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“Habemus guanyadors”
    El podi del IV Concurs de Fotografía del Butlletí

Per quart any consecutiu, el col·lectiu d’“El Butlletí” hem donat la oportunitat als llagosterencs aficionats a la 
fotografia de presentar les seves fotografies preferides per optar a ser la portada d’aquest número de la revista.
Enguany han estat 28 les fotografies presentades a concurs. De totes les propostes rebudes només tres podien ser 
les escollides, i en aquesta ocasió les fotografies guanyadores han estat: en tercera posició, “De colors!”, de 
Paula Turon; “Sostenibilitat antiga”, de Guillem Nadal, en segona posició; i “Ridaura”, d’Anna Díaz, ha estat la 
fotografia escollida per a la portada d’aquest 14è butlletí. L’enhorabona als guanyadors i moltes gràcies a 
tots els participants.
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agenda
Dia 6 –  Xerrada a càrrec de Dones d’Arreu a la Sala de Plens a les 20h
Dia 14 – “Pel davant i pel darrere” al teatre del Casal a les 21:30h
Dia 15 – “Pel davant i pel darrere” al teatre del Casal a les 19h
                Aplec de Panedes a càrrec del Grup Excursionista Bell-Matí (tot el dia)
Dia 22 – Jornada d’Eleccions Municipals. Col·legi electoral: IES Llagostera 
Dia 27 – L’Acústica. Coneguem la cobla! Teatre del Casino a les 21h (Preu: 8€)
Dia 28 – “Quantus” al Casino Llagosterenc a les 22h

Dia 4 – Teatre amateur al Casino Llagosterenc
              Festa Fi de Curs del CEIP Lacustària
              Trobada de plaques de cava a l’edifici Polivalent a les 14h
              Sopar popular, elecció de l’Hereu i la Pubilla 2011 i concert amb 
             “La banda del co   che rojo” a l’Edifici Polivalent a partir de les 21:30h
Dia 5 –  Teatre amateur al Casino Llagosterenc
              Trobada de cotxes i motos clàssics a càrrec de Lacustària Clàssics 
Dia 9 – L’Acústica. Concert de cant coral de l’EMG. Teatre del Casino a les 20h (gratuït)
Dies 10, 11, 12, 13 i 14 – Festa Major 
Dia 23 – Revetlla de Sant Joan al parc de la Torre
Dia 25 – Festa del Segar a la zona esportiva
Dia 26 – Festival de Ballet de l’Escola de Dansa Ma. Elena Pascual. Teatre del Casino 
               a partir de les 19h (gratuït)

Dia 1 – “Les filles del taper” a la Plaça del Castell a les 22:30h (Preu: 6€)
Dia 2 – “Les filles del taper” a la Plaça del Castell a les 22:30h (Preu: 6€)
Dia 9 – Festa de Sant Cristòfol
             Trobada 4x4 a càrrec d’Els Cremats Motor Club Esportiu
Dia 16 – Caminada a la llum de la lluna a càrrec del Grup Excursionista Bell-Matí
               Nit de la Sardana a la Plaça Catalunya
               Festa del Solstici a la Plaça Balladora
Dia 22 – Festa de la Cervesa a l’Edifici Polivalent a partir de la 01:00h
Dia 23 – Festa de Sant Jaume al parc de l’Estació  
Dia 24 – Festa del Batre al parc de l’Estació (tot el dia)

juny

maig

juliol
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/editorial
Butlletí 2.0
Fa més de trenta anys que el primer exemplar del que avui és 
“El Butlletí” veia la llum. Queden enrere aquells temps en què la nostra 
revista era més que el pilar de la informació local, era una eina de difu-
sió de coneixements, un mitjà d’ajuda. “El Butlletí” va néixer per a la 
reivindicació d’un model, un projecte amb la voluntat d’aportar un petit 
gra de sorra en un procés democràtic clau per el futur del país. 
D’això, però, ja fa força temps. 
Actualment “El Butlletí” no pot estar a l’alçada de les exigències del 
poble. Una periodicitat trimestral i l’aparició, sempre ben rebuda, de 
nous mitjans de comunicació més àgils i ràpids fa que “El Butlletí” hagi 
de buscar el seu espai dins els mitjans de comunicació local. A hores 
d’ara hem de reinterpretar el paper de la revista per poder estar al dia 
i oferir el màxim sense perdre l’essència del que ha estat, és i esperem 
que sigui, un projecte viu que s’alimenta de la il·lusió de totes aquelles 
persones que desinterassadament fan que continui essent una realitat.  
Amb el pas del temps la publicació s’ha anat actualitzant, i amb petits 
canvis hem anat avançant. Ara, però, és hora de dur a terme una actua-
lització de dalt a baix. Ha arribat l’hora de sacsejar l’estructura que por-
tem arrossegant des dels inicis per guanyar qualitat; necessitem saber 
què és el que ens manca o sobra perquè “El Butlletí” es converteixi , un 
altre vegada, en una eina útil. 
Per tot això, properament donarem l’oportunitat a tots els llagosterencs 
i llagosterenques de poder crear entre tots aquest Butlletí 2.0, forjat 
amb les idees de tots. 

Col· lectiu de redacció 
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Rentat de cara 
del Teatre del Casino 

Peles de cacauets, de pipes, envoltoris 
de llaminadures i pessetes; aquestes 
són algunes de les coses que s’han 
trobat sota els antics seients del 
galliner de Teatre del Casino. 
A hores d’ara ja han començat les 
obres per reformar aquesta part del 
teatre, un arrenjament molt necessari 
que  es preveu-que estigui enllestit 
per la Festa Major.

Els fòrums són una eina que si s’utilitza 
correctament permet establir un intercanvi 
d’opinions molt interessant entre els 
internautes que s’interessen per un mateix 
tema. Malauradament, però, hi ha qui utilitza 
aquests espais per abocar-hi opinions 
destructives, ofensives i sense fonament 
simplement per fer sarau. 

Un any després...

Un any després de la nevada són 
molts els comerços i particulars 
que encara no han rebut cap 
compensació econòmica per les 
destrosses que es van ocasionar. 
A més, no són gaires les millores 
que s’han fet per procurar 
apaivagar els danys per si més 
endavant es torna a donar 
un fet semblant. 

Sabies que a Llagostera...?

... som 8.344 habitants: 4.005 dones i 4.339 homes

... tenim un teixit associatiu format per 56 entitats culturals i esportives

... la població actual està repartida entre el nucli urbà, 7 urbanitzacions i 10 veïnats 

 

 

Gener  11,9 ºC    1,5 ºC   18,6 ºC   -6 ºC   48 l/m2

Febrer 14,5 ºC   2 ºC    19,6ºC   -2,5 ºC   2 l/m2

Març 15,4 ºC   5 ºC    22,9 ºC   0,2 ºC   121 l/m2

                 

 

CALAIX DE SASTRE

EL TEMPS

XIFR
ES

SEMÀFOR
Els fòrums d’opinió

/calaix de sastre
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El dia dels animals
Llagostera va celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat el 
passat 16 de gener. Com cada any, al llarg del matí del dia del 
patró dels animals es va organitzar una rua pels carrers del 
poble per on van desfilar un gran nombre de cavalls i carruat-
ges, a més de les carrosses dels nens i nenes de les escoles 
municipals. El recorregut habitual va fer el seu pas per la Plaça 
Catalunya, on molta gent s’hi va aplegar amb les seves masco-
tes per poder-les batejar. Seguidament, la rua va finalitzar-se a 
la zona poliespotiva, on, com ja és tradició, es va sortejar un 
cavall i es va fer una audició de sardanes. Més tard, i ja per do-
nar per acabada la jornada, qui va voler va poder gaudir d’un 
animat dinar a l’edifici Polivalent organitzat pel Club Patinatge 
Llagostera.
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actualitat

Firarebaixa esventada 
La Unió de Botiguers de Llagostera organitza anualment la “Firarebaixa”, una jornada en què part dels membres de la unió fan 
parada a la plaça per acabar les rebaixes oferint els seus productes a uns preus molt més econòmics. Enguany aquesta fira es 
va celebrar el diumenge 27 de febrer, i malgrat que durant tota la jornada va bufar un fort vent amb molta insistència, la plaça 
Catalunya va estar força concorreguda de curiosos.

