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agenda
FEBRER: 
Dia 6 – Teatre infantil: “Barrabum!” al Casino Llagosterenc a les 18h (Preu: 4€)
Dia 20 – Camerata del conservatori de Girona al Casino Llagosterenc a les 19h (Preu: 8€)  
Dia 26 – “Salvem les balenes... i el meu matrimoni què?” al Casino Llagosterenc a les 22h (Preu 8€)

MARÇ:
Dia 8 – Dia internacional de la dona. Acte de Dones d’Arreu
Dia 12 – “Pim, pam, pum!” al Casino Llagosterenc a les 22h (Preu: 6€)
Dia  13 – Rua de Carnaval pels carrers del poble 
Dia 20 – Teatre Infantil: “La rateta presumida” al Casino Llagosterenc a les 18h (Preu: 4€)
Dia 26 – “Primaris” al Casino Llagosterenc a les 22h (Preu: 8€)

ABRIL:
Dia 9 – Homenatge als exiliats de la República a la Plaça de l’Exili
Dia 10 – Jornada de portes obertes de l’IES Llagostera
Dia 17 – Mercat Romà al casc antic
Dia 21 – Lliurament del penó dels Manaies
- Escenes de la Passió al casc antic 
Dia 22 – Processó i escenes de la Passió als carrers del poble
- Festa de la penitència de la Colla Gegantera al local Polivalent, a partir de la 01:00 a.m.
Dia 23 – Sant Jordi a la Plaça Catalunya
  - Concert de Sant Jordi al Casino Llagosterenc
Dia 24 – Premis Butlletí 2010 al Casino Llagosterenc
Dia 25 – Trobada Sardanista a la Plaça Catalunya 
Dia 30 – “Quadres d’una exposició: inspiració d’una amistat” al Casino Llagosterenc a les 22h (Preu: 8€) 
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/editorial
dos mil onze 
Davant del full en blanc tan sols tenim una idea clara, volem ser 
positius, volem buscar el costat bo de les coses, i mirar endavant 
amb optimisme. Però la veritat és que ara mateix, tal i com estan 
les coses, és tot un repte. No són bons temps per a gairabé ningú, 
però tot i això volem ser positius, hem de ser-ho.

És difícil trobar motius per ser positiu quan ens assabentem 
que hi ha desaprensius que entren als vestidors dels jugadors 
de l’equip de futbol del poble i els roben les carteres, els mòbils 
i se’ls emporten els cotxes. És complicat buscar coses bones a 
dir quan pocs dies després d’aquests robatoris algú altre entra al 
local polivalent i s’emporta vàries coses més. 

No és una feina fàcil buscar notícies bones per obrir la primera 
revista de l’any, però ens hem proposat tossudament fer-ho. Es-
tem farts de tant negativisme, que ho pinta tot més negre del que 
realment és. Ens hem cansat de sentir només coses dolentes, cri-
si, atur, robatoris, preocupacions... I com que ens n’hem cansat, 
hem decidit no parlar-ne més. Així que amb aquesta editorial que 
obre el primer butlletí del 2011, us convidem a que pareu un se-
gon, apagueu la tele, deixeu de llegir el diari i penseu realment en 
les coses bones que teniu i que vindran. Busqueu les coses positi-
ves de tot. La nova biblioteca, la rentada de cara del casc antic, la 
nova llar d’infants… i tantes altres coses que es plantegen a tots 
nivells per millorar el nostre poble. Deixem de fer un gra massa a 
tota hora de les coses dolentes i ressaltem molt més les bones, 
fem que els bons titulars venguin molt més que els negatius. 

Hem intentat emplenar les pàgines de la nostra primera revista 
del 2011 amb positivisme, fotos boniques de Nadal, mostres de 
les coses interessants que es fan a Llagostera, explicacions de 
coses bones per els nostre veïns… I així successivament fins a 
completar una revista amb un optimisme contagiós.  
Així que amb un somriure que no borrarem durant tot l’any, us 
desitjem a tots un meravellós i molt feliç 2011. 

Col.lectiu de redacció 
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Carrers sense llum

L’enllumenat públic del poble 
sembla que funciona a batzega-
des en segons quins sectors. Con-
cretament, la baixada de Caldes i 
el carrer Costa Brava es queden 
totalment a les fosques força so-
vint, un fet que, més que res, pot 
resultar perillós per als vianants.

La cavalcada dels Reis Mags

Any rere any, la comissió de reis dur a ter-
me una gran feina durant l’ organització 
de la cavalcada. Són moltes les hores de 
feina i d’ implicació, i per sort cada any 
són més els voluntaris que s’ uneixen a la
preparació d’ aquest acte tan màgic per 
als més petits. És una llàstima, però, 
veure com la cavalcada s’ ha convertit en 
una competició de collir caramels, ja que 
molts dels espectadors que segueixen les 
carrosses estan més pendents del terra 
que de Ses Majestats...

La rehabilitació de la 
muralla i les façanes del nu-
cli antic 

Ja s’ han iniciat les obres de re-
habilitació de les façanes dels 
habitatges situats en l’ àmbit 
d’ actuació del Pla de Barris. 
Aquestes obres subvencionades 
per l’ Ajuntament de Llagoste-
ra contribuiran no només en la 
millora de la imatge d’ aquest 
sector del municipi, sinó que 
també donaran feina a pintors i 
constructors del poble.

Sabies que a Llagostera...?

... som 8.252 habitants: 3.978 dones i 4.304 homes

... hi ha un total de 525 infants d’entre 0 i 4 anys

... els darrers mesos de desembre i gener hi ha hagut dos terra-
trèmols de magnituds 3,6 i 2,7 
 

 

 

Octubre       19,2 ºC  9,8 ºC   25,1 ºC   0,6 ºC                          48 l/m2

Novembre     14,8 ºC  4,3 ºC   21,7 ºC   -1,7 ºC                          23 l/m2

Desembre     12,2 ºC  2,1 ºC   21,2 ºC   -4,6 ºC                          20 l/m2

                 

 

CALAIX DE SASTRE

EL TEMPS

XIFR
ES

SEMÀFOR
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Castanyes per a tothom
Durant el llarg cap de setmana de Tots Sants, les escoles 
i entitats locals van dur a terme un seguit d’activitats per 
celebrar la tradicional Castanyada i gaudir d’un inici de 
tardor com és degut.
El divendres 29 d’octubre, els més petits del poble van to-
rrar castanyes als patis de les seves escoles amb l’ajuda 
dels seus pares, mares i mestres. L’endemà, el Grup Ex-
cursionista Bell-Matí va visitar els interns de l’hospital 
Josep Baulida per portar-los panellets i coure castanyes, 
una iniciativa que ja fa més de deu anys que es duu a 
terme. I finalment, el dilluns 1 de novembre es va cele-
brar a la Plaça Catalunya la Papu Castanyada de l’Esplai 
El Papu-Tisores. Malgrat les condicions meteorològiques, 
a partir de les cinc de la tarda un bon grapat de nens i 
nenes van poder gaudir d’una tarda de jocs amb els mo-
nitors de l’Esplai. Al llarg de la tarda no hi van faltar ni 
les paperines de castanyes ni les coques casolanes per 
fer un bon berenar i fer diada. 

Llagostera per la sostenibilitat
Del 20 al 28 de novembre es va celebrar la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Residus, i Llagostera va voler 
ser-ne partícep amb la Festa de la Sostenibilitat. El dis-
sabte 20 de novembre, de les 16h a les 19h, l’Àrea de 
Medi Ambient va organitzar una tarda de jocs d’enginy a 
la Plaça Catalunya, a més de la representació de l’obra 
“Aigua” al teatre del Casino, una funció molt dinàmica i 
divertida per conscienciar els infants de la importància 
d’aquest bé natural. 
Un cop acabada l’obra de teatre es va fer el lliurament 
de premis del concurs de fotos i dibuix sostenible que 
s’havia convocat per a l’ocasió. Seguidament, i per com-
batre el fred, es va servir xocolata calenta amb melindros 
a tots els assistents. 



Èxit rotund a l’homenatge dels amics 
del teatre

El teatre del Casino Llagosterenc va acollir l’acte “Abans 
eren teatre, ara són teatre”, un homenatge dedicat a tots 
aquells conciutadans que han format part del teatre llagoste-
renc en algun dels seus àmbits. 
Llagosterencs i llagosterenques aficionades al món de 
l’espectacle van retre l’homenatge a partir de petits esque-
txos de diferents guions teatrals. Durant l’acte també es va 
fer una petita introducció dedicada exclusivament a tots els 
homenatjats, i una entrega a les famílies d’un petit obsequi 
tot recordant els bons moments i totes les bones accions rea-
litzades per aquesta gran colla d’actors i actrius. 
L’homenatge es va realitzar en dues funcions el cap de set-
mana del 13 i 14 de novembre, i va ser un èxit rotund, ja que 
a mitja setmana ja s’havien exhaurit totes les entrades. 

A més a més, al llarg de la mateixa setmana es va inaugurar 
al Local Social “La Caixa” una exposició dedicada també 
als amics teatrers del poble, on es van exposar fotografies de 
múltiples representacions, cartells, guions i vestuari emprat 

en diverses obres teatrals. 

 

El teatre del Casino Llagosterenc va acollir 
l’acte “Abans eren teatre, ara són teatre”, un 
homenatge dedicat a tots aquells conciuta-
dans que han format part del teatre llagoste-
renc en algun dels seus àmbits. 
Llagosterencs i llagosterenques aficionades al 
món de l’espectacle van retre l’homenatge a 
partir de petits esquetxos de diferents guions 
teatrals. Durant l’acte també es va fer una pe-
tita introducció dedicada exclusivament a tots 
els homenatjats, i una entrega a les famílies 
d’un petit obsequi tot recordant els bons mo-
ments i totes les bones accions realitzades 
per aquesta gran colla d’actors i actrius. 
L’homenatge es va realitzar en dues funcions 
el cap de setmana del 13 i 14 de novembre, i 
va ser un èxit rotund, ja que a mitja setmana 
ja s’havien exhaurit totes les entrades. 

A més a més, al llarg de la mateixa setmana 
es va inaugurar al Local Social “La Caixa” una 
exposició dedicada també als amics teatrers 
del poble, on es van exposar fotografies de 
múltiples representacions, cartells, guions i 
vestuari emprat en diverses obres teatrals. 

 

Èxit rotund a l’homenatge dels amics del teatre
M

ostra de vestuari al local social de “ La C
aixa”
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actualitat

La setmana contra el càncer 

Les dones de Llagostera contra la violència de gènere

El dia 28 de novembre es celebra el dia de la no violència contra les 
dones. Per sensibilitzar la societat i remarcar aquesta problemàtica so-
cial, el col·lectiu llagosterenc de Dones d’Arreu va organitzar un es-
deveniment el mateix dia 28 a les 8 del vespre a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. 

L’acte, que es va retransmetre en directe per Llagostera Ràdio, va con-
sistir en la lectura de diferents textos. Un seguit de dones de diferents 
nacionalitats va llegir diverses narracions, algunes escrites per elles i 
altres per escriptors de la seva mateixa nacionalitat. Enmig de la lectura 
es va poder escoltar un recital de cançons interpretades per Guillem Car-
mona. Amb ell es va concloure un acte força multitudinari i molt emotiu 
que va posar de manifest una vegada més la importància del paper de 
les dones.



              actualitat

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

Nit màgica: 3a trobada de mags 
Com cada any, al teatre del Casino s’ha ofert un ampli 
ventall d’espectacles durant tota la temporada. D’entre 
totes les propostes realitzades al llarg del 2010 hi va ha-
ver una nova edició de la trobada de mags de Llagoste-
ra, celebrada el passat 20 de novembre. Els tres mags 
llagosterencs Eduard Juanola, Magk Daniel’s i el duet 
Agustí i Oriol, durant prop de dues hores varen oferir a 
tot el públic grans estones de distracció, emoció, rialles 
i, com no, molta màgia. La novetat d’aquesta tercera edi-
ció de la nit màgica va ser que el benefici que es va fer 
amb l’import de les localitats es va destinar a l’AECC-
Catalunya.  

Dinar solidari Llagostera contra el càncer
Vuit dies després de l’èxit de la 3a trobada de mags, la 
Junta Local de Llagostera de l’AECC-Catalunya va orga-
nitzar un nou acte per recaptar més donatius per la lluita 
contra el càncer. En aquesta ocasió es va celebrar un di-
nar solidari al Balneari Vichy Catalán de Caldes de Mala-
vella, on hi van assistir un total de 160 persones. Després 
de l’àpat es va dur a terme una rifa on es van sortejar 
tot d’articles que particulars, empreses, establiments i 
entitats locals van donar a l’organització. 