El President Mas 
visita Llagostera
La rehabilitació de la muralla va quedar oficialment inaugura-
da amb la visita del President de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas. El President va visitar Llagostera el dissabte 26 de 
febrer per tal de presenciar l’acte, que es va celebrar el dissabte 
26 de febrer a les 13.30h a la Plaça del Castell.



              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

Pas a pas
Com tots sabem, el colectiu de Dones d’Arreu treballa per sensibilitzar la societat sobre el paper de la dona en el món actual. 
Per això, el dia 8 de març l’entitat va tornar a donar el seu toc de color a la celebració del dia de la dona, un dia en què es 
reivindica la igualtat entre tots dos gèneres. 

Aquest any, sota el nom “Del miratge a la imatge”, Dones D’arreu presentava una exposició de fotos on es jugava a intercanviar 
el paper preestablert de les dones i dels homes en la nostra societat. Una exposició que pretenia estimular la reflexió sobre la 
igualtat entre homes i dones en la vida quotidiana. 

Les fotografies, fetes per Elena Roqueta, Ariadna Donate i Anna Ponjoan, es varen exposar el mateix 8 de març a la plaça 
Catalunya, i posteriorment també es va poder visitar al Casino Llagosterenc, al CAP i als centres educatius.  
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actualitat

Per molts anys, Carme
Per celebrar el 50è aniversari de la llagosterenca Carme Fuyà, la seva família va preparar una exposició sorpresa amb totes les seves obres al Local 
Social de “La Caixa”.  Van ser molts els amics i coneguts que el dissabte 2 d’abril van participar en la inauguració d’aquesta mostra tan emotiva. 
L’exposició es va poder visitar durant els caps de setmana del 2 i 3 d’abril, i 9 i 10 d’abril. 





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

Comercial Miquel-Valentí, S,L.
pernils i embotits

C/ Fivaller, 14 · 17240 LLAGOSTERA · GIRONA 
Tel. 972 80 50 17 · Fax 972 83 18 02 · 
Mòbil 696 49 03 17
www.pernilsmv.com · jordi@pernilsmv.com

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

Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Llagostera
Un país sense memòria és un país sense història

La història és un mecanisme utilitzat per la humanitat per 
a retrobar-se amb el seu propi passat. Aquest mecanisme, 
tanmateix, pot ser manipulat i tergiversat. L’ús polític de la 
història ha estat una constant des que la història existeix. 
De tots és prou coneguda la famosa cita del líder polític anglès 
Winston Churchill sobre els vencedors en els conflictes ar-
mats: “La història l’escriuen els vencedors”. Sovint, la història 
ha estat reescrita pels vencedors, i per tant és una disciplina 
subjectiva que, en segons quines mans, pot ser utilitzada per a 
fins poc honestos. Els vencedors tenen el poder suficient com 
per manipular la història i aconseguir que la 
societat l’acabi acceptant. 
Així, moltes vegades el vençut està destinat a l’oblit o al 
desprestigi. Aconseguir que el vençut no caigui en l’oblit per 
sempre, conservar-lo a la memòria i destacar-ne el valor són 
alguns dels objectius de la memòria històrica.  
L’aprovació de l’anomenada Llei de la Memòria Històrica el 
31 d’octubre del 2007 reconeix les víctimes de la Guerra Civil 
i les víctimes de la dictadura franquista i els garantitza el dret a 
la veritat, a la justícia i a la reparació. 
L’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de 
Llagostera comparteix amb la majoria d’entitats d’aquesta 
índole les accions dedicades a la recuperació de la memòria 
històrica commemorant dates simbòliques (14 d’abril 1931, 
proclamació de la República), homenatjant a les persones que 
varen ser afusellades, rehabilitant la figura dels llagosterencs 
que van patir la repressió i en definitiva difonent el respecte 
universal als drets humans i a les llibertats fonamentals de tots.
Una societat és capaç d’aprendre de la pròpia experiència, de 
rectificar i de no repetir els seus errors anteriors únicament si 
té molt present el seu passat. D’aquí la importància, el sentit i 
la vigència de les activitats relacionades amb la recuperació de 
la memòria històrica.

Colla Gegantera de Llagostera

15 anys de trobades

Enguany la Colla Gegantera estem de celebració: durant la 
propera Festa Major celebrarem la 15a trobada gegantera de 
Llagostera! Encara falten dies perquè arribin aquestes dates, 
però nosaltres ja ho estem començant a preparar tot amb 
molta il·lusió i les reunions dels dijous feia temps que no eren 
tan productives.
Per commemorar aquestes 15 trobades hem decidit que aquest 
any, els geganters i geganteres, ens ho treballarem una mica 
més. Per una banda, estem preparant una exposició que de 
ben segur que sorprendrà a tots els visitants. També ens han 
demanat que fem el pregó que encetarà la Festa Major i ja hem 
posat fil a l’agulla perquè aquell dia tot surti a la perfecció. 
Com no, estem ultimant tots els detalls per fer la 15a trobada, 
una trobada que esperem que sigui recordada.  
Totes aquestes activitats les estem preparant amb molt delit i 
esperem que tots els llagosterencs i llagosterenques en gaudiu 
tant com nosaltres preparant-t’ho. 
A més, ja estem guardant-nos forces per començar la tempo-
rada de trobades, cercaviles, ritmes i colors que es celebren al 
llarg de l’estiu per diferents poblacions de Catalunya. 
Un cop més, aprofitant les facilitats que ens brinda “El 
Butlletí” per “promocionar” aquesta nostra Colla Gegan-
tera, us recordem que tot aquell qui tingui ganes de provar 
d’enganxar-se al ritme de les gralles i la percussió, o bé vulgui 
ser les cames de l’Eleina o en Zenó, pot posar-se en contacte 
amb nosaltres a través del correu electrònic:
 gegantsllagostera@gmail.com

Salut i ritme!
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entitats locals

Dones d’Arreu

Treball per a la igualtat: falta de concreció.

Fer visibles les desigualtats entre homes i dones, acompanyar les dones que estan en situació de violència domèstica, els seus fills, 
acompanyar en la integració les dones immigrades, animar- les si han decidit prendre les regnes de les seves vides si han decidit 
ser elles mateixes... són un conjunt d’objectius que diversos grups de dones com Dones d’Arreu han tingut sempre. Això era 
abans, quan no hi havia crisi, ara tot és més difícil: d’una banda, trobem moltes dones que sostenen elles soles una família amb 
una feina precària i que potser d’aquí poc no tindran ni això; i per altra banda, la prestació d’atur s’acaba  per a molta gent..., 
parelles i famílies senceres sense feina, convivint en l’angoixa... Són drames econòmics que agreugen les situacions de desigualtat 
de la dona que encara existeixen. 

Per la nostra banda, hem de dir que el que s’ha aconseguit en igualtat fins avui cal defensar-ho i continuar avançant. Ara més que 
mai hi ha d’haver atenció social.
És per això, que a més del treball voluntari i voluntarista de les entitats que treballem amb dones és necessària l’acció decidida i 
amb recursos del govern municipal. No hi ha dubte que a Llagostera tenim el privilegi d’haver comptat amb una subvenció 
destinada a polítiques d’igualtat i que ja ha estat atorgada. Tothom qui vulgui consultar la web de l’Ajuntament podrà veure quins 
són els punts que concreten l’apartat d’igualtat del Pla de Barris aprovat pel consistori i per la Generalitat, en resum:
 
1) Posar en marxa una oficina per a la igualtat;
 2) Atenció psicològica a les dones; 
3) Tallers per a l’equitat de gènere; 
4) Assessorament i inserció laboral; 
5) Les noves tecnologies per a elles.

Dones d’Arreu ha preguntat per cada un d’aquests apartats a l’alcalde i als tècnics de l’Ajuntament i també ho ha plantejat a la re-
unió del Pla de Barris. La resposta ha estat la següent: primer, el Consistori vol mirar que algun tècnic dels que ja hi ha en plantilla 
dediqui algunes hores a atendre els temes de dones i igualtat; segon, diuen que tiraran endavant un curs de noves 
tecnologies (però això no forma part del pla d’igualtat, sinó que és una aplicació de la llei de barris); i tercer, estan oberts a les 
nostres propostes sobre formació ocupacional per a dones. No parlen de l’oficina d’igualtat i no parlen d’un servei d’atenció 
psicològica, sembla que ens hem de conformar a mantenir amb una part d’aquests diners la tècnica d’immigració i l’educadora  

que en altres municipis han estat suprimits per manca de pressupost: suposem que, com tot, és qüestió de prioritats. 

Evidentment, Dones d’Arreu farà tantes propostes com calgui i col·laborarà estretament amb el Consistori en tot el necessari a 
favor de la igualtat entre homes i dones, ara bé: ens sap molt  greu que el Consistori no vegi la necessitat de dur a terme els 
mateixos plans que ell mateix va aprovar. Ells que estan en contacte amb les demandes directes d’ajuda dels ciutadans i 
ciutadanes segur que poden percebre la necessitat de suport de moltes dones. Per la nostra banda, coneixem l’existència de 
situacions extremes de dones i infants en perill i que necessiten ser atesos ja; així com també palpem l’empobriment de moltes 
mares caps de família i de la necessitat d’un lloc on les dones amb risc d’exclusió i de ser víctimes puguin anar a consultar els seus 
problemes sense que s’arribi als extrems de necessitar una intervenció policial.

Hi farem alguna cosa?
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entitats locals

Esplai El Papu-Tisores

Grup Primària

El grup dels petits de l’Esplai està més en forma que mai. 
Després de viatjar al Marroc i convertir un clip en berenar per 
a tots, seguim voltant pel món de la mà d’en Willy Fogg. Les 
dues últimes aventures han estat als Estats Units i a l’Àfrica. 
A la primera destinació ens vàrem trobar amb un concurs 
de televisó on vam haver de demostrar entre tots els nostres 
coneixements sobre cultura popular i televisiva. Mai hauríem 
dit que podíem riure tant cantant sense cantar, fent mímica i 
proposant endevinalles als nostres amics. 
El següent viatge va ser una mica més complicat. L’avió se’ns 
va espatllar i vam haver de fer una parada d’emergència ni més 
ni menys que al bell mig del continent africà. 
Allà, mentre esperàvem que s’arreglés l’avió i poguéssim seguir 
amb el nostre viatge, vàrem decidir ajudar una tribu que no 
tenia enlloc on viure. Sense pensar-no-ho dues vegades, ens 
vàrem endinsar al bosc i ens vam passar tota una tarda fent 
cabanes.

Ara, tots els nens i nenes del grup s’estan preparant per un 
viatge molt important. Tots junts anirem molt i molt lluny, 
tant, que ens hi haurem de quedar a dormir, i és que per fi 
marxarem tres dies de colònies! En breu us explicarem la nos-
tra aventura al proper país on ens hagi portat en Willy Fogg.
 

Grup Jove

Reconeixeu la frase “Girona m’enamora”? Segur que algun dia 
haureu cantat la cançó “Girona m’enamora a mi, t’enamora a 
tu...” Doncs a dia d’avui a la lletra també hi podríem afegir: i 
als joves de l’Esplai també. 
Suposem que cal arribar fins al cor de la ciutat per conèixer-la 
bé, per descobrir-ne l’essència, per gaudir dels seus paisatges, 
del riu Onyar, de la catedral i, fins i tot, de fer-li un petó al cul 
d’una lleona besada per vés a saber quants mils de perso-
nes. I això és el que varen procurar fer el passat 20 de febrer 
els membres del Grup Jove: endinsar-se al barri vell (i bell) 
d’aquesta màgica ciutat.
Situats a Quatre Cantons i dividits també en quatre grups, els 
nois i noies de l’Esplai varen poder passejar i descobrir racons 
del call que, de ben segur, mai havien trepitjat. Amb la finalitat 
de reconstruir una de les moltes llegendes que s’expliquen a 
la ciutat, els joves varen recórrer tot el nucli antic, finalitzant 
l’activitat a la Catedral. En acabar la gimcana i un cop havent-
se proclamat un dels grups com a guanyadors,  tots plegats 
ens vam dirigir cap als Jardins dels Alemanys a fer una ruta al 
més pur estil turista, passant també per la muralla on se’ns va 
anar fent fosc i vam poder gaudir d’unes boniques vistes.
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Servei Odontologia CAP Llagostera

Normes per a la higiene bucodental

Les malalties bucodentals (càries i malalties periodòntiques) són un dels problemes de salut de major prevalença a la nostra 
comunitat. Tant la càries dental com  les malalties periodontals, una vegada establertes, són persistents i no guareixen espontà-
niament. Si el tractament es posposa, serà cada cop més complex i costós.
És important seguir unes normes  per a la prevenció i el manteniment de la salut bucal:  tenir un bon hàbit d’higiene bucal diària 
i fer revisions periòdiques regulars al dentista (una vegada a l’any).
Un dels factors causals més importants per desenvolupar aquestes malalties és la acumulació de placa bacteriana sobre la super-
fícies de les dents. Alguns d’aquests microorganismes són capaços de transformar els hidrats de carboni (sucres) dels aliments 
que ingerim, en substàncies àcides que provoquen la desmineralització i destrucció progressiva de les estructures dentàries, 
mentre que altres provoquen inflamació i destrucció dels teixits que donen suport a les dents (geniva, lligament periodontal i os 
alveolar).
Aquesta placa bacteriana es pot eliminar o minimitzar amb una correcta tècnica de raspallada, utilitzant també altres elements 
complementaris com la seda dental o els raspallets interproximals per a zones de difícil accés.

Tècniques de raspallada : En principi qualsevol tècnica és bona mentre aconsegueixi l’objectiu d’eliminar la placa bacteriana, 
sense lesionar les dents ni els teixits tous de la boca. En tota tècnica és important seguir sempre un ordre i una sistemàtica per 
no oblidar-nos de cap zona o raconet per netejar. 
Es pot començar per l’arcada superior, seguint el sentit de les agulles del rellotge, netejant la cara vestibular de les dents (la que 
està en contacte amb les galtes i llavis), continuar la neteja per la cara lingual (la que mira cap a la llengua) i acabar netejant les 
cares oclusals (les que serveixen per mastegar). Es continuaria en el mateix ordre per l’arcada inferior, i finalment es raspallaria 
amb compte la llengua. 
Cal moure el raspall en petits moviments circulars i sempre des de la geniva cap a la dent. És a dir, del vermell al blanc. Si ho 
volem fer ben fet, la durada total d’aquesta neteja comporta un temps mínim de tres a cinc minuts. 

	  

Tot això s’hauria de fer després de cada àpat, sobretot després de sopar, perquè sinó els residus dels aliments estaran tota la nit 
en contacte amb les dents. És recomanable anar canviant el raspall de dents cada 3-4 mesos, a causa del desgast i de la pèrdua 
d’eficàcia que pateixen amb el seu ús. 
Pel que fa als raspalls elèctrics, aquests són especialment útils per a les persones amb discapacitats que tenen dificultat per usar 
el raspall manual.
  .
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Llagostera Ràdio 

2011 amb nous programes

Aquest 2011, a Llagostera Ràdio han començat diversos nous 
espais per tal  que estiguis ben informat i entretingut.