Gràcies a la col·laboració de tots els assistents a la nit mà-
gica i al dinar solidari, aquest any la Junta Local de Lla-
gostera de l’AECC-Catalunya ha aconseguit fer un donatiu 
total de 7.030€. 



actualitat
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Born in the U.S.A.

Els estudiants de secundària de l’IES amb l’ajuda dels monitors de l’Esplai El Papu-Tisores, van traslladar Amèrica a 
Llagostera per un dia durant una nova edició del Sopar Jove. Un “photo call”, cambreres amb patins, hamburgueses 
i frankfurs per sopar… Els alumnes que van participar en l’organització del sopar van cuidar el més mínim detall per 
ambientar el local polivalent al més pur estil americà. 
En total, prop d’uns 50 adolescents, tots ells vestits seguint la temàtica de la festa, van assistir a aquesta “Ameri-
can Party”, que es va dur a terme el dissabte 4 de desembre a partir de dos quarts de deu del vespre. Gràcies a la 
col·laboració de Dj. Boina, un cop acabat el sopar es va allargar la festa fins a quarts d’una de la matinada. 

Els artistes llagosterencs es donen a conèixer
Les dues sales que formen el Local Social “La Caixa” han acollit durant aquestes festes una exposició molt nom-
brosa d’obres d’art de diversos artistes llagosterencs. Entre totes les obres exposades no hi han faltat els quadres 
d’artistes locals consagrats com en Tino Lloveras, en Josep i la Rosa Mayol, el Doctor Pascual o la Lourdes Ral 
entre d’altres. Gràcies a aquesta iniciativa, el públic assistent a més a més també haurà pogut gaudir de l’art de 
noves figures artístiques del poble com són l’Alba Barceló, l’Ariadna Donate, la Fina Isern o en Jordi Boadella entre 
molts d’altres. L’exposició ha estat un èxit de participació i una bona manera de donar a conèixer el nombrós grup 
d’artistes que tenim al poble. 



Tractaments a llum polsada,  radiofreqüència i 
tractaments d’aprimar amb pressoteràpia 
i LPG.

/Telf. 972 80 50 17

17240 LLAGOSTERA ( Girona)
Passeig Tomàs de A. Boada, 10. Tel ( 972) 83 00 81-Fax (972) 83 03 42
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actualitat

Joan Vall-llosera il·lustra la 13a 
portada d’”El Butlletí”
Els alumnes de 6è de Primària de les escoles Lacustària 
i Puig de les Cadiretes han participat en el concurs “Es 
busca portada per al 13è Butlletí”, una iniciativa que el 
col·lectiu de redacció vam proposar als centres munici-
pals per trobar la imatge de la primera portada del 2011. 
Així doncs, gràcies a la col·laboració dels CEIPs hem ob-
tingut un total de 124 dibuixos que els nens i nenes han 
pogut elaborar utilitzant una tècnica lliure però acotant 
la temàtica del dibuix a “El millor desig per al 2011”.
D’entre tots els participants, el guanyador ha estat Joan 
Vall-llosera (6è A, CEIP Lacustària) amb l’obra “Per un 
món més florit”. El premi ha estat la publicació en porta-
da del seu dibuix, a més de ser obsequiat amb un lot de 
material escolar. 
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“És nadal i estic content”
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“És nadal i estic content”
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entitats locals

Associació per la Recuperació 
de la Memòria Històrica 
de Llagostera
Memòria Associació

“Els que no poden recordar el passat estan condemnats 
a repetir-lo” és una de les cites més famoses de Jorge 
Santanaya en la seva obra “La vida de la Razón o fases 
del progreso humano”. En consonància amb aquestes 
paraules, l’Associació de la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Llagostera ha rememorat en els últims anys 
i amb diferents activitats els fets que van portar el pati-
ment, per part d’una nombrosa part de la societat dels 
anys 30, d’uns moments molt complicats tant personals 
com familiars. L’Associació també té com a finalitat re-
cordar els moments i les lluites, moltes vegades silencia-
des, contra la dictadura per aconseguir una democràcia i 
un autogovern per Catalunya. 

El passat 19 de setembre, en el marc de la jornada de 
la Fira d’Entitats a Llagostera, es va repartir entre els 
llagosterencs la memòria d’activitats de l’associació, en 
què queda palès tot el seguit d’actes que des de la nos-
tra entitat i des de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de 
Llagostera, al llarg dels anys, estan ajudant a divulgar 
una de les etapes més oblidades de la història del nostre 
país i difondre entre els més joves els drets individuals 
i els ideals socials que van portar a molts llagosterencs 
a l’exili. Fins i tot, altres van patir persecucions que en 
molts casos van acabar amb la seves vides.

Museu Memorial de l’Exili 
El passat mes de novembre organitzàrem una visita guia-
da al Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera, 
on es recorda l’expatriació que van patir molts ciutadans 

a causa de la Guerra Civil espanyola i la conseqüent re-
pressió que es va viure. Aquesta activitat va comptar amb 
la presència d’una quarantena de veïns de Llagostera i va 
consistir, a més de la visita guiada al Museu, d’una visita 
al municipi de La Vajol.  

Dignificació de la fossa comuna del cementiri de Girona 
(11 de novembre del 2010)
Hem estat convidats a participar a l’acte d’inauguració
i dignificació de la fossa comuna del cementiri de Girona, 
on entre el 1939 i el 1945 un total de 510 persones van 
ser afusellades, entre elles, 9 llagosterencs. Finalment, 
i després de moltes peticions, ens congratulem del fet 
que el lloc on van morir els nostres familiars presenti un 
estat més digne: una placa recorda el nom i cognoms de 
les persones afusellades, l’edat, la població i la data de 
l’afusellament. 

Va ser un acte molt emotiu en el que, en representació de 
la nostra entitat, Eugènia Riera Gurnés va demanar a les 
administracions la continuïtat en el temps de  “les polí-
tiques de memòria democràtica i que ajudin a fer que la 
veritat sobre una de les etapes més fosques de la història 
del nostre país vegi la llum, i sigui més coneguda per la 
totalitat de la ciutadania, especialment per a les noves 

generacions”.
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entitats locals

La nostra colla va néixer l’any 2004 i es va constituir com 
a entitat sense ànim de lucre (amb els estatuts i la junta)  
l’any 2009. Des de llavors que no hem parat de créixer i 
evolucionar. Tot i haver passat per moments econòmics 
complicats, hem reeixit en la nostra intenció d’iniciar 
l’adquisició de cert material perquè resti com a patrimo-
ni de la colla per als propers anys: des d’un simple camió 
que en poques setmanes vam convertir en una carrossa 
de mides espectaculars, fins a una taula de so, passant 
pels estris i els materials bàsics per al bon funcionament 
d’una colla de Carnaval. No cal dir que malauradament 
encara tenim moltes mancances, però sabem del cert 
que a poc a poc, amb bona lletra, i comptant amb la 
il.lusió, el compromís i la capacitat de treball de la gent 
que formem part de la colla, anirem aconseguint tots els 
nostres propòsits.

Ja se sap que tots els esforços tenen la seva recompen-

sa, i és així com l’any passat vam aconseguir el cinquè 
premi de carrosses a la Rua de Carnaval de Platja d’Aro 
i el sisè a la de Sant Feliu de Guíxols. Això ens anima 
enormement, però encara ho fa més el fet de veure en 
la gent de la colla els somriures, les ganes, l’alegria, la 
gresca i les noves incorporacions de petits, joves i grans 
al projecte...!

Enguany ja fa uns quants mesos que estem preparant 
amb il.lusió la propera cita carnavalesca: la disfressa, els 
complements, la carrossa, el maquillatge, les purpuri-
nes... Esperem retrobar-nos amb tothom fent gresca pels 
carrers de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Santa Cris-
tina d’Aro, Quart, Calonge i Llagostera!

Els components de la Colla carnavalesca “Dit i Fet” volem 
donar les gràcies a tots els llagosterencs que ens han 
acompanyat a les quines que hem organitzat aquestes 
festes de Nadal al Casino Llagosterenc, i a tots els esta-
bliments locals que col·laboren amb nosaltres amb el 
seu patrocini. 

Si esteu interessats a participar en la Colla de Carnaval 
“Dit i Fet”  ho podeu fer trucant al 636-699-128 o al 
651-532-662; o enviant un correu electrònic a 
dififet2009@gmail.com.

Les activitats del nostre grup en els últims tres mesos 
han estat a les següents localitats.

Mes d’octubre:
El 12 a Llagostera (Fira del Bolet), el 16 i 17 a Andorra la 
Vella, el 17 també a Vilobí d’Onyar, el 23 a Monzón (Osca) 
on ens van tornar a donar el premi a les Puntaires més 
llunyanes, i el 26 a Vilablareix.

Mes de novembre:
El 7 a Mallorquines, el 14 a Santa Coloma de Farners 
(Festa de la Ratafia), el 21 a Hostalrich (Festa de la Patro-
na de les Puntaires) i el 28 a Estanyol. 
                                  
La sortida del 28 de novembre a Estanyol va tancar la 
temporada de sortides del 2010. Les puntaires de Lla-
gostera reprendrem l’activitat i assistirem a pròximes 
trobades quan s’hagi encetat el nou any. 
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Esplai El Papu-Tisores
Res és impossible

Qualsevol persona pensaria que és totalment impossible 
aconseguir berenar per a 31 nens i 8 monitors simple-
ment amb 3 clips, doncs el grup de nens i nenes de 4t 
a 6è de Primària que formen part de l’Esplai van poder 
comprovar que no és impossible. 
La tarda del diumenge 12 de desembre era tarda d’Esplai. 
Aquest any el grup de Primària està fent un viatge arreu 
del món, i en aquesta ocasió els tocava viatjar fins al 
Marroc. Els més petits (de 1r a 3r) es van quedar a les 
instal.lacions del Casal jugant a jocs típics d’aquest país 
i reproduïnt un mercat d’intercanvi. Mentrestant, els més 
grans van sortir a jugar al “troc”, un joc que consisteix en 
anar canviant coses de poc valor per altres que en tinguin 
més, fins arribar a aconseguir un objecte força valuós. 
Els grups van sortir del Casal amb 3 clips, i després 
d’aconseguir canviar-los per diferents peces de fruita, 
bosses de patates, una nadala i un petit arbre de Nadal, 
a les 7 de la tarda van arribar amb 3 pizzes d’una de 
les pizzeries del poble, 2 ampolles de 2l. de refresc, 3 
paquets de llaminadures, 1 paquet de neules, diversos 
paquets de galetes, algun brick de suc, xocolatines, co-
tonets de sucre i fins i tot bombons. 
L’activitat, com us podeu imaginar, va finalitzar amb un 

berenar col.lectiu molt complet!  