És el cas del serial radiofònic engegat el passat mes de febrer, 
anomenat “Llagostera, a porta tancada”, una producció de La 
nit Produccions i Llagostera Ràdio. Aquest, d’una durada de 25 
a 30 minuts, s’emet tots els dilluns a les 13:30 i amb repetició 
a les 18:30 com també dimarts amb el mateix horari. A Lla-
gostera, a porta tancada, hi pots trobar una història plena de 
humanitat, la qual t’enganxarà i, a més, tot basat en fets reals 
de Llagostera.

Un dels altres espais que han començat aquest any, és el pro-
grama “El club dels cors solitaris” on en Josep Lluís Pinos, 
cada dimarts de les 12:00 a les 13:00 t’informa sobre un grup 
diferent cada setmana, s’aprofundeix en la seva història, l’estil, 
les influències... tot de música dels 60 fins als 90.

I no en són els únics, també t’oferim “Kaleidosfera” un espai 
de mitja hora setmanal, tots els dimarts de les 21:00 a les 21:30, 
on es parla de misticisme, taoisme, Fen Shui, Tai Chi, en resum 
diverses ciències alternatives.

D’altra banda, també hem incorporat a la graella de programa-
ció “Encuentros” un espai on pots conèixer gent nova, passar 
una estona agradable amb música tranquil·la i relaxant i escoltar 
tot tipus de lectures. Aquest s’emet els dijous de les 21:00 a les 
22:00 amb la Gabriela.

I com sempre, a disposició teva la resta de programes que 
t’oferim, un total de setze, on es parla de política, notícies lo-
cals, comarcals i del món, música, històries, contingut... una 
programació feta a mida per a tots els públics, perquè no t’hagis 
de moure pel dial per tal d’estar informat i entretingut. 

I és clar, si no ens pots escoltar en directe, t’oferim el servei 
de Podcast de la nostra web, a www.llagosteraradio.cat on et 
podràs descarregar amb format MP3 tot el que emetem, tan 
els programes setmanals, quinzenals i mensuals com també els 
continguts especials.

Llagostera Ràdio 105.7, 24 hores, 7 dies a la setmana, 12 mesos, 
els 365 dies l’any.. i així des de fa 27 anys, treballant, per a tu.

Una vegada més, i com cada any, ja s’ha acabat l’hivern i torna-
ran a començar les sortides. Mentrestant, ens hem anat reunint 
dos dies cada setmana per treballar com sempre amb els nostres 
coixins i buixets, procurant aprendre coses noves per presentar 
a les pròximes exposicions. Hem fet joies, bufandes, arracades, 
penjolls de fil de plata, punts de llibre, mantells... Perquè pu-
gueu apreciar alguns d’aquests treballs us mostrem aquestes 
fotografies. 

Puntaires de Llagostera
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CEIP Puig de les Cadiretes

Pla experimental en llengua amazig. Alumnat de P5 procedent de famílies magrebines

Segons les teories psicolingüístiques del catedràtic en Psicologia Evolutiva  i de l’Educació de la Universitat de Girona, 
Dr. Ignasi Vila Mendiburu, és del tot necessària la consolidació de la llengua materna perquè un alumne/a adquireixi 
competència comunicativa en les altres llengües d’ús del seu entorn exterior familiar. A l’escola l’alumne/a de P5 conviu i aprèn 
en llengua catalana, castellana i anglesa.
L’especialista d’Educació Especial del centre, excel·lent coneixedor del tractament de la interculturalitat al nostre país i afí a les 
teories del professor Vila, sol·licità impulsar un Pla experimental en llengua amazig per a l’alumnat de P5 de famílies 
magrebines amb aquesta llengua de convivència familiar, considerada no curricular en el sistema educatiu de Catalunya, a fi de 
donar presència i reconeixement a aquesta llengua en el nostre entorn escolar i potenciar-ne la capacitació per part d’aquests 
alumnes, amb el convenciment de què incrementar la competència lingüística i la seguretat en la seva llengua materna, afavorirà 
la millora de la competència comunicativa en llengua catalana. Paral·lelament, aquesta activitat pretén apropar aquestes famílies 
a la realitat escolar i implicar-les en l’educació dels seus fills/es.
El claustre de l’escola aprovà per unanimitat la iniciativa en data 27 de setembre de 2010. El Pla compta amb el recolzament de 
l’assessor LIC del Departament d’Ensenyament i el Pla Educatiu d’Entorn del municipi.
L’especialista d’Educació Especial conjuntament amb la tècnica dinamitzadora del Grup de Dones Immigrades de Llagostera 
proposaren a dues voluntàries de parla amazig de col·laborar en aquesta experiència, dedicant una sessió setmanal en horari 
extraescolar (de 12:00 h a 13:00 h) a aquests alumnes explicant contes populars del Magreb, ensenyant-los cançons, jocs 
tradicionals de la seva infància en la llengua del país d’orígen de la seva família. 
El Pla és valorat molt positivament per tots els agents implicats: famílies, escola i Pla Educatiu d’Entorn.
Enguany el grup d’alumnes de 3r nivell de 2n cicle d’Educació Infantil està format per 43 alumnes, les llengües familiars dels 
quals són les següents: el 35% de parla amazig, el 31% de parla castellana, el 30% de parla catalana, el 2% de parla romanesa i el 
2% de parla mandarí.
L’especialista d’Educació Especial, Gerard Acero, ha observat la participació dels alumnes de parla familiar amazig en activitats 
d’expressió oral dinamitzades per les tutores en llengua catalana, i ha constatat que un grup nombrós d’aquests alumnes es limi-
ten a respondre amb monosíl·labs a les preguntes de les mestres, evidenciant la manca de competència comunicativa en llengua 
catalana.
El Pla s’iniciaria a partir de l’assignació de subvenció del Pla Educatiu d’Entorn de Llagostera. A finals del 1r trimestre es 
valoraria la dinàmica establerta entre les voluntàries i els alumnes.
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CULTURA*

El logotip de la nova Biblioteca:
Jaume Colomer Valero és l’autor del logotip guanyador del concurs 
convocat per triar el que representarà la nova Biblioteca de Llagostera a partir 
de la seva inauguració. Al concurs s’hi han presentat un total de 57 propostes. 
Les raons formulades pel jurat a l’hora de concedir el premi han estat 
l’originalitat, la capacitat per adaptar-se a diferents usos i formats i l’expressiva 
combinació de conceptes i imatges suggerida pel logotip.
El premi ha estat de 500 euros sotmesos a retenció d’IRPF. Tal com es con-
templa a les bases, els participants podran retirar els originals no premiats del 
23 de febrer al 29 d’abril de 2011, a la Biblioteca Julià Cutiller. 

L’accés als recuros electrònics:
Els usuaris de la Biblioteca Julià Cutiller ja poden accedir des de fora del centre 
i de manera completament gratuïta a una sèrie de recursos electrònics que la 
Subdirecció General de Biblioteques posa  a la seva disposició. Els que 
actualment estan disponibles són els següents:
- Mienciclo Universal 
- VLEX 
- Quiosc.cat: quiosc digital de les revistes en català 
- Ocenet empresa 
- Ocenet Aula de Padres 
- Ocenet Salud y Medicina 
- Iconoce 
- Enclyclopaedia Britannica On-line (BOL) 
- Britannica Image Quest

Per accedir-hi només cal ser un usuari de la Biblioteca amb carnet i estar 
registrat a Argus. D’aquesta manera, un cop identificat, s’hi podrà accedir des 
de qualsevol ordinador.

Al web de la Biblioteca Julià Cutiller (http://www.bibgirona.cat/llagostera) 
trobaran l’accés a aquests recursos i la seva descripció dins l’apartat Recursos 
electrònics. 
Els usuaris que no estan registrats a Argus poden fer-ho entrant-hi des de la 
mateixa web que acabem d’assenyalar. Un cop dins, cal anar a “Donar-se d’alta 
a Argus” i introduir les dades que es demanen.
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Mar ta Montiel
En aquest número primaveral hem deixat de banda l’olor a 
aiguarràs per envoltar-nos de butaques i d’aquella especial olor de 
teatre.  El teatre no és només un art, és un miler de coses que es 
troben en un mateix lloc i en un mateix moment; i per 
contagiar-nos d’aquest teatre, hem anat a parlar amb la Marta 
Montiel, una llagosterenca que viu a Barcelona, plena d’inquetuds 
i pocs moments d’avorriment.
La Marta, quan asseguda a la butaca del teatre del Casino encara 
no tocava de peus a terra, ja va decidir que preferia estar enfilada 
dalt de l’escenari que no pas mirar-s’ho des de la platea, així doncs, 
va endinsar-se en aquest món de la mà de Jaume Romo, i un cop 
dins va decidir que de gran seria actriu.
Un cop acabada la carrera d’Història de l’Art a Girona, va decidir 
començar aquest camí tant bohemi i va dirigir-se cap a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Quatre anys més tard, i un cop acabada la 
carrera d’actriu, van proposar-li de ser educadora de veu, de manera 
que, sense deixar de banda la seva vocació actoral, va començar a 
aprendre a ser educadora de la veu.
La Marta no només dóna classes a l’Institut del Teatre, sinó que els 
caps de setmana és professora al Galliner de Girona, on porta un 
grup de joves que fa poc van venir a Llagostera amb l’obra 
“Gèmma Pèl”.
Seguint amb la inquietant vida de la nostra protagonista, cal afegir 
que la Marta és tota una professional, ja que està en dues companyies 
de teatre: Teatre de l’ENJÒLIT i cia. La Soga. La primera compa-
nyia la varen formar els seus membres mentre estaven a l’Institut del 
Teatre, i fins ara han fet obres com: Potser somiar, Primavera perpè-
tua… i ara mateix estan fent gira amb una obra polèmica a València: 
Corrüptia.
D’altra banda, amb la companyia de La Soga, de la mà de Carles 
Mallol, ha fet obres com Primaris (la qual també han portat al nostre 
poble el passat mes de març).

La Marta des d’un bon principi va tenir clar que ser actriu no era 
només estar dalt de l’escenari, sinó que havia d’aprendre a estar també 
“entre cametes”, fer de tècnic, de guionista…
I així doncs, en un número més, podem veure que darrere l’èxit hi ha 
l’esforç, i que per arribar allà on vols, has de lluitar.

Mireia Collell

[el racó dels artistes]
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[recomanacions]

Títol: Rere els murs
Autora: Núria Esponellà
Editorial: Columna
Pàgines: 474
Aquesta novel·la, guanyadora del premi Nèstor Luján de novel·la històrica, està 
ambientada a la segona meitat del segle XII, al monestir de Sant Pere de Rodes. La 
història transcorre dins el monestir, on un noi orfe necessitarà conquerir la seva pròpia 
llibertat quan descobreix què és l’amor. Això sí, li resultarà difícil, ja que es troba enmig 
de temps convulsos i molts interessos enfrontats.

Artista: Mine!
Títol: “Un brindis pel nen androide”
El nou treball del conjunt és el fruit de la primera posició que el grup va obtenir 
al concurs Sona 9 l’any 2009. “Un brindis pel nen androire” és el segon disc de 
durada de Mine!, després de “Villa Antonieta” de l’any 2007, i és el primer ínte-
grament en català. El disc consta de 12 temes. El primer premi al Sona 9 incloïa 
una dotació econòmica, i gràcies a això, Mine! ha pogut enregistrar el disc en 
unes condicions que no s’haguessin pogut permetre en circumstàncies normals.

Adreça: www.elefant.com
Portal web d’una discogràfica on podràs buscar les últimes novetats musicals i on 
també podràs visualitzar vídeos, escoltar cançons i fins i tot comprar on-line!
També et podràs informar sobre les últimes notícies musicals dels teus grups, no-
vetats, pròxims concerts... Sempre que tinguis un dubte musical entra en aquest 
web, no et decebrà!
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[els consells de la Filo]
Vols que et porti al “huerto”?

Passejant per Llagostera m’entra la nostàlgia en veure que cada vegada hi ha 
menys horts, que cada vegada la gent està menys amb contacte amb la terra, que els nens d’avui no saben quan es cullen 
les patates... Per això en aquest espai em permetré el privilegi de parlar de l’hortet, una minúscula solució per redreçar 
l’esmentada pèrdua. 
Anomenaré hortet al conjunt d’hortalisses que es poden conrear en un pati, balcó, terrassa... En definitiva, un hort urbà. 
Lògicament tothom no pot disposar d’una porció de terra per fer-se un hort. Quants cops heu sentit que les tomates 
ja no són com abans? Cada vegada més, a causa de la intensificació dels cultius, baixa la qualitat de moltes hortalisses i 
hi ha un increment en la utilització d’adobs químics. Una bona manera d’assegurar-nos la bona qualitat dels productes 
és introduir-nos en la tècnica dels horts urbans, per això a continuació donaré quatre idees bàsiques per a l’iniciació als 
hortets. 
On l’ubico?
Hi ha dos factors fonamentals que hem de tenir en compte per decidir la ubicació de l’hort: la llum i l’accés a l’aigua. Per 
assegurar una bona fotosíntesis, és important que el cultiu disposi d’una bona il·luminació per poder aprofitar les radia-
cions; això ens donarà garantia, en part, d’una bona collita. 
Quin recipient faig servir?
Un cop hem decidit el lloc i estem segurs de disposar de llum i aigua suficients, el següent pas és el muntatge del conteni-
dor per a l’hort. Podem utilitzar des de recipients construïts amb materials reciclats fins a taules de cultiu, passant per tot 
tipus de jardineres.  Això sí, cal que el recipient escollit sigui lleuger, amb bon drenatge, amb un volum gran, que aprofiti 
al màxim la llum del sol i que sigui aïllant de l’exterior. 
Quin substrat hi poso?
Quan parlem de substrat ens referim al material que donarà suport a la planta, no és indispensable que sigui terra. 
Escollir el substrat adient és molt important per al bon rendiment del cultiu. La terra, tal i com la coneixem, és bona per 
als cultius, tot i això la seva alta densitat fa que els contenidors pesin massa. Per aquest motiu hem de pensar en altres 
materials com podrien ser: substrat universal, fibra de coco, escorça de pi, turba, perlita, etc.
Què hi planto?
No totes les hortalisses tenen la mateixa facilitat de produir en condicions “urbanes”. Però plantes com: els enciams, les 
tomateres “de mata baixa”, l’api, les bledes, les pebroteres, les cebes, els alls o  les maduixeres són bons cultius per als 
hortets. 
Recomano l’hortet a totes les persones que vulguin gaudir de bones verdures per acompanyar els seus plats preferits i 
vulguin sentir-se amb contacte amb la terra. També el recomano als nens perquè aprenguin a tenir responsabilitats, puguin 
veure crèixer les seves plantes i obtenir-ne els seus fruits. A més a més, no costa gaire diners i és molt fàcil de tenir i man-
tenir! 