Papu-invasió a Can Bellvitge
Del 27 al 29 de desembre la casa de colònies “Can Bell-
vitge” de Taialà es va omplir dels papus joves de l’Esplai, 
que durant tres dies hi van fer vida sense tenir noció del 
temps (o això ens pensàvem els monitors). 
En arribar a la casa qualsevol aparell que pogués marcar 
l’hora va ser requisat, i a partir de llavors, el sol i els 
àpats van ser l’únic referent per als que de debò van atre-
vir-se a obviar les hores, els minuts i els segons. Aquesta 
era la premisa d’enguany. 
Durant l’estada a la casa vam fer un munt de jocs, el 
Gran Papu Dictat, una sessió de relaxació, una excursió 
fins a Sarrià de Dalt, un taller de pizzes (salades, però 
molt bones!), una quina i una vetllada amb uns joves uns 
50 anys més grans; sense oblidar les preuades estones 
al costat de la llar de foc cantant al so d’un parell de gui-
tarres, el primer aniversari celebrat “en família esplaie-
ra”, la gran innocentada, els despertars tan atípics de les 
nostres tribus i les cares i braços pintats amb “nocturni-
dad y alevosía”. 
Tot això, més el nombre incomptable de bons moments, 
va tenir cabuda durant aquestes segones colònies del 
Grup Jove de l’Esplai, una estada que esperem que tots 
els que hi van participar la recordin amb un somriure 
d’orella a orella.   
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Consultori de Llagostera
Com tractar la diarrera aguda a pediatria 

Es manifesta per la presència de diarrees, vòmits i en molts casos s’acompanya de febre.
Hem d’evitar tant la deshidratació com la desnutrició aguda, que es pot produir quan hi ha aquest quadre de diarrees.
Per evitar la deshidratació hem d’oferir petites quantitats de sèrum oral cada 5-10 minuts. I per evitar la desnutrició 
aguda hem de reiniciar al més aviat possible una dieta modificada, evitar el dejuni de més de 4 hores i no diluir la llet

NO ES RECOMANA EL CONSUM DE:
Sucs amb sucre ni amb fructosa
Fruites àcides (kiwis, maduixes, préssecs...)
Begudes carbonatades com Aquarius, Coca-cola…
Grasses en excés
Tomata, tonyina, formatge, salsitxes o marisc
Pèsols, llenties, patates o mongeta verda
“Sorbitol”, un element present en varis xarops per a la tos

CONSUM RECOMANABLE (la dieta s’inicia quan l’usuari tolera la dieta líquida)
Arròs bullit o papilla d’arròs (segons l’edat del nen)
Sèmola d’arròs
Poma, plàtan i pastanaga
Peix blanc bullit o a la planxa
Pollastre a la planxa o bullit sense la pell
Codonyat
Pa torrat
Iogurt (només un al dia) i formatge fresc
Lactosa: Inicialment es dóna la llet que ja estava prenent i només a criteri del pediatre es farà una canvi en la llet 

Arròs bullit i aigua d’arròs (per beure o reconstituir els biberons)  
Preparació: Bullir 8 cullerades soperes d’arròs en 1 litre d’aigua durant 20-30 minuts. Colar i reconstituir l’aigua fins 
el litre.

Sèrums orals disponibles: 
“Suero hiposódico”, “Miltina Electrólit” i “Suero oral”. 

Altres medicacions: 
“Tiorfan” i “Bacillus bifidus”IORFAN”. La seva indicació dependrà del criteri de cada pediatre.

Signes d’alarma presents que s’han de consultar al pediatre: 
Deposicions amb sang, moltes deposicions al dia i persistència del vòmit. 

 
Equip de Pediatria 



elbutlletí.22

entitats locals

Llagostera Decideix 

Llagostera Decideix va presentar el passat 27 d’oc-
tubre de 2010 una moció al ple de l’Ajuntament de 
Llagostera que responia a la sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol contra l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, per la qual Llagostera es declara 
moralment exclosa de l’àmbit de la Constitució Es-
panyola.

La proposta que s’exposa a continuació va ser aprovada 
amb els vots a favor de CiU, IxLL i ERC, l’abstenció d’ICV 
i els vots en contra del PSC.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional (TC) es-
panyol contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, apro-
vat en referèndum popular el 18 de juny de l’any 2006, 
l’associació cívica Llagostera Decideix presenta aquesta 
moció al Ple municipal en què insta la corporació a de-
clarar Llagostera municipi moralment exclòs de l’àmbit 
de la Constitució Espanyola, seguint l’estela de la deci-
sió presa per diversos ajuntaments catalans, arran de la 
iniciativa pionera de l’Ajuntament del Port de la Selva 
(Alt Empordà), que el 5 de juliol passat va prendre la de-
cisió per unanimitat dels seus set regidors, pertanyents 
als grups de CiU, ERC i PSC. Aquesta proposta té encara 
més sentit després de la multitudinària, contundent i ja 
històrica manifestació de rebuig a la sentència del TC ce-
lebrada a Barcelona del 10 de juliol passat, sota el lema 
“Som un nació. Nosaltres decidim”.
Aquesta mateixa setmana hem sigut coneixedors de la 
decisió del TSJC de suspendre diversos articles del Re-
glament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la Diputació de Lleida, que molts veiem 
com la primera conseqüència de la sentència del TC so-
bre l’Estatut.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Els anteriors antecedents ens fan proposar al Ple de 
l’Ajuntament de Llagostera, per al seu debat i votació, els 
acords i consideracions següents:

1. La sentència retalla molt greument l’Estatut en qües-
tions clau per a l’autogovern català com ara la llengua, 
la justícia i el finançament. Tenint en compte que la car-
ta magna catalana és ja un text de mínims respecte del 
que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 
2005, que ja va ser substancialment retallat per les Corts 
espanyoles, i que va ser aprovat per àmplia majoria a les 
urnes pel poble de Catalunya, la conclusió evident que 
se’n desprèn és que les aspiracions d’autogovern de la 
nació catalana no tenen cabuda a l’ordenament jurídic 
espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat com a in-
tèrpret únic i vinculant de la Constitució Espanyola.

2. La reforma de la Constitució Espanyola amb l’objectiu 
de fer-hi possible l’encaix de les aspiracions d’autogovern 
catalanes es certifica com una quimera del tot impossi-
ble, atès que requeriria el suport de dues terceres parts 
de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels ma-
teixos partits espanyols que van retallar l’Estatut aprovat 
a la Cambra catalana per una amplíssima majoria o que 
el van recórrer després al Tribunal Constitucional, i que 
han designat els membres d’aquest tribunal polític fet a 
la seva mida.

3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, 
de forma definitiva el sostre d’autogovern de Catalunya 
dins l’Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions 
del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a noves 
fites de llibertat nacional.

4. Com a representants legítims dels nostres veïns, acor-
dem declarar el nostre municipi moralment exclòs de 
l’àmbit de la Constitució Espanyola, en un gest conscient 
d’afirmació nacional i democràtica, de resposta a aques-
ta sentència humiliant.

5. Així mateix, cridem els veïns de Llagostera i els ciuta-
dans i ciutadanes de tota la nació catalana a participar 
massivament als actes públics en contra d’aquesta sen-
tència i en defensa de l’exercici del dret d’autodetermi-
nació del poble català.



             cultura
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CEIP Lacustària
Jornada de portes obertes

El diumenge 19 de desembre els alumnes, l’equip de 
mestres i l’AMPA de l’escola Lacustària van celebrar la 
jornada de portes obertes del seu centre. Des de dos 
quarts de deu del matí i fins la una del migdia, familiars, 
amics, ex-alumnes i curiosos van poder visitar l’escola i 
gaudir de totes les propostes que s’oferien per a la jor-
nada: una xocolatada, un concert de l’Escola de Música, 
una tómbola i un sorteig. A més, al llarg de tot el matí 
hi va haver servei de bar i es van vendre calendaris amb 
les fotografies dels alumnes del CEIP. Els diners que es 
van recaptar durant aquesta celebració es destinaran al 
viatge de fi de curs dels alumnes de 6è. 

CEIP Puig de les Cadiretes
Audició musical a l’Auditori de 
Girona

Divendres 10 de desembre de 2010, els alumnes d’Edu-
cació Primària de l’escola Puig de les Cadiretes assistiren 
a l’audició polifònica vocal “El Concert”, a càrrec del grup 
Cor de Teatre Infantil, celebrada a l’Auditori de Girona. 
L’espectacle fou presenciat per un Auditori ple d’alumnes 
de diverses escoles de la comarca del Gironès que aplau-
diren amb afecció els artistes en el punt final de l’audició.
Segons els experts, la qualitat musical d’“El Concert” el 
converteix en un espectacle altament recomanable per 
als alumnes d’Educació Primària, amb un treball impor-
tant previ a l’aula de Música de la seva escola. La tria del 
repertori musical, la seva interpretació i la incorporació 
d’elements teatrals el converteixen en un espectacle amb 
importants elements pedagògics.
La comunitat educativa felicita els membres del grup Cor 
de Teatre Infantil per la seva trajectòria artística i qualitat 

de les seves audicions. 
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IES Llagostera
Projecte EJE

Enguany l’institut de Llagostera està portant a terme un projecte pioner amb els alumnes del Projecte Singular de 4t 
d’E.S.O. que s’anomena “Projecte EJE” (Empresa Jove Europea). En tot Catalunya hi participen tan sols un total de 19 
instituts, i aquest és el primer any que hi participen centres de la comarca de Girona. Aquest projecte educatiu s’està 
duent a terme arreu del món des del curs 1999-2000, s’integra dins el Programa de Foment de Cultura Emprenedora 
i va dirigit als alumnes de 3r i 4t d’E.S.O., Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. 
A través de l’Empresa Jove Europea, els estudiants creen i gestionen la seva pròpia mini-empresa. La cooperativa 
que es crea a l’aula estableix relacions comercials amb altres mini-empreses d’altres comunitats autònomes o països 
amb l’objectiu d’”importar” i “exportar” productes entre si. De manera que a través d’aquesta experiència pràctica, 
l’alumnat té l’oportunitat de desenvolupar en un context real, habilitats i actituds com la iniciativa, la presa de decisi-
ons, la creativitat i el treball en equip, de la mateixa manera que assimilen conceptes bàsics sobre la creació i gestió 
d’empreses. A més a més, el Projecte EJE proporciona als alumnes oportunitats per conèixer i estar en contacte amb 
institucions, entitats i empreses existents en el seu entorn local. 
L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes es converteixin en els verdaders protagonistes del seu aprenentatge, 
apostant per una ciutadania activa, involucrada, participativa i amb un esperit emprenedor, capaç de generar idees 
i transformar-les en actes. Per tot això, el Projecte EJE ha estat considerat com a exemple de Bona Pràctica segons 
la Unió Europea. 

Presentació de la Cooperativa de l’IES Llagostera:
Som els alumnes de 4t d’E.S.O. del Projecte Singular de l’IES Llagostera. El nostre grup està format per 12 alumnes 
(6 noies i 6 nois) d’entre 15 i 16 anys.
A Llagostera és el primer any que s’hi realitza aquest projecte, i estem molt contents d’haver estat els primers. Aquest 
projecte ens ajuda a aprendre a portar una cooperativa, a repartir els treballs, a treballar en grup, a repartir benefi-
cis i a relacionar-nos amb altres alumnes. És una gran oportunitat participar-hi i compartir l’experiència amb altres 
centres. Desitgem aprendre’n molt.
El nostre objectiu és comprar productes típics de Catalunya i vendre’ls a una cooperativa sòcia que ens adjudicaran, 
provinent d’una altra part d’Espanya. A part dels productes de la cooperativa sòcia, fabricarem productes fets a mà 
pels alumnes. El nostre primer objectiu, i el més important, és passar-ho bé i obtenir beneficis.
Estem molt contents d’haver tingut l’oportunitat de participar en aquest projecte que ens permetrà tenir una bona 
educació i experiència.
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Commemoració de l’Any Maragall:

El dijous 18 de novembre a les 21:00h, la Biblioteca Julià 
Cutiller i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
van celebrar l’any Maragall amb un recital de poemes 
d’aquest autor a càrrec de Quim Aiguabella. Aiguabe-
lla va fer també una lectura de textos de diferents au-
tors i crítics on es parla de la poesia maragalliana. Amb 
aquest acte, Llagostera s’ha volgut afegir a totes aque-
lles iniciatives que volen recordar la figura d’un dels més 
grans escriptors en llengua catalana.

L’activitat, que ha anat acompanyada d’una exposició de 
llibres a la mateixa Biblioteca i de la difusió d’alguns 
dels més coneguts versos d’en Maragall per tota la po-
blació, ha nascut arrel de l’Any Maragall (2010-2011), 
en què es commemora el 150è aniversari del seu naixe-
ment i el centenari de la seva mort.

Biblioteca nova, logotip nou:

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i la Biblioteca Julià 
Cutiller van convocar un concurs per escollir el logo que 
representarà la nova biblioteca a partir de la seva inau-
guració. El termini per presentar els originals va acabar 
el passat 20 de gener, i no serà fins el proper 9 de febrer 
que es coneixerà el disseny guanyador, que es farà públic 
a través del web de l’Ajuntament. El premi està dotat 

d’un xec de 500€. 

[activitats biblioteca]
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Tino Lloveras
El protagonista d’aquest racó dels artistes és en Tino Llove-
ras, pintor llagosterenc conegut per no tenir un estil definit 
i únic, sinó tot el contrari. En Tino és conegut per la seva va-
rietat d’estils, tècniques, suports i protagonistes dels seus 
quadres. 