Un petó,
àvia Filomena
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La tribu educadora
Cal una tribu per educar un nen, diu el més cèlebre dels adagis africans. Un adagi que és especialment conegut entre els que per 
imperatiu professional o per simple badoqueria, s’han dedicat a contemplar amb ulls crítics la nostra criaturada i que, inevitable-
ment, hi han descobert una elevadíssima concentració de prínceps tirànics. Correu pel món i contempleu els infants d’altres tri-
bus i entendreu el desastre que s’ha esdevingut entres nosaltres. Això ens han quedat ple de caparronets absolutistes convençuts 
que l’univers gira precisament al seu voltant. Són ja unes quantes generacions educades en aquest malentès, al qual cal sumar tota 
la criaturada abandonada a la llei del carrer que és exactament la llei de la selva. Veure’ls en acció, a vegades, provoca la secreció 
dels pitjors instints i et vénen ganes d’invocar per a tirànica aristocràcia infantil i juvenil allò de la revolució francesa, i per a la 
resta una tribu educadora que sigui d’antropòfags. No cal dir que són idees a descartar i que el que convé és mantenir la calma 
i reflexionar sobre com lliurar-nos dels pitjors presagis. La tasca d’educar és, naturalment, familiar i també escolar, però quant a 
la a la vida social la comunitat també compta i és per això que hi ha qui s’ha empescat allò de les ciutats o els pobles educadors, 
on els diferents agents socials esdevenen agents educatius perquè assumeixen els valors i els objectius d’un projecte compartit. 
És una definició molts acadèmica i potser una mica utòpica i, no obstant això, té el significat profund i la lògica de l’adagi africà. 
D’una o altra forma les tribus sempre eduquen. I si pensem que ho hem de fer per a la cohesió i per afavorir la convivència i 
la igualtat d’oportunitats, no són poques les coses concretes que es poden fer a la tribu on s’edita aquest històric Butlletí. La 
funció social de les entitats llagosterenques totes, esportives o no, que s’hauria de situar (i espero que em perdonin) per damunt 
del seu èxit individual. El retorn del suport col·lectiu que els arriba a través de la subvenció (o de la utilització d’infrastructures) 
a les necessitats comunitàries. El reforçament de les  activitats que ja es fan en l’àmbit infantil i juvenil per afavorir el sentit de 
pertinença. La coordinació entre una policia local de proximitat, els serveis socials, els centres escolars, les famílies i els caps de 
la tribu. En fi, res que els cherokees no fessin amb tota naturalitat.  

Enric Ramionet 

Com abans de l’Entesa
La política local té el seu poder de seducció. I si algú en té dubtes que ho pregunti a Montse Pla, Jordi Noguera i Lluís Postigo, 
que tornen a encapçalar candidatura per a les eleccions del 22 de maig del 2011. Tots tres van coincidir a l’Ajuntament com a re-
gidors del 1995 al 1999, durant el mandat del malaurat Narcís Casas, a qui va succeir Pilar Sancho. En aquells anys, predominats 
per la polèmica sobre la línia d’alta tensió (un dels motius pels quals des de CiU no es va deixar que Sancho optés a la reelecció) 
es va forjar l’Entesa que va guanyar les eleccions del 1999, que va portar Postigo a l’alcaldia. Era la primera vegada des de la II 
República que Llagostera tenia un alcalde d’esquerres.
Els quatre primers anys de govern van ser molt intensos, tot i que aviat es va produir el primer entrebanc amb l’assumpte de les 
cintes que tantes expectatives (i sucoses anècdotes) va generar. La combinació d’un equip quatripartit (a l’Entesa els indepen-
dents hi van tenir un pes important), i la combinació entre joventut i  veterania (en Jaume Moll i en Miquel Ramis hi van jugar 
un paper  bàsic) van portar a un segon mandat, amb una victòria molt folgada el 2003.
Va ser el principi de la fi d’una Entesa amb un equip no tan equilibrat. Montse Pla, disconforme amb el lloc que va ocupar en la 
llista, es va anar distanciant i, amb l’elecció de Postigo com a diputat al Parlament per ICV, van aparèixer les primeres discre-
pàncies públiques, que es van evidenciar amb l’expulsió del PSC del govern, i van culminar al final amb un distanciament entre 
ERC i ICV, i la presentació de tres candidatures el 2007. Els resultats són prou coneguts: sis regidors per CiU, que sumats a 
l’obtingut per Eduard Galobardes, van atorgar l’alcaldia a Fermí Santamaria que ara té tots els números per repetir. PSC, ICV i 
ERC es quedaven amb dos regidors cadascun, bona part dels quals ara no repetiran.
Vet aquí que confirmat el retorn de Montse Pla, el dia que escric a punt d’estrenar primavera, Jordi Noguera té un alt percen-
tatge de possibilitats de liderar el partit republicà que ha celebrat el 80è aniversari. De fet, fa uns mesos que a Llagostera hi ha 
converses per formar una candidatura independentista que integri ERC, Reagrupament, Solidaritat, Joves per la Terra i indepen-
dents, però les darreres informacions  són que l’acord és gairebé inviable. De manera que, a banda del morbo que representarà 
el retrobament a la casa gran d’en Lluís i la Montse, el retorn d’en Jordi  de can Merla promet ser un bon al·licient per als plens 
del pròxim mandat, si surten escollits, és clar. 

Joan Ventura Brugulat
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El dret a l’educació 

Sovint culpem l’educació de no estar a l’altura de les circumstàncies i de ser la culpable dels diversos mals que pateix la societat. 
Es diu, freqüentment, que l’escola i  altres institucions educatives no preparen prou les joves generacions per a la responsabilitat 
laboral i ciutadana que hauran d’exercir com a ciutadans adults. No negaré que cal formar més i millor el jovent per als diversos 
reptes que com societat tenim plantejats, però crec que ens estem equivocant si pensem que educar vol dir  preparar-los, princi-
palment, per al món laboral.  

En les darreres dècades, la societat ha desenvolupat un concepte i una pràctica educativa lligada al concepte de capital humà, és 
a dir, l’educació entesa com a un benefici material al servei del món productiu i, en conseqüència, anem oblidant que l’educació 
històricament ha estat el mitjà a través del qual la societat ha transmès els valors i, el que és més important, el bagatge moral que 
ha acumulat la societat. Entenc per moral els drets i deures que com a societat hem establert per regular les nostres relacions.

Aquestes reflexions em porten a voler ressaltar que l’educació ha d’entendre’s, sobretot com a un dret que és central en el 
compliment i respecte dels drets humans, tal com reflecteix la Declaració Universal dels Drets Humans, sense oblidar la seva 
important aportació a la preparació dels futurs treballadors i treballadores. El fet d’oblidar aquest paper central ens ha portat a 
confondre, per exemple, el dret a l’escolarització amb el dret a l’educació.

L’escolarització massiva que ha viscut en les darreres dècades el nostre país i l’important avenç que aquest fet ha tingut per a la 
societat, no s’ha de confondre amb el compliment del dret a l’educació; ja que si bé tot els alumnes tenen una cadira i una taula 
a l’escola, i també uns professionals que els atenen, no tot l’alumnat està rebent la formació que hauria de rebre en funció de 
la seva situació personal i social, ni totes les escoles tenen els recursos que calen per a formar els alumnes que atenen. Avui tot 
l’alumnat té el dret a l’educació però no tot l’alumnat té el mateix dret a l’escola. 

Això vol dir que el sistema educatiu cada cop està més dividit i que, en conseqüència, té problemes per a contribuir a construir 
la cohesió social que tota societat necessita per afrontar els reptes de transformació profunda que ens estan afectant. 

Josep Miquel Palaudàrias
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Reflexions escalivades  
Tragèdies habituals 

Des del principi del dia, núvols foscos i contorns mal romputs rondaven el poble oprimit.
Just abans de caure la primera gota, es produí la tragèdia:
- Qui ha estat el malparit que m’ha posat la multa? – Va cridar el conductor d’un vehicle amonestat en zona blava.
La pregunta era retòrica, evidentment no buscava resposta. El que sí necessitava era cridar improperis contra un conjunt de 
forces del mal, que s’havien confabulat per fer-li la punyeta. 
Jo vaig aparèixer en aquell mal moment per intentar calmar l’individu.
- Malauradament, no hi ha massa cosa a fer. – Vaig dir amb veu baixa.
- Com que no? – Va contestar-me amb mala cara.- No hi ha dret! Per cinc minuts! Colla d’ectoplasmes, de gallines molles! Colla 
d’energúmens recalcitrants! Exigeixo una reparació a aquesta ofensa infernal.
- Calma. No cal exagerar. – Vaig atrevir-me a murmurar.
- Com que exagero? – Cridà amb força.- Jo no he fet res per merèixer aquest càstig.
- Home.- Vaig intentar argumentar.- Està aparcat en zona blava sense tiquet. Podem discutir si cal que hi hagi zona blava, si calia 
la multa pel poc temps que has deixat el cotxe...
- Només cinc minuts.- M’interrompé baixant la veu, en adonar-se que feia més de mitja hora que estava estacionat.- Bé, me’n 
vaig, però recorreré la multa, ja ho veuran! 
La reflexió que avui ens ocupa, no és discutir la funcionalitat de la zona blava a Llagostera. Ni si és car o barat el preu de 
l’estacionament o l’anul·lació de la denúncia. El que intento argumentar, és la inutilitat de sentir-se vexat quan incomplim una 
norma establerta. A part de provocar incidents tensos que poden derivar en violència, és contraproduent gairebé sempre. 
És difícil mantenir la calma quan ens sancionen, però hem de procurar entendre que una normativa incomplerta comporta una 
sanció i, per tant, hem d’intentar no veure-ho com una ofensa personal. De la mateixa manera que trobem lògic que un lladre o 
un assassí ha de ser castigat pel seu crim, també hem d’entendre que si incomplim una norma de circulació o de conducta, hem 
de ser sancionats, si ens enganxen. 
Absort en aquestes disquisicions, condueixo per l’autovia cap a Vidreres, sense adonar-me que vaig a més de 110 km./h.  Un 
radar mòbil dels mossos em fa la fotografia, i em para un cotxe patrulla per indicar-me que circulava amb excés de velocitat, i 
donar-me l’amonestació.
- No hi ha dret! Colla de...- Surto cridant del cotxe, però callo capcot , en adonar-me de la velocitat excessiva que portava. – Dis-
culpin, no m’he adonat que corria massa.
Torno al cotxe i reinicio la marxa a la velocitat correcta. Tot i això, crec que en aquesta carretera, el límit de velocitat hauria de 
ser 110, i a l’autopista 130, malgrat la normativa que s’ha implantat en nom de l’estalvi energètic.

Joan Frigola
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A Rússia
Va asseure’s, va recolzar l’esquena a la paret i va deixar anar el cap enrere. Encara faltaven uns bons deu minuts perquè arri-
bés el tren. D’esquerra a dreta i de dreta a esquerra, va girar la vista per delimitar què li oferia l’espera. Res. Cap a uns setanta 
tres graus a l’esquerra, va advertir un monitor on hi havia un canal informatiu d’aquests ininterromputs, mal anomenats de 24 
hores. Va aturar-s’hi. Per distreure’s, per despatxar el temps. També de manera natural, les informacions que hi veia anaven de 
conflicte en conflicte, de guerra en guerra, en el programat intent per, pensava, insensibilitzar-nos fatalment. Badant la boca 
i mirant fixament la pantalla, va entrar en un estat completament narcotitzat d’on feliçment fou alliberat per dues paraules, 
dolces i tendres.“H Hет, ничего (niet, nitxivó)” , va sentir de passada, mentre veia a una parella que continuava el seu camí per 
l’andana. Va mirar el rellotge, i encara faltaven uns bons cinc minuts perquè arribés el tren.
Recuperat d’aquell impàs catastròfic, inevitablement va portar els seus pensaments a Rússia. En una altra vida, no recordava 
quan, havia estudiat rus i, més enllà de la tremenda dificultat per aprendre’l, la seva delicada memòria en prou feines en conser-
vava algunes paraules: привет (privet), спасибо (spasiba), товарищ (tavarix)... Recordava els mots que qualsevol que no ha-
gués provat mai d’estudiar-lo podia saber, i recordava també мир (mir). “Mir” va dir, mentre tornava a focalitzar l’atenció en les 
imatges del monitor, il·lustracions que ara mostraven un dels conflictes de moda, a no recordava quin indret al sud del continent 
africà, on els bàrbars del primer món hi havien fet arribar les seves insuperables conquestes democràtiques que, evidentment, 
havien acabat amb la pau regnant del país, harmoniosament i fermament governat per un mateix clan familiar des de temps 
antiquíssims. 
Ja assegut al vagó, de camí cap a casa, va submergir-se en l’únic que brillantment li quedava dels seus anys d’estudi de la llengua 
russa. Una llengua preciosa, fonèticament suau, riquíssima morfològicament i semànticament dilatadíssima. Gramaticalment 
eren paraules majors, certament inabastable sense un esforç continuat i majúscul. Però aquella llengua, pensava, en els seus orí-
gens va determinar que мир serviria per designar món i pau. Ho havia trobat sempre màgic, encoratjador. S’imaginava si, en cas 
que ara s’haguessin de tornar a crear totes les llengües del món -també la russa- alguna d’elles meditaria a cercar un terme que 
alhora denominés món i pau.  Pura ciència ficció. La irracionalitat havia arribat a tal grau de perfecció que pensar en aquells ter-
mes no hagués estat possible ni en el seny més boig dels bojos imaginables. Recordava el crit d’auxili de Rosseau, al segle divuit, 
quan demanava recuperar aquella equivalència del món grec que tenia per igual el ser i el semblar. No sabia com fora possible, 
però visualitzava un món en què el ser i el semblar eren exactament el mateix i on la llengua, per exemple, tingués una mateixa 
paraula per fer referència a món i pau. Com a la Rússia immemorial, com мир. 
Va baixar del tren, va posar-se els auriculars i va enfilar cap a casa. Faltaven uns bons deu minuts perquè hi arribés. “A Rússia i 
tocant sa veritat, d’una rasca insuperable...” xiuxiuejava indolent, al compàs del grup aquell que, li havien assegurat, properament 
faria un concert no gaire lluny de casa.

Jordi Plà Comas





elbutlletí.34

la veu del poble

 
Si des de la plaça Catalunya ens dirigim cap al passeig Pompeu Fabra, a mig camí ens tro-
barem una botiga petita a la vista, però molt gran per tot el que ha viscut i tota la gent que 
hi ha passat. Una botiga que amb 90 anys d’història segueix amb el mateix mobiliari que el 
primer dia, on només s’hi ha fet obres un cop per canviar l’aparador i on vagi qui hi vagi, 
serà benvingut i ben rebut per la Maria Roget. La seva propietària, per qui no la conegui, 
és una senyora que només amb la seva alegria i vocació “d’àvia” que ha viscut molt i s’ha 
anat adaptant als nous temps, convida a passar a aquesta emblemàtica botiga del poble. 