Immers en el seu petit estudi, em rep i m’explica que va co-
mençar a agafar el gust per la pintura de ben petit a l’escola, 
i que com molts nens i nenes va anar a classe de Belles Arts 
amb l’artista Pere Mayol. Allà va ser on va agafar l’afició per 
pintar, tot i que no va ser fins als 30 anys que va tornar a anar 
a una escola de pintura. Llavors, l’escola escollida va ser la 
de Castell d’Aro, on pintava models nus, per tant podem con-
siderar el nostre artista un autodidacta de cap a peus.
Amb un somriure d’orella a orella i cofoi d’estar envoltat de la 
seva pintura, en Tino m’explica que no té estil propi, ja que li 
agrada remenar tot tipus de tècniques, des de pastel, oli, pig-
ments, ceres, tint, tinta... i li resulta difícil dir-me amb quina 
tècnica treballa més bé o es sent més còmode; de fet, així ho 
puc comprovar, ja que sec envoltada de moltíssims quadres 
que no tenen res a veure l’un amb l’altre. Podria descriure-us 
des de paisatges cubistes del nostre poble, bicicletes, nens, 
camps, mar... fins a alguna petita escultura feta amb terracota, 
argila i terra asfàltica.
En preguntar-li si té algun pintor de referència, em reconeix que 
sí que està influenciat pels pintors que a ell li agraden (Bacon, 
Picasso... entre d’altres), però que quan pinta no es fixa en els 
altres, sinó en el que té ganes de pintar.

Aquest reconegut artista ha fet vàries exposicions col·lectives 
al nostre poble, i també alguna en solitari. Tanmateix, també ha 
participat en alguns concursos ràpids. L’art és una part d’ell:
“Em diverteix pintar, però al mateix temps pateixo, saps? Ja que 
quan acabo un quadre penso que ho podria haver fet diferent, és 
com una sensació de superació.”

Un cop realitzada l’entrevista em fa una petita visita per l’altra 
part de l’estudi, i és que no només té un racó per pintar, sinó que 
té un gran espai on inspirar-se i on poder remenar tot tipus de 
tècniques i materials, això sí, sempre envoltat dels seus quadres. 

Al nostre poble tenim moltíssims artistes, n’ets un?

[el racó dels artistes]
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[recomanacions]

« I si tinguessis una segona oportunitat? »
Uns dies abans de casar-se, la Júlia rep una notícia: el seu pare no podrà 
assistir a la cerimònia. Aquest cop la Júlia ha d’admetre que l’excusa és 
inqüestionable: el seu pare és mort.
L’endemà de l’enterrament, la Júlia descobreix que el seu pare li reserva 
una última sorpresa: el viatge més extraordinari de la seva vida, i potser 
per a tots dos, l’única ocasió per explicar-se tot allò que mai no s’havien 
dit.

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: Totes les coses que no ens vam dir
Autor: Marc Levy

Aquest és un web que farà les delícies dels més petits de la casa i 
dels grans amants del dibuix i les manualitats. Crayola ofereix a tra-
vés del seu web un munt de recursos: pàgines per colorejar, idees 
per fer manualitats molt senzilles, jocs, i fins i tot guies didàctiques 
per a pares i mestres. A més, també es pot fer un repàs de tots els 
articles de què disposa aquesta marca i fer la compra, si s’escau, 

a través d’Internet. 

    Adreça: www.crayola.com

Títol: Anna Roig i L’ombre de Ton Chien
Artista: Anna Roig i L’ombre de Ton Chien
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[els consells de la Filo]
aparteu les criatures!

Dels històrics terratrèmols que han causat danys a Catalunya, els més importants han estat:

-El de la Ribagorça el 3 de març de 1373, amb una magnitud d’aproximadament 7 graus.

-Entre el 1427-1428, hi va haver una crisi sísmica a l’àrea de la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, 
amb tres esdeveniments principals: el 19 de març de 1427 amb un sisme d’intensitat 7; el 15 
de maig de 1427, a Olot, amb una magnitud de 7.5; i el 2 de febrer de 1428, al Ripollès, amb 
una magnitud de 7.5 que va causar més de 1.000 morts.

-El 24 de maig de 1448 al Vallès Oriental, amb una magnitud de 7 graus i amb set víctimes 
mortals documentades.

El passat 19 de desembre a les 7:05 del matí, un 
terratrèmol va sacsejar part de les comarques gironines i Llagostera en concret. El sisme amb 
epicentre a Caldes de Malavella va ser de magnitud 3,6, un terratrèmol petit segons la classifica-
ció del USGS. Quinze dies més tard, el 3 de gener, a les 18:10 un nou terratrèmol de magnitud 
2,7 va tornar a sacsejar Llagostera i els seus voltants. Aquest segon sisme també va ser de poca 
importància. Tot i això, moltes persones els van poder notar, ja que es van produir a molt poca 
profunditat.

Què és un terratrèmol? 
L’escorça és la capa més prima i superficial de la Terra. Es troba dividida en diverses plaques, 
que es mouen contínuament i xoquen, se separen o llisquen entre sí. El moviment, i més concre-

tament el xoc de les plaques terres-
tres és la causa principal de l’aparició 
dels terratrèmols. La majoria passen 
desapercebuts, ja que cada any més 
d’un milió i mig de terratrèmols col-
pegen la Terra.

Com s’observen i es classifiquen?
L’observació d’aquests fenòmens es 
realitza mitjançant uns aparells ano-
menats sismògrafs,i la seva importàn-
cia pot quantificar-se atenent a dos 
paràmetres: la intensitat i la magni-
tud del sisme. 

Filomena
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Goethe i els llagosterencs
Novembre de 1931, el Casino llagosterenc ple a vessar 
d’un públic expectant i interessat que no es vol perdre 
cap detall de l’acte. S’estén per la platea la vaga sensació 
d’estar vivint moments històrics i, en general, tothom en-
cara continua transportat por l’ona expansiva posterior a 
l’esclat de la proclamació de la República. El país segueix 
exultant, la realitat es repensa, s’il·lumina, s’emprenen 
nous camins de regeneració social, de formació i creixe-
ment personal. Tothom se sent convidat a participar en 
la cosa pública i el futur, finalment, existeix. No és cap 
hipèrbole, ni cap mitificació romàntica del passat, i em 
sembla tenir-ne una prova poderosa per acreditar-ho: 
aquella expectació enorme la provocava una xerrada de 
Joaquim Xirau sobre “els pensadors de l’antiguitat”.  Una 
de les tres que va fer sobre la història del pensament amb 
el mateix èxit d’assistència. I encara més, acabat aquest 
cicle i ja a l’any 1932, Oliver Brachfeld, amb una acollida 
similar, va conferenciar sobre “Goethe i nosaltres”. Xirau 
era catedràtic de filosofia, pedagog i ànima de la refor-
ma educativa de la Generalitat. Brachfeld, un psicòleg, 
traductor i historiador d’origen hongarès instal·lat a Ca-
talunya.  El mesos següents passarien pel Casino llagos-
terenc personatges com Joquim Maurin, Andreu Nin 

o Serra i Moret, sempre, segons les cròniques, omplint 
el teatre de gent i de caliu. Impressiona, certament. Tant 
com saber que eren el mateixos veïns, amb aportacions 
individuals de dues o tres pessetes, els que sufragaven 
les despeses, conjuntament amb l’Ajuntament i entitats 
com el Casino, la Penya la Nau, o el Centre Republicà.  No 
puc esmentar tot els col.laboradors sense traspassar els 
límits d’aquest article, però els cognoms són un mostreig 
exhaustiu de la societat llagosterenca de l’època: Calvet, 
Clara, Bellvehí, Vila, Vidal, Ragolta, Rodes, Coll, Mestres, 
Espinet, Casademont, Pascual, Font, Creus, Raset, Soler, 
Roig, Vilallonga, Martí, Llirinós, Balmaña, Saurí...  Pensar 
que la nostra relació amb Goethe o amb els pensadors 
antics pot interessar a una població de la Catalunya rural 
dels anys trenta del segle passat, no únicament causa 
impressió, també emociona, i a la vegada, ens ofereix 
una imatge precisa d’aquelles prometedores llums i de 
les obscuritats actuals. I és que la història, a vegades, 
abusa dels sarcasmes, i el fracàs, les misèries i la des-
il.lusió posteriors, van ser directament proporcionals a 
l’entusiasme d’aquells moments.  

Enric Ramionet 

Viatges al pensament

Tota història d’amor comença amb l’interès per l’altre, 
amb la curiositat de saber què fa, on és, on viu, qui són 
els seus amics, com és la seva família, aficions... Poste-
riorment apareixen els pensaments inconscients, el saber 
què pensa, quins són els seus somnis... Fins que un dia 
inesperat i potser inoportú aquella persona comença a 
formar part de la teva escala de valors, a formar part de 
la teva rutina, una rutina que ja no és només teva, sinó 
compartida, i arriba el moment en què els defectes es 
jutgen com a petits accidents oblidats. A partir d’aquí, 
aquest interès s’ha convertit en afecte i aquest afecte 
s’acabarà convertint en amor. Aquest sentiment nou es 
converteix en una passió desembocada, un sentiment 
irracional que és capaç de trencar barreres i tota mena 
d’obstacles. Però després venen els dies, el anys, i més 
anys, i aquesta passió es substitueix per la seguretat, una 
seguretat de tenir l’altre, una seguretat de no estar sol, 
una seguretat que crea una família que comporta esta-
bilitat. Però un dia, també inesperat com el dia que el 
vas conèixer, aquell defecte oblidat i jutjat subjectivament 
torna a aparèixer i es converteix en una imperfecció difícil 
d’oblidar, es converteix en un granet de sorra a la sabata 
que molesta en caminar. Aquest és el moment clau per 
canviar, per voler canviar la relació, si no ets capaç de 
conviure sabent que no tot és perfecte i que la imperfec

ció és present al dia a dia, si no ets capaç de caminar 
amb sorra a la sabata, aquesta relació s’anirà apagant. 
El desamor, aquest desamor, present en moltes relacions, 
neix en un moment en el qual ja no hi ha forces per tor-
nar-te a enamorar. El desamor, com totes les malalties 
incurables, s’ha de tractar abans no arribi al punt en el 
qual tornar enrere ja no és desitjable ni possible.
Per tant, enamoreu-vos.

Mireia Collell
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Passió pel teatre
La primera vetllada teatral que vaig viure a Llagostera em va canviar la vida. Bé, deixem-ho en què em va donar una 
nova perspectiva. Tot just entrava a l’adolescència quan vaig descobrir que al poble hi havia gent que t’ho feia passar 
la mar de bé, fent representacions curtes, esquetxos, cantant cançons, explicant acudits... I a sobre ells i elles hi 
gaudien més que ningú.
Pel que m’han explicat l’espectacle teatral que es va presentar el novembre passat amb el títol “Abans feien teatre, 
ara són teatre”, era una aproximació a aquelles vetllades estiuenques del final dels seixanta, tot i que amb un treball 
actoral més elaborat i amb més mitjans, malgrat que en un cas i altre parlem de gent que té el cuc del teatre.
L’espectacle va ser un èxit de públic i va coincidir amb l’exposició del mateix nom que es va poder veure al local social 
de “La Caixa”, amb fotografies, cartells, vestuaris i diferents records de la història del teatre llagosterenc. Sense voler 
destacar ningú per sobre dels altres, és de justícia mencionar la feina que ha fet en Pepe Fernández per promoure el 
retrobament de tota la gent que havia participat històricament en alguna funció teatral, i el treball d’en Quim Aigua-
bella en la direcció del show esmentat.
Com s’escrivia en el programa de mà, els noms del teatre a Llagostera són infinits i entre els desapareguts no podem 
deixar de recordar (cito els que he conegut més) gent tan valuosa com en Sebastià Gispert, en Martí Llosent, en Pere 
Parés C., en Josep Aiguabella, en Joan Turon, en Pere Genoher, en Jaume Romo, l’Enric Montiel, o el malaguanyat 
Jordi Blanch, o l’amic Arnald Puigdemont... Són persones que ja no són entre nosaltres, però d’una manera o altra el 
seu llegat ha quallat i només cal mirar la trentena llarga de noms dels Amics del Teatre que van organitzar i participar 
en la funció.
La passió pel teatre té uns efectes molt positius per a les persones que tenen la sort de viure-la, ja sigui com a actor 
o especialista en algun dels apartats imprescindibles perquè una obra es pugui representar: escenografia, decorat, 
vestuari, il·luminació, so... Però també com un espectador més que gaudeix de la capacitat dels actors per trans-
formar-se en els personatges de les obres que interpreta, dels textos ben recitats, de les escenografies suggerents, 
del verí del teatre...
La iniciativa dels Amics del Teatre Llagosterenc requereix continuïtat, marcar-se nous objectius, sense pressa, però 
fent revifar el caliu teatral de llarga i contrastada tradició.

Joan Ventura Brugulat
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Reflexions escalivades

Una jornada particular
  
Estic escalivant un pebrot (un pebrot vermell, un vegetal, no m’estic cremant els baixos) mentre acabo de decidir-me 
per qui votar. Avui és diumenge 28 de novembre, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. 
“Era una persona molt íntegra: sempre va votar el partit tal”. Aquesta frase, que segurament heu sentit, m’ha vingut 
al cap. Jo no he votat mai el mateix partit, potser sóc un tabernacle o sóc massa exigent, però sempre m’ha decebut 
la formació a la que he votat. Això ha fet canviar el meu vot i decantar-me, en moltes eleccions, pel vot en blanc. 
“Errare humanum est”. Aquesta altra frase també l’heu sentit un munt de vegades; jo crec que és més encertada 
que l’altra i, a més, la desmunta. Un progressista s’adona que segons quines mesures socials coarten la llibertat; 
igual que una persona més conservadora ha de veure que segons quins decrets discriminen certs col.lectius, i són 
antidemocràtics. 
Faig un repàs als espots de campanya dels partits, relacionant-los amb pel.lícules. 
Tot és bastant decebedor.
Els espots de CiU em fan pensar en el “Braveheart” d’en Mel Gibson, amb diàlegs de filosofia per inútils. El PSC 
barreja “La vida de Brian” amb “Caro diario”, rodat en format de pel.lícula S dels anys 70. ERC i el seu flashback fan 
pensar en “El curioso caso de Benjamin Button” amb Brad Pitt. Els de ICV han calcat una campanya de Greenpeace. 
S.I. i R.Cat, no sé exactament per què, però m’han recordat el rave de l’Spielberg anomenat “ET”.
Quan llegiu aquestes paraules ja sabreu qui ha guanyat les eleccions. El que jo voti aleshores serà irrellevant, però ara 
mateix encara no sé per qui em decantaré. 
L’única cosa que tinc clara és que si la formació que voti, durant aquests quatre anys, no es comporta correctament 
i procura fer les coses ben fetes, no la tornaré a votar.
“Malviatge... pebrots dels c...” (aquesta frase és meva). Acabo de cremar l’escalivada, tot per culpa dels polítics!

Joan Frigola
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El retrovisor

“Ja has dit adéu a la Maixa?” va dir el pare mentre conduïa cap a l’aeroport, mirant pel retrovisor.
Ella se’l va mirar, va somriure i va continuar amb el seu discurs interior, en silenci. No recordava si havia dit adéu a la 
Maixa, la seva gata. Sent francs, no recordava pràcticament res del que havia fet o dit des que s’havia aixecat aquell 
matí d’entre estacions, falsament literari. Sempre que marxava de casa -i ara marxava de casa-, l’únic desconsol real 
al seu voltant era el silenci. Hi havia, en els adéus, una sensació de buit amable que l’obligava a abaixar el volum de 
la vida fins a deturar-lo en el silenci. Encara que com sempre passava no es tractés d’un adéu definitiu, vivia aquests 
moments tal i com els va imaginar que serien en la seva vida la primera vegada que en va visionar un en un drama 
cinematogràfic, teatre poemat en la clandestinitat dels sentiments. En la seva ment juvenil amb aires confessats 
d’adult, quan començava a obrir els ulls en la pubertat, marxar de casa sempre va ser interpretat com un moment 
silenciós, de pausa en moviment, de recolliment. Asseguda al seient del darrere del cotxe, amb la bossa de mà a la 
falda i una llàgrima dissimulada al replà de l’ull, igual com ara que els pares la portaven cap a l’aeroport, fitava per-
duda a través del vidre humit, resseguint el perfil d’un paisatge anònim i gris que li acaronava els ulls, que no mirava. 
En la meditació perduda es fixava en una casa gastada, només un instant, i des d’ella projectava en el seu interior un 
futur per viure algun dia en algun lloc i en algun moment. En silenci, en un marc de vidre i amb una sensació fictícia 
de fred perquè, també visionant aquell drama, havia decidit que en el silenci sempre hi faria fred. Un fred càlid que 
la recollia, que la connectava amb les emocions que li arribaven a través de la mirada dels pares, quasi sempre de 
reüll, com ella, sense ganes de parlar del viatge per por a recordar l’adéu amb eufemismes trencats. Extraviada la 
imaginació del fred, la calidesa i els pares, reparava en la casa gastada que l’havia portat a aquell futur creat que ja 
no recordava i tornava, per un instant, a la realitat que el vidre humit li dibuixava. Tornava a fixar la vista i aquesta 
vegada s’abandonava al passeig fugisser d’una vella que caminava arrossegada per cabassos prop de la carretera. 
I de nou, indefectiblement, s’abstreia en un futur imaginat en el seu silenci, un món amb aires transcendentals que 
mai no es realitzaria però que en aquell moment li vestia harmoniosament el buit de la marxa, i la feia sentir segura 
i tristament animada.
“Sí. Li he dit adéu. I li he dit que mentre no hi fos et vigilés, que quan no hi sóc sempre se’t refreda el te” va dir ella 
mentre el pare conduïa cap a l’aeroport, mirant pel retrovisor.

Jordi Plà Comas
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Troballes boletaires
Aquesta temporada boletaire ha estat llarga i molt fructífera. Les constants precipitacions van afavorir el creixement 
dels bolets, i això va propiciar que es poguessin fer grans troballes, com les que alguns dels nostres lectors han volgut 
compartir amb nosaltres. 
D’una banda tenim els pinetells de grans dimensions que van trobar-se en Joan Sàbat i la Mar Vea; i de l’altra, els 7 
cistells que els joves de l’Esplai El Papu-Tisores van omplir de cama grocs, pinetells i escarlets blancs.

Esperem que la propera temporada sigui igual de bona!
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Visca la llibertat d’expressió, mori el qui no pensi com jo!

En els últims mesos tots hem pogut seguir de prop la polèmica  sobre les filtracions a Wikileaks. L’ètica d’aquesta 
organització sense ànim de lucre s’ha posat en dubte pels governs afectats i aquells mitjans de comunicació més 
conservadors. Tot plegat ha fet revifar un debat sobre la llibertat d’expressió que malgrat no estar sempre en primera 
línia resorgeix quan la gosadia d’algun periodista fereix la sensibilitat d’aquells poc acostumats a ser atacats. 
Fa pocs anys un diari suec s’atrevia a publicar unes caricatures de Mahoma provocant la ira d’extremistes islàmics 
d’arreu del món. Aleshores ja es va debatre fins a quin punt és legítim publicar quelcom sabent que pot ferir la sen-
sibilitat de tercers.  Si bé les reaccions arreu del món islàmic semblaven desproporcionades, no cal ser un geni per 
saber que una ofensa així a la seva religió no els faria quedar de braços plegats; encara més considerant el fanatisme 
que n’envolta alguns sectors. 
Ara sembla que ens trobem en un cas similar, tot i això els qui aleshores van donar suport al periodista suec ara 
sembla que s’escandalitzen davant l’atreviment de Julian Assange i la seva organització. Fer públics els documents 
secrets de la diplomàcia americana és tota una provocació. El govern més poderós del món ha quedat en evidència 
i les seves relacions bilaterals amb múltiples països han perillat. Deixant de banda l’absurd de les informacions que 
alguns informes recollien (els serveis secrets guardaven dades sobre les festes de Berlusconi), ha quedat en entredit 
la seguretat de l’Estat nord americà, i també la resposta del govern, entestat en fer caure en desgràcia a Assange. 
Wikileaks tenia dret a publicar aquesta informació sabent els danys col·laterals que podia provocar?
Aquesta és la gran pregunta: fins a quin punt podem expressar-nos lliurament? Stuart Mill, un dels pensadors liberals 
més compromesos amb la llibertat, només li posava un límit: que no pogués provocar danys a tercers. Malgrat això, 
quan es referia al cas concret de la llibertat de pensament i discussió, no s’atrevia a marcar un marge d’intervenció. 
Segons ell qualsevol opinió podia traduir-se en ofensa. Però, i què passa quan l’ofensa és massa gran? Com determi-
nem si és ètic expressar-se aleshores? Sembla que aquest és un debat sense punt i final. 
La llibertat d’expressió a tots ens sembla molt bé, i la defensem sempre que no ens afecti a nosaltres, i és que tal i 
com deia Voltaire: “Visca la llibertat d’expressió, mori el qui no pensi com jo!”. 

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

Money, money, money...
Segur que molts dels que esteu llegint aquest escrit el dia 24 de desembre vàreu assistir a la ja tradicional festa 
de “Nit Bona” que se celebra al Polivalent; i segur que molts de vosaltres us vàreu indignar en veure que el preu de 
l’entrada, de 6 euros, no incloïa consumició. 
La festa, any rere any, està repleta de gent, ja que a diferència de Cap d’Any, en acabar els sopars familiars no hi sol 
haver alternatives a d’altres locals. Amb molt respecte per a la Penya Barcelonista (jo sóc del Barça) la majoria dels 
diners que van fer a la festa no beneficien a la resta d’habitants de Llagostera. Potser s’haurien de plantejar un preu 
més econòmic aprofitant l’esperit nadalenc de les festes, o bé organitzar de tant en tant alguna activitat en la qual 
tots hi poguéssim participar, i no només els socis.

Un llagosterenc que fa poble 

Una altra ració de fotodenúncia
Una banyera plena de runa i més de vint safates de planter al pla de Panedes

.

Un fornet a mig camí entre Llagostera i el Puig de Cadiretes. 

I nosaltres ens preguntem: no seria més fàcil portar-ho directament a la deixalleria? 

“El Butlletí” al programa “BFN”
El dimarts 2 novembre un grup de llagosterencs i llagos-
terenques va assistir de públic al programa de televisió 
que fa Andreu Buenafuente al canal “La Sexta”. Entre ells 
hi havia una membre del col.lectiu d’”El Butlletí”, que va 
portar a l’equip del programa un exemplar de la revista 
“El Butlletí” ha traspassat fronteres! 
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Ens quedem a la Península, però d’Andalusia ens n’anem fins a Castella-La Manxa, on resideix la Cristina Turon Blasco. 
Aquesta llagosterenca de 24 anys, diplomada en fisioteràpia, fa 7 mesos que viu a Albacete, on està treballant de fisiotera-
peuta en un centre privat. 

1)     Per què Albacete? Quina raó et va impulsar a fer les 
maletes i marxar cap a Castella – La Manxa? 
Fa dos anys vaig començar una relació amb un manxec. 
Va arribar un moment en què ens vam plantejar la pos-
sibilitat d’anar a viure junts. Com que ell treballa a la 
Universitat de Castella-La Manxa, l’única opció que que-
dava era que jo vingués. He estat buscant feina durant un 
any, i al final he trobar una plaça de fisioterapeuta en el 
centre on treballo actualment. 

2) Com recordes els primers dies lluny de casa? Ha 
estat complicat el procés d’adaptació?
Els primers dies vaig viure en un núvol, vida nova, feina 
nova, la il.lusió de començar la vida en parella... Durant 
les primeres setmanes la veritat és que ni vaig adonar-me 
que passaven el dies: col.locar les coses, arreglar tots 
els papers, visites a l’Ajuntament, al col.legi de fisiote-
rapeutes, trobar al centre mèdic que em corresponia... 
Tot anava molt ràpid. Un mes després aproximadament 
va ser quan em vaig adonar que estava lluny de casa, i va 
ser llavors quan vaig tenir la sensació d’estar sola, no te-
nia ni la família ni els amics a prop meu. Llavors vaig co-
mençar a conèixer gent, a tenir el meu cercle social, a fer 
sortides per terres manxegues, i ara ja puc dir amb total 
seguretat que em sento adaptada a aquesta nova vida. 

 3)     En l’entrevista anterior la Rosa Carrillo ens comen-
tava que a causa de la crisi li està essent molt complicat 
trobar feina del que ha estudiat, t’hi sents identificada?  
Tot i que la feina està molt complicada actualment jo he 
tingut molta sort, ja que per sort estic treballant. Abans 
de marxar de Llagostera vaig estar buscant feina durant 
un any, i vaig realitzar quatre entrevistes de feina, de les 
quals només una va ser fructífera. Vaig començar treba-
llant només quatre hores fins que em van augmentar a 
les vuit hores diàries, i al final, després de sis mesos, he 
firmat el contracte indefinit. 

4)     Com es sent una catalana entre albacetenys? És 
gaire diferent l’estil i el ritme de vida aquí? 
La veritat és que el ritme de vida és més lent, la gent 
viu sense tantes presses, sense l’estrés que provoca la 
ciutat. Albacete és una ciutat gran, però tot i això la gent 
viu com en un poble. M’encanta aquesta forma de viure i 
penso que no s’ha de perdre. 

5) Malgrat la proximitat geogràfica, ens podries dir 
algun costum curiós o que t’hagi sorprès de la terra on 
resideixes actualment? 
De costum curiós ara mateix no sabria dir-ne cap. El que 

Llagostarencs arreu del món
PARLEM CLAR. ALBACETE
Comunitat: Castella la Manxa
Província: Albacete
Comarca: Llanos de Albacete

Habitants: 170.000
Superfície: 1125,91 Km2

Són nascuts a Albacete...

Constantino Romero ( Actor i locutor)

José Prat ( Polític)
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em va sorprendre més és com la gent viu la “Feria” (el 
que seria la Festa Major). La festa d’Albacete dura 15 
dies (aquest any l’han allargat un cap de setmana més 
perquè era el tercer centenari). El primer dia comencen 
amb una cavalcada de més de 4 hores de durada -l’any 
que ve em sembla que la seguiré per la televisió! (riu)-, 
veient passar a manxecs i a manxegues al ritme de la 
música de les bandes de diferents pobles. Llavors obren 
les portes dels “redondeles”, que són com un plaça amb 
diferents cercles dins, on hi ha totes les “tasques” (els 
bars), i durant quinze dies la gent s’oblida de la crisi! 
És espectacular com ho viu la gent, i dos mesos abans 
tothom ja fa els preparatius per la “Feria”. 

 6) Explica’ns alguna anècdota que hagis viscut des que 
ets fora.
Quan vaig començar a treballar al centre tothom em pre-
guntava d’on era. Jo no tinc accent, i per tant la ningú no 
em situava quan els deia que era de fora. Des que saben 
que sóc catalana, la gent marxa del centre dient “adéu”. 
Em fa molta gràcia i al mateix temps m’adono que són 
aquests petits detalls els que em fan sentir més adapta-
da al nou entorn. 

7) Hi ha algun lloc de la ciutat on resideixes que et recor-

di a Llagostera? Per què?
Albacete té racons preciosos, els parcs, la catedral, la 
via verda... Però cap que em recordi a Llagostera. Tot i 
això, Llagostera sempre va dins meu, i ja els albacetenys 
saben que a vint minuts de Girona hi ha el meu poble, 
Llagostera. 

 8)  Si poguessis, què t’emportaries de Catalunya? 
La meva família, sens dubte. Si m’hagués d’emportar al-
gun espai físic de Catalunya
m’emportaria la Costa Brava, que la trobo molt a faltar.

 9)  A dia d’avui, què és el millor que t’emportes fins ara 
d’aquesta experiència?
El dia a dia, el tracte amb la gent, la convivència amb la 
meva parella...

10) On et veus d’aquí un any? Seguiràs a Albacete, tens 
en ment marxar a alguna altra ciutat o hauràs tornat a 
casa? 
Si tot surt com tenim previst, en principi em quedaré a 
Albacete. Tot i així sempre queda alguna esperança que 
pugui tornar a Llagostera. No se sap mai, la vida dóna 
moltes voltes!

Llagostarencs arreu del món
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Nova i multitudinària edició de la 
cursa de Sant Esteve
Com ja es tradició al poble des de fa més de 30 anys, el 
dia de Sant Esteve es va celebrar la popular cursa pels 
carrers de Llagostera. 
En aquesta 31a edició hi han participat prop de 800 co-
rredors, una xifra rècord. Aquest any els participants van 
poder decidir sobre el recorregut a fer: els més agoserats 
van poder seguir el típic circuit de 10 quilòmetres, men-
tre que enguany també es va dissenyar un nou traçat més 
curt d’uns 5 quilòmetres. El lloc i l’hora de la concentra-
ció van ser els habituals, a les deu del matí a les instal.
lacions del pavelló poliesportiu.  
El guanyador va ser Carles Casero Roca de Tordera, que 
va invertir uns 30 minuts en recórrer el recorregut llarg 
de la cursa. 

Els Cremats Motor Club Esportiu
VIII Mobiat
A peu, corrent, amb cavall, amb bicicleta, amb moto, 
amb quad o amb tot terreny; aquestes eren les set op-
cions que els 153 participants del VIII Mobiat van poder 
escollir per pujar fins al Puig de les Cadiretes. Des de les 
7 del matí fins passades les 12 del migdia, el diumenge 
19 de desembre “Els Cremats Motor Club Esportiu” van 
dur a terme una nova edició del Mobiat, un acte que es 
celebra anualment i que consisteix en portar el pessebre 
fins a la creu de Cadiretes, a pedra sobre altra. 
Malgrat el plugim que va caure des de primera hora, els 
assistents van poder gaudir igualment del complet es-
morzar que l’organització tenia a punt per a tothom, i 
també participar en la benèfica subhasta en què un 50% 
dels guanys es destinen a la Marató de TV3.  
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El Llagostera esgarrapa la Copa 
Catalunya
El primer equip del Llagostera va rebre el Girona el di-
mecres 10 de novembre per celebrar un dels partits de 
la cinquena eliminatòria de la tercera fase de la Copa 
Catalunya. Malgrat que el marcador va quedar igualat 
1-1 al minut 15 de la primera part, no va ser fins a la 
tanda de penals que la balança es va decantar cap al 
bàndol visitant, donant així la victòria a l’equip gironí. 
L’enfrontament va fer gaudir i patir fins a l’últim moment 
al nombrós públic assistent (prop d’unes 400 persones) 
que va omplir de gom a gom el camp municipal.

Llagostera: Martí, Aimar, Vallo, Canal, Javi Gómez, He-
rrera, Pedrito (15’), Granell, Peke, Guitart i David Costa. 
També van jugar Quim Boadas, Roca, Uri, Eloi i Mas.

Girona: Mallo, Luso, Serra, Migue, Bautista, Àngel, Ge-
rard (10’), Juncà, Borja Sánchez, Victor Curto i Despoto-
vic. També van jugar Noguerol, Chechu i Jandro.

Club BTT Llagostera
122 parelles participen en la 3a marxa per parelles

Les bones condicions climatològiques van propiciar un 
èxit de participació en la 3a marxa per parelles del Club 
BTT de Llagostera, una cursa que s’està consolidant any 
rere any.
Per aquesta edició, el club va preparar dos traçats dife-
rents, de 31 i 18km respectivament. El recorregut seguia 
a grans trets el mateix traçat que el de l’any passat, però 
en sentit contrari: des dels fondals del Ridaura fins al 
Puig de la Ruïra. A més, enguany s’hi van incorporar un 
sender que s’enfonsa des de Banyacroua fins a Ridaura, 
passant pel Molí de Més Amunt; i també “la pujada im-
possible”, un tram no massa llarg amb un fort pendent 
situat entre la boscúria. 

La marxa va començar a les 09:37:00, i les parelles guan-
yadores van ser Miquel Campasol Llinàs i David Mateu 
Bafaria (01:27:31) al tram llarg (31km); i David Fernán-
dez Argente i Miguel Fernández González (00:57:22) al 
tram curt (18km).

En finalitzar la cursa i tornar el dorsal, els 244 biciclistes 
participants van ser obsequiats amb un entrepà, beguda, 
una samarreta i un petit detall.  
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MOBLES I FUSTERIA 
CATEURA, S.L.
. Fustería
. Mobles en general i a mida
. Mobles de cuina
. Tapiceria
. Matalaseria i articles de descans

EXPOSICIÓ I VENDES
C/ Tossa, 7
972 83 09 95

17240 LLAGOSTERA
GIRONA

C/ Lleó I, 41. Telf: 972 83 10 07
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Club Bàsquet Llagostera
3x3 d’hivern
Un any més s’ha celebrat el 3×3 del Club Bàsquet Lla-
gostera, i com cada any els participants han respost i ens 
han permès gaudir d’una jornada de competició plena 
d’esportivitat i diversió. Al matí van haver-hi tres triangu-
lars en paral.lel per Pre-Minis, Minis i Infantils. Els equips 
guanyadors van ser els següents:

Pre-Minis: Els TACS, l’equip format per en Xavier Fuyà, 
l’Edgar Vert, en David Conesa, en Carlos Jiménez i en 
Pol Palomo van obtenir 8 punts, encistellant 104 punts a 
favor i només 38 en contra. 

Minis: Els JAMM d’en Joan Vall-llosera, en Marc Posas, 
l’Aleix Torres i en Manel Ramírez van obtenir el lideratge 
també amb 8 punts i una diferència de punts encistellats 
de +64, Déu n’hi do! Van fer una bona feina.

Infantils: En la categoria més igualada, les G&C van im-
posar-se per 1 punt – set en total – amb una diferència 
de només +19, demostrant com de renyit va estar. Més 
motiu per la satisfacció de l’equip de la Sònia Puigmolé, 
la Susy Pulido, l’Andrea García i la Paula Pozo. 

A partir de les 4 de la tarda es va disputar la catego-
ria única, amb 14 equips dividits per sorteig pur en dos 
grups de 7. Els llocs es van decidir per un sol punt de 
diferència, evidenciant així el bon nivell exhibit pels par-
ticipants. Les semifinals van ser Mog-Urs contra Mamuts 
Mamats i Genji’s contra Maccabi de levantar. Un 34-21 
va eliminar els Mog-Urs, a qui el rècord absolut de +119 
punts a la fase regular no els va servir per guanyar la 
semifinal. Un 43-32 va servir per eliminar els Maccabi de 
levantar, votats com a millor nom de l’any però malaura-
dament no finalistes, els Genji’s van disputar la final.

Durant la final es va imposar el “savoir fair” dels Mamuts, 
que amb la seva veterania –i corpulència! – van saber do-
minar l’atac dels Genji’s. Al final, el resultat va ser un 
còmode 39 a 18 que va significar el triomf  dels Albert 
Comas, Roberto Ortíz, Jaume Castelló, Jordi Font i Pere 
Fumadó, un equip amb una nodrida representació del Sè-
nior del CBLL.

A més a més, en Jaume Castelló es va emportar també 
el concurs de triples amb una ràfega de 9 cistelles en un 
minut. Moltes felicitats a tots els participants!
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Actualitat esportiva 

FUTBOL
PRIMER EQUIP:

El primer equip de la UE Llagostera ha acabat la primera volta com a líder indiscutible de la lliga. Aquest any la il.lusió 
és molt gran, ja que després de 19 jornades sembla que l’equip està en molt bona forma i molt fort. Tot i això, tothom, 
des de la directiva fins als jugadors són molt prudents a l’hora de parlar del possible ascens. 

Posició  EQUIP                     Punts          PJ PG       PE PP F C

1 Llagostera  37 19 11 4             4 26 14
2 Europa   33 19 9 6 4 27 20
3 Cornellà   32 19 10 2 7 32 19
4 Reus   31       19 8 7 4 27 14
5 Manlleu   31 19 8 7 4 29 22
6 Pobla Mafumet  30 19 8 6 5 23 18
7 Montanyesa  29 18 8 5 5 20 18
8 Espanyol B  27 18 7 6 5 29 17
9 Terrassa  26 17 6 8 3 26 18
10 Prat   26 19 6 8 5 24 23
11 Vilafranca  26 19 7 5 7 22 22
12 Castelldefels  23 19 5 8 6 14 14
13 Amposta  23 19 7 2 10 18 30
14 Gavà   22 19 5 7 7 20 26
15 Balaguer  22 19 6 4 9 23 30
16 Palamós  21 19 5 6 8 18 23
17 Masnou   21 19 5 6 8 25 31
18 Ascó   18 19 4 6 9 12 28
19 Vilanova   16 19 3 7 9 14 25
20 Premià   11 19 1 8 10 9 26

Al llarg d’aquesta primera meitat de temporada s’han produït alguns  canvis importants i destacables, com el fitxatge 
del jove Canal per part de l’Espanyol B i l’alta del davanter Javi Revert (procedent del Santboià) que torna al club mitja 
temporada després. 
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LLAGOSTERA B:

Seguint les passes del primer equip, el filial, format pels jugadors del poble, està realitzant una gran temporada i ja ha agafat 
cert avantatge respecte als altres aspirants. L’objectiu inicial era l’ascens i de moment així s’està complint. 

Posició  EQUIP                           Punts           PJ         PG             PE PP F 

1 LLAGOSTERA U.E               15 12 3 0 32 39
2 BESCANO C.D                15 11 2 2 51 35
3 COMA CROS U.E                15 10 1 4 16 31
4 MONTESSORI-PALAU C.C.E              14 8 5 1 30 29
5 PORQUERES U.E    15 8 5 2 10 29
6 LA PERA U.E    15 8 4 3 12 28
7 BANYOLES CLUB AT   15 7 5 3 8 26
8 CELRA U.C.E    15 7 3 5 19 24
9 CAMOS C.F    14 5 5 4 1 20
10 FLAÇA C.D    15 6 2 7 -8 20
11 CELLERA C.F    15 5 3 7 3 18
12 BANYOLES FUTBOL CLUB  14 3 5 6 -5 14
13 VILA-ROJA U.E    15         3 4 8 -33 13
14 Pª DOBLE SET C.F   14 3 3 8 -5 12
15 UNIÓ GIRONA A.C.E   15 3 1 11 -12 10
16 SANT PONÇ AT.    14 2 4 8 -18 10
17 CRISTINENC C.E “B”   14 2 1 11 -31 7
18 SARRIA TER C.F    15 1 0 14 -70 3

FUTBOL SALA:
Classificació al final de la primera volta:

1 VETERANS LLORET C.F. SALA  “A”    7 3 1 0 2 0 1 31 20 16 
2 PALAMOS, C.F.S.  “A”     8 3 0 1 2 0 2 49 37 15
3 BLANENC F.S.  “A”                 8 1 1 2 3 0 1 35 35 13
4 F. ESPORTIVA FIGUERES  “A”    8 3 0 0 1 1 3 48 30 13
5 TECMON - LLAGOSTERA  “A”    8 2 0 2 2 1 1 36 37 13
6 PYMES assessors  “A”     8 1 1 1 2 1 2 35 31 11
7 COTE VERMEILLE FUTSAL  “A”    7 2 0 1 1 2 1 36 28 11
8           BISBAL-CF,SALA  “A”                 6 1 2 0 2 0 1 29 24 11
9 SANT JULIA DE RAMIS F.S.  “B”    8 2 0 3 0 0 3 44 51 6
10 VIDRERES AT. FS.CE.  “G”    7 1 1 2 0 1 2 33 52 5
11 HOSTALRIC FUTBOL SALA   “A”    7 1 0 3 0 0 3 23 54 3

BÀSQUET
SÈNIOR FEMENÍ A:

El primer equip, que milita a una bona categoria (1a catalana) sembla que no s’hi acaba d’acoblar, ja que en els últims anys 
ha anat pujant i baixant. Aquest any a primera no acaba de trobar el camí de les victòries, però segur que la segona volta anirà 
molt millor. Amb un balanç de 2 victòries i 9 derrotes, la plantilla és un xic curta però res és impossible i encara queda molta 

lliga per endavant. 
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SÈNIOR MASCULÍ A:

Posició   EQUIP                     J G P TF TC Punts

1 TRAVEL JA-C.B.LLAGOSTERA A   13 9 4 892 827 22
2 C.B. SANT FELIU    13 9 4 811 747 22
3 CB GARROTXA SANTJOANENC   13 9 4 787 772 22
4 CB ARBUCIES     13 8 5 894 816 21
5 FD CASSANENC     13 7 6 815 781 20
6 C.C.E. MONTESSORI - PALAU   13 7 6 872 856 20
7 SOL GIRONES BISBAL BÀSQUET   13 7 6 901 892 20
8 CB SANT GREGORI    13 6 7 837 851 19
9 C.B. QUART B     13 6 7 783 805 19
10 C.B. GRIFEU DE LLANCA    13 6 7 930 974 19
11 C.B. BESCANO     13 6 7 750 811 19
12 CE PALAMOS     13 5 8 862 872 18
13 CUNILL CB SANT NARCÍS B   13 5 8 859 881 18
14 CE ONYAR B     12 5 7 762 815 17
15 CB SALT C     13 4 9 791 787 17
16 C.B. ROSES     12 4 8 707 766 16

El masculí té un equip que bé podria competir en una categoria superior. Així ho ha demostrat fins ara. Lidera la 
classificació tot i que la lliga està molt igualada. Esperem que puguin tornar a pujar de categoria, i jugar a segona 
un altre any. Ànims. 
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Des del 1865 el Casino ha estat una entitat que ha viscut 
el dia a dia de la nostra vila. Al bell mig de la plaça Ca-
talunya, el Casino Llagosterenc ha estat des de sempre 
un bocí del cor del nostre poble, el qual ha allotjat milers 
d’activitats, persones i petites històries que mai no que-
daran enrere. Amb aquest reportatge volem deixar cons-
tància de tota l’activitat que es duu a terme al Casino en 
l’actualitat, i plasmar per escrit el que d’aquí un temps 
formarà part de la història d’aquesta humil i mítica en-
titat.

Un xic d’història 

Els orígens d’aquesta històrica i emblemàtica entitat es 
remonten fins al primer semestre de l’any 1856, quan 
un grup d’amics que es reunien habitualment per com-
partir estones plegats, relacionar-se i gaudir de l’oci con-
juntament van decidir emprendre aquest projecte.  Des 
de mitjan segle XIX, la proliferació de casinos, coneguts 
aleshores com a liceus, va ser un fenomen destacat a tot 
l’Estat, on pel que sembla la província de Girona va ser 
la que en tingué més (al 1861 ja n’hi havia a Agullana, 
Begur, Darnis, Maçanet de la Selva, Figueres, Cassà de la 
Selva, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell).

Joan Comas acompanyat per un bon grapat de llagoste-
rencs, la majoria d’ells vinculats a l’activitat surotapera 
i profundament liberals, va ser el capdavanter d’aquesta 
iniciativa. Varen crear una nova associació de caràcter 
cultural, la qual el primer pas que va dur a terme va ser 
llogar un petit local a l’immboble número 18 del carrer 
Sant Pere, que va ser on es va ubicar la primera seu del 
que ja tenia per nom “El Casino de Llagostera”.

Ben aviat, la dinàmica de l’entitat es va anar definint. Ja 
en aquella primera època una de les activitats recurrents 
va ser la implicació en la organització d’actes diversos 
amb motiu de la Festa Major. Conferències i xerrades de 
caràcter polític, científic o amb continguts culturals i lite-
raris diversos, van ser un altre dels atractius del Casino 
de Llagostera. 
A partir d’aquí, tot un seguit d’activitats vàries van anar 
marcant el dia dia de la entitat. Per començar la creació 
d’una biblioteca, l’única que hi hagué durant decennis 
a Llagostera, la qual va esdevenir el centre de consulta 
de múltiples persones amb ganes d’ampliar els seus co-
neixements. 

D’altra banda, l’aparició d’altres casinos amb objectius 
similars al final de la dècada dels setanta, van fer que 
el 1880 el Casino de Llagostera adoptés un nom nou, 
el de Casino Llagosterense. Uns anys més tard, al final 
del juny del 1888, arrel de la primera llei d’àmbit estatal 
que tenia com a objectiu regular totes les societats del 
país, el Casino va modificar els seus estatus i van entrar 

a formar part de l’entitat nous socis més joves, que van 
entrar amb un fort esperit de renovació.
A partir d’aquí, el Casino Llagosterense presidit per Jo-
sep Ametller, va adquirir un solar situat a la plaça de 
Catalunya, actual seu de l’entitat. La nova seu social del 
Casino es va iniciar la tardor del 1891, les obres del qual 
es van considerar acabades el 1893. S’hi va construïr 
un teatre, i un cop traslladada tota la biblioteca es van 
reempendre les velles activitats i se’n van iniciar de noves 
com balls, concerts i sessions de teatre. Als primers anys 
del segle XX, una de les activitats que va funcionar de 
manera més efectiva al teatre recentment modelat, varen 
ser les sessions de cinema que s’oficialitzaren a partir 
del mes d’octubre de 1906.
A partir de llavors comença una etapa en la qual l’entitat 
creix i comença a esdevenir ja una de les societats més 
importants de la vila.  Sense cap mena de dubte, el nou 
projecte que varen impulsar les juntes directives d’aquells 
temps va permetre consolidar definitivament el Casino 
Llagosterense com el que encara és en l’actualitat, un 
autèntic símbol per a la població de Llagostera.

Finalment, sota les presidències de Vicenç Valls, l’any 
1928, i de Camil Llirinós, l’any 1929, es va dur a terme 
una gran remodelació integral que es recolzava en una 
inversió de més de 10.000 pesetes, que a més a més i 
sota la presidència de Julià Cutiller, va permetre la inau-
guració del nou edifici i la catalanització de l’entitat.
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El Casino en l’actualitat 
A dia d’avui, havent entrat ja al 2011 i amb Eduard 
Galobardes com a president, el Casino continua amb 
l’essència amb la que va començar. Els seus objectius 
segueixen essent els mateixos i les activitats que s’hi rea-
litzen són més variades i adreçades a tots els públics. 
Si bé és veritat que a les seves instal.lacions ja no s’hi 
projecten pel.lícules, ni tampoc les seves sales fan de bi-
blioteca, ni de discoteca, el Casino ha acullit projectes 
novells i innovadors, també importants obres de teatre, 
s’hi han celebrat pregons de Festa Major i reunions de 
diferents entitats del poble. 
Sempre a favor de la cultura, la història i, per què no dir-
ho, l’oci del poble, el Casino ha estat, és i serà el primer 
edifici de Llagostera destinat als interessos dels seus ha-
bitants.

Acondicionant-se als nous temps, el Casino es va actualit-
zant i avui dia està treballant en varis projectes, un d’ells 
és la creació del nou web de l’entitat. Aquí hi podrem 
trobar el calendari i la informació de les activitats que 
es duen a terme, l’agenda d’esdeveniments, un apartat 
d’història i, des del mateix portal, ens podrem fer socis 
de l’entitat o posar-nos-hi en contacte per a qualsevol 
consulta o dubte.

L’Escola de Música 

L’Escola de Música de Llagostera va néixer al voltant dels 
anys vuitanta. La iniciativa va ser d’alguns dels seus ac-
tuals professors i també d’algunes famílies que tenien el 
desig de donar una formació artística als seus fills. 

Passant per èpoques de més o menys entrebancs i de 
més o menys vitalitat, l’Escola ha mantingut des dels 
seus inicis la voluntat de donar resposta a aquestes in-
quietuds. Un dels objectius principals de l’Escola és brin-
dar als alumnes una base sòlida de coneixements musi-
cals de nivell elemental, on, si s’escau, poder fonamentar 
posteriors estudis de nivell mitjà o professional. 

L’oferta d’ensenyament té un gran ventall de possibili-
tats: clarinet, flauta travessera, violí, violoncel, combos, 
cant, guitarra elèctrica, llenguatge musical, bateria, gui-
tarra clàssica, música moderna, música de cambra, baix 
elèctric, cant coral, piano i molts més.
Amb tot això, l’escola vol aconseguir que l’alumnat obri 
les portes a les vivències musicals  i experiències col.
lectives, a més de fomentar el gaudi per a la interpreta-
ció i l’escolta, els hàbits d’estudi, de concentració audi-
tiva, de receptivitat i de comunicació que els permetin 
desenvolupar al màxim les seves capacitats musicals, 
tant tècniques com expressives, alhora que nodrir el seu 
creixement personal.

Espai de dansa i cos 

L’any 2003 el Casino va crear un espai de ballet motivat 
per la creixent demanda dels nens i nenes de Llagostera 
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Efemèrides 
-Primer trimestre de l’any 1856: creació de l’entitat

-Novembre de l’any 1868: Elie Reclus, famós etnògraf  
francès, visita l’entitat acompanyat del polític republicà 
Fernando Garrido

-19 d’octubre de 1888: el Casino Llagosterense modifi-
ca els seus estatuts

-Inicis del 1891: la junta directiva, llavors presidida per 
Josep Ametller, adquireix el solar situat a la plaça de 
Catalunya per establir-hi la seu

-Any 1891: acte de col.locació de la primera pedra amb 
motiu de la construcció de la nova seu de l’entitat al 
solar que aquesta havia adquirit a la plaça de Catalunya

-1897: canvi d’enllumenat de petroli per al de gas etilè 
(l’entitat adquireix telèfon)

-Any 1903: surt elegit com a president de l’entitat el 
metge Manuel Martínez de Huete

-Any 1904: l’antic cafè és remodelat per passar a ser el 
Teatre de Llagostera

-Octubre de 1906: Emili Raset Sastre, nou president de 
l’entitat, promou i oficialitza les primeres sessions de 
cinema al Casino

-Anys 1928 i 1929: sota les presidències de Vicenç Valls 
i Camil Llirinós es projecta una remodelació integral del 
local de l’entitat amb una inversió de 10.000 pessetes

-1984: els nous Estatuts permeten que les dones puguin 
ser sòcies de ple dret, cosa que fins aleshores no era 
possible
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i rodalies. Aquesta va ser una aposta important per a una entitat centenària que va decidir realitzar grans esforços 
per arribar als més petits de la casa. 

Des de llavors el projecte ha estat un èxit, aconseguint actualment un important número d’alumnes que permet la 
continuïtat de l’activitat i una àmplia oferta de cursos per a tota la família. A dia d’avui, el Casino ha englobat les 
diferents modalitats d’aprenentatge del cos en el departament de dansa i cos, on es realitzen classes de dansa clàs-
sica, creativa, fama, hip-hop i fama jazz per a nens. En total, l’escola de dansa i cos acull aproximadament 75 nois i 
noies, des de les edats de P3 fins a Batxillerat.

Però això no és tot, per als adults també s’imparteixen diferents cursos: sevillanes, txi-kung, balls de saló, batuka, 
country, dansa del ventre, pilates, manteniment, psico-gym i salsa; tot un ventall de possibilitats a triar per poder 
gaudir i dedicar-hi el temps de lleure. 
Amb aquests cursos el participant té l’oportunitat de conèixer la filosofia oriental a través de classes més terapèuti-
ques, controlar i relaxar totes les cadenes musculars, i també aprendre a coordinar els moviments, exercitar l’agilitat 
i millorar el ritme. Tot això de la mà de professionals amb un important bagatge en cada una de les seves modalitats. 

Cal dir que cap al mes de febrer l’escola ofereix una jornada de portes obertes on tothom pot accedir a les instal.la-
cions per presenciar les classes que s’hi duen a terme. A més a més, a final de curs l’escola de dansa i cos es vincula 
amb la de música per oferir un espectacle conjunt d’allò més complet.

Cursos i activitats 

A part de les activitats fixes i periòdiques organitzades per les Escoles de Música i de Dansa i Cos, el Casino Llagos-
terenc ofereix un gran ventall d’activitats destinades a cobrir els interessos de tots els grups d’edat del poble.

Per començar, cada dimarts a les 6 de la tarda el Casino obre les seves portes a tota la gent de la tercera edat per 
gaudir d’una tarda de sensacions amb balls de saló. Acompanyats de l’actuació del duet Leo i Rosamari, s’ofereix 
ball, servei de bar, tapes i berenar per a tothom.

No fa gaire s’ha iniciat un programa d’exposicions propi del Casino Llagosterenc. En aquestes exposicions diverses 
personalitats com socis del Casino i gent del poble exposen les seves obres de pintura, dibuix i treballs manuals. El 
saló cafè del Casino és l’escenari on periòdicament s’han dut a terme aquestes activitats, que amb el temps han pas-
sat a ser una proposta fixa. Fins al moment han exposat alumnes de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, Fransesc 
Albertí o Josep Mayol. Ara per ara, a partir del 22 de gener hi podrem veure les obres de Zoilo López, i a partir del mes 
de març hi podrem veure les obres de Manel Gannau. Aquestes exposisions es poden visitar de 8 del matí a les 11 de 
la nit. I com a última incorporació, recentment s’hi duu a terme un curs d’escacs per a nens els divendres a la tarda. 

A aquest seguit d’activitats que donen vida a aquest local tan mític hi hem d’afegir que el bar del Casino, un espai 
emblemàtic i històric del poble, acull diferents col.lectius de persones que s’hi reuneixen i hi passen estones d’oci i 
lleure. Sense anar més lluny, diferents entitats l’han escollit per dur-hi a terme les seves reunions, com per exemple 
“Llagostera Decideix” o “Joves per la Terra”. A més a més, el Casino cedeix alguns dels seus espais perquè altres as-
sociacions hi portin a terme activitats o programes específics: l’Ajuntament de Llagostera hi organitza les Sardanes, 
l’empresa Mecacentre hi organitza cursos de mecanografia i informàtica, durant els inicis de l’Esplai El Papu-Tisores 
algunes de les activitats programades van dur-se a terme al gimnàs o a l’antiga discoteca, i cada 3 o 4 mesos s’hi 
estableix la seu provisional per anar a donar sang, a mans de la Germandat de Donadors de Sang. Tanmateix, cada 
Nadal s’hi celebren les quines d’entitats com “Llagostera Solidària”, el Club Patinatge Llagostera, la Unió Esportiva 
Llagostera, La Colla Carnavalesca “Dit i Fet” i la Comissió de Flors del Casino Llagosterenc.
A tot i això cal afegir-hi que fa relativament poc que El Casino Llagosterenc ha signat un conveni amb una nova entitat 
anomenada “Audiovisuals Llagostera”, l’encarregada de gestionar la televisió local. D’aquesta manera, el Casino ha 
cedit un espai a l’entitat per tal de contribuir en la seva posada en marxa. Entre els acords s’estableix que el Casino 
cedeix l’espai per establir-hi els estudis de LlagosteraTV a canvi d’una aportació econòmica i l’adequació del local a 
càrrec d’Audiovisuals Llagostera.
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Jo vaig al Casino a…

Dilluns:
•Nom i Cognoms: Mita Casanovas Isern
•Edat: 25
•Quina activitat realitzes al Casino? El primer dilluns de cada mes em reuneixo amb “Llagostera Decideix” 
en un dels locals del Casino.
•Quin paper hi jugues? Sóc una de les integrants de l’entitat.
•Què t’hi va portar? Després del referèndum vam decidir donar continuïtat a l’entitat i mantenir “la seu” de   
les reunions al Casino perquè és un lloc cèntric i on tots hi tenim cabuda.
•Com ho valores? Molt positivament. A part de ser un lloc acollidor, hi trobem un ambient distès per 
realitzar-hi les reunions.
•Engresca el poble a participar-hi amb un rodolí: Al Casino has de venir, si vols desconnectar o gaudir.

Dimarts: 
•Nom i Cognoms: Nil Fürst Funosas
•Edat: 16
•Quina activitat realitzes al Casino? Bateria a l’Escola de Música.
•Quin paper hi jugues? El d’alumne.
•Què t’hi va portar? Les ganes que tenia d’aprendre a tocar aquest instrument.
•Com ho valores? La bateria és una de les coses que més em motiven, per tant és perfecte que se’n facin   
classes al poble i no m’hagi de desplaçar.
•Engresca el poble a participar-hi amb un rodolí: Si la música et té encantat, al Casino hi tens moltes possi  
bilitats!

Dimecres: 
•Nom i Cognoms: Marc Peyrecave Vidal
•Edat: 57
•Quina activitat realitzes al Casino? Gestiono la major part dels temes econòmics.
•Quin paper hi jugues? Sóc tresorer de l’entitat.
•Què t’hi va portar? L’Eduard Galobardes em va engrescar.
•Com ho valores? Valoro molt positivament aquest temps al Casino, m’ha permès conèixer molta gent del         
poble i contribuir una mica a donar-li empenta a l’entitat.
• Engresca el poble a participar-hi amb un rodolí: Si de tot estàs cansat, vés al Casino a fer un cremat!

Dijous:
•Nom i Cognoms: Mireia Vert Pascual
•Edat: 13
•Quina activitat realitzes al Casino? Batuka els dijous i Escola de Música (piano i cant coral) els dimarts i               
divendres. 
•Quin paper hi jugues?  Sóc alumna. 
•Què t’hi va portar? Vaig començar batuka perquè una amiga meva em va dir si m’hi volia apuntar amb ella,      
i a l’Escola de Música m’hi va apuntar la meva mare quan era més petita. 
•Com ho valores? M’agrada molt anar-hi, a batuka perquè es fa esport i m’encanta, i a l’Escola de Música   
perquè cada vegada tinc més coneixements musicals que em serviran segur en un futur. A més, està molt   
bé que ho poguem fer aquí a Llagostera mateix. 
•Engresca el poble a participar-hi amb un rodolí: Si vols aprendre a ballar, la Tere t’espera allà! 

Dissabte: 
•Nom i Cognoms: Marc Ortín Amat
•Edat: 20, gairebé 21
•Quina activitat realitzes al Casino? Faig classes de flauta travessera.
•Quin paper hi jugues? El de professor.
•Què t’hi va portar? El relleu de l’última professora de flauta travessera, l’Irene Ferrer (ex-professora meva) i haver 
passat uns anys a l’Escola de Música com a alumne.
•Com ho valores? Positivament! L’Escola de Música és el futur de molts nens llagosterencs.
•Engresca el poble a participar-hi amb un rodolí: A músic novell i a oient veterà, l’escola del poble de 
cultura  omplirà.
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registre civil >>>>>

Envian’s les fotografies del teu fill/a o del teu casament a info@elbutlleti.com i les publicarem al proper número.

NAIXEMENTS

Rubèn Martínez Real     26-09-2010
Mohamed Oufkir     30-09-2010
Jan Tintiñà Fajardo     15-10-2010
Júlia Cumí López     19-10-2010
Gerard Darder Benítez     17-10-2010
Omayma Nassir Ghazi    22-10-2010
Hicham Ziachi El Allal     15-10-2010
Ousama Ondouh Dauad     28-10-2010
Biel Bagudanch Jiménez    04-11-2010
Jan Teixidor Gelmá    04-11-2010
Ainara Terés García     09-11-2010
Ausiàs Ferrer Camprubí     06-11-2010
Bilal Neqrouz Boukabous    11-11-2010
Kadidia Diakite Sangare     12-11-2010
Ferdaous Bettich El Moussaoui    13-11-2010
Nora Soler Expósito     13-11-2010
Adriana-Rebeca Bente     11-11-2010
Tony Casas Navarlaz     17-11-2010
Amina Ouariach Azzaoui     25-11-2010
Andrea Incógnito Mleczek    28-11-2010
Ao Pan       05-12-2010
Emma Sánchez Comas     06-12-2010
Mar Vila Fugueras     09-12-2010
Jeferson-Gregorio Pulgarín Vaca    09-12-2010
Adriana Muñoz Arbusé     17-12-2010
Biel Ferrer Satisteban    16-12-2010
Òscar Ferrer Grañó     25-12-2010
José Calderón Hernández    31-12-2010

Rubèn Martínez Real
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registre civil>>>>>

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Roger Llobet Hernández i Deborah Beltran López    28-08-2010
Guillermo Jara Tamayo i Lorena Acedo Enano    28-08-2010
Oriol Sàbat Vilá i Esther Vidal Ramos     18-09-2010
David Moreno Sánchez i Marta Góngora Coba    18-09-2010
Juan-José Malagón Hidalgo i Mercè Badia Vendrell   02-10-2010
Antonio Rubio Pareja i Silvia Agüera Guzmán    02-10-2010
Josep-Lluís Pinos Font i Jésica Morales Rabert    09-10-2010
Arturo-Hernan Retamales Navarro i Sara Fuentes Gómez   06-11-2010
Sergio Escobar Serrano i Vanesa Pulido Pareja    30-10-2010
Eduard Rico Font i Ma.Àngels Casanovas Isern   08-12-2010
Alejandro-Federico Abarno Sant’Anna i 
Johanna-Rocio Riquelme Domínguez      21-12-2010  

Rita Sabarí Mateu       28-09-2010
Manuel Acero Cisterna       30-09-2010
Antonio Alvaro Sánchez       08-10-2010
Teresa Gurnés Mascort       15-10-2010
Maria Paulina Ramirez Malagón      28-10-2010 
Maria Pons Serarols       12-12-2010
Salvador Ortega Pérez       14-12-2010
Antonio Gómez Villena       20-12-2010
Juan Portés Bossacoma       31-12-2010

Oriol Sàbat Vilá i Esther Vidal Ramos Juan-José Malagón Hidalgo i 
Mercè Badia Vendrell

Eduard Rico Font i 
Ma.Àngels Casanovas Isern

NAIXEMENTS

Rubèn Martínez Real