Llagosterenca de tota la vida, la Maria Roget es va casar amb l’Enric Casanovas, antic sa-
bater del poble. L’Enric era fill de l’Eusebi Casanovas i de la Rosa Martinell, els quals eren 
propietaris de la que ara encara és Can Casanovas.
La sogra de la Maria, la Rosa, havia fet molts anys de perruquera i, a més, feia tractaments 
de bellesa a les dones que l’anaven a veure. Tots els productes que utilitzava per fer la seva 
feina eren molt agradables, tant, que les seves clientes varen proposar-li que els posés a la 
venda. Després de rumiar-s’ho va pensar “per què no?”. Així, l’any 1921, amb l’empenta 
que no acostumaven a tenir les dones de temps enrere i amb el suport del seu marit Enric,  
va començar el que més tard esdevindria un dels comerços més històrics de Llagostera.
A banda de vendre-hi productes de bellesa (cremes, perfums, locions, brillantina...) també 
s’hi varen vendre, durant una època, rosaris, mantellines, llibres, corones i vels de comu-
nió... 
La Maria explica que a la seva sogra li agradava molt cridar l’atenció a la gent del poble 
mitjançant l’aparador, on hi havia un bust al qual la Rossita cada setmana canviava el pen-
tinat i la bijuteria. A més, per èpoques festives (Nadal, Carnestoltes...) el decoraven segons 
l’ocasió, per ambientar la botiga i animar els llagosterencs a entrar a descobrir què tenien 
de nou.

Quan la Rossita va fer 64 anys va deixar la botiga i la va traspassar al seu fill Joan i a la 
Maria, la seva jove, La Maria Roget, que fins llavors treballava a una empresa del poble 
com a secretària, va deixar la feina per estar per la botiga. Avui, 56 anys després, no se’n 
penedeix. Sempre ha estat molt orgullosa del que va escollir i li encanta fer-la petar amb 
els seus clients. I dic “seus” perquè són clients de tota la vida. Clients d’aquells que anaven 
a buscar el seu “Baron Dandi” o les seves camises dels diumenges. Els productes que hi 
venien era tot allò que els seus clients necessitaven. Que volien nines per regalar el dia de 
Reis? La Maria les anava a buscar a Barcelona i en un tres i no res les tenien a Can Casa-
novas. Parlant d’aquestes nines, la Maria me’n mostra dues de drap que varen tenir molt 
d’èxit un any. Ella encara les guarda al seu dormitori. Segurament, molts llagosterencs en 
veure les fotografies també les recordaran, i també els pots de perfum de formes variades 
o les làmpades de quadradets roses i blancs. Aquí hi tenien (i hi segueixen tenint) de tot.

El futur de Can Casanovas és el futur de Maria Roget. Comenta amb certa nostàlgia que 
no hi haurà ningú que la substitueixi a la botiga com ella i en Joan varen fer en el seu 
moment, ja que la seva filla Rosa des de ben jove va voler estudiar per ser mestra (i així ho 
va fer) i el seu nét Enric tampoc té vocació de botiguer. A més, la Maria comenta que ara 
ja no farà més clients, que els seus habituals són gent que tota la vida hi ha anat a comprar 
i que els agrada parar-se a l’entranyable botiga del carrer Àlvarez Castro on, des de sempre 
hi trobem i hi seguirem trobant una miqueta de tot (i més). 

Una llagosterenca nostàlgica 

Un bocí de la història de Llagostera
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“De oca a oca y tiro porque me toca”
En anar a preparar una de les caminades del Grup Excursionista Bell-Matí, en Joan Sàbat va topar-se, novament, amb un parell 
de desagradables sorpreses.
Les peces de roba abandonades les va trobar a l’encreuament de la sortida del poble amb direcció a Vidreres, mentre que la buta-
ca va ser trobada a prop de Cal Rector, a Panedes. 
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Martí Rosàs i Marina Font participen al programa “Cuines” de TV3
Martí Rosàs, el cuiner del restaurant llagosterenc Ca la Maria, va participar la setmana de l’11 al 15 d’abril al programa “Cuines” 
de TV3. Enguany el programa ha variat una mica el seu format introduint-hi una interessant novetat: el cuiner invitat ha de 
portar un convidat per al programa del divendres. En aquest cas, l’escollida va ser la llagosterenca Marina Font.
 
Els plats que es van oferir al llarg de la setmana van ser:
Dilluns 11 d’abril – Martí Rosàs: timbal de pastanaga amb mató. 
Dimarts 12 d’abril – Martí Rosàs: ou ferrat dolç: versió de crema catalana.
Dimecres 13 d’abril – Martí Rosàs: amanida d’escrita escabeixada. 
Dijous 14 d’abril – Martí Rosàs: hamburguesa de peix blau amb melmelada de ceba i tartare d’algues.
Divendres 15 d’abril – Marina Font: brunyols de Quaresma.
Si us vau perdre el programa o els voleu tornar a veure podeu fer-ho a través del web www.tv3.cat/3alacarta
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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 arribar les vostres aportacions (crítiques, 
narracions, poesies, experiències personals...) a través d’un correu electrònic (info@elbutlleti.com) o per correu tradicional (C/ Sant Pere 5). 
Llagostera

Les visions simplistes de les coses 
solen portar a conclusions equivocades.

Plantejar-se si la cessió de la primera planta de l’antiga fàbrica de Can Roig a una fundació privada per a la construcció d’una 
Escola Taller Ocupacional és adequada, evidentment no implica desmerèixer la tasca de la fundació ni menystenir-ne la impor-
tància a nivell cultural o social. Òbviament, es qüestiona la cessió de l’espai i no pas l’entitat a la qual es cedeix.
La importància i el valor de la formació ocupacional de les persones amb discapacitat intel·lectual són inqüestionables, però al 
costat d’aquest fet palès hi ha d’altres consideracions que cal tenir en compte. 
El conveni de cessió, que preveu una durada de 25 anys, s’ha presentat al Ple Municipal el 30 de març del 2011, a només un mes 
i mig de començar la campanya electoral per a les properes eleccions a l’Ajuntament. Ens sembla, com a mínim, políticament 
incorrecte que l’actual govern prengui una decisió que es mantindrà vigent durant un quart de segle només a dos mesos vista de 
les eleccions.
Segons la nostra manera de veure-ho, la cessió de l’ús de la primera planta de l’edifici de Can Roig s’hauria hagut de contemplar 
com una concessió administrativa amb pública concurrència, a través d’un contracte públic de màxima transparència.
Des d’Esquerra sabem positivament que l’actual equip de govern no ha cregut mai en el centre cultural. Som conscients que per 
a fer cultura no es necessita un centre, però també sabem de manera fefaent que la gestió cultural és més efectiva si es realitza 
de manera centralitzada. Per tant, creiem que l’existència d’espais dispersats, com l’espai de l’actual biblioteca Julià Cutiller, la 
Farinera, el local social, el Casal Parroquial o el Casino, no justifica la inviabilitat d’un centre cultural cèntric i ben situat a les 
proximitats d’un dels centres escolars del poble. 
La creació d’aquest centre hauria comportat ampliar l’oferta dels cursos que actualment tenen lloc en locals disseminats pel 
poble i unificar-los en un únic espai, dinamitzant-ne l’organització i facilitant-ne la gestió. 
Així mateix, el centre cultural hauria permès d’impulsar la tan reclamada Escola d’Adults Municipal. Les possibilitats de forma-
ció s’haurien pogut ampliar amb l’oferta de cursos homologats de cicles formatius de grau mitjà, cursos de llengües de l’Escola 
Oficial d’Idiomes, etc. A més, hauria suposat la creació d’un punt UOC amb connexió a Internet i d’un espai de fèrtil interrela-
ció entre els estudiants universitaris del nostre poble.
Sense desmerèixer en absolut la tasca digna d’elogi que realitza la fundació que ocuparà la primera planta de Can Roig, lamen-
tem profundament que s’hagi negat al nostre poble la possibilitat de disposar d’aquest mateix espai per a la creació d’un centre 
cultural. 
Un nou centre cultural modern, dinàmic i polivalent, que hauria acollit en el seu si la realització d’activitats variades, fomenta-
dores de la comunicació, la inclusió, la interrelació i la convivència entre mainada, joves, adults i gent gran que comparteixen i 
gaudeixen d’un mateix espai. 
Malauradament, n’haurem de tornar a parlar d’aquí a 25 anys.

Eugènia Comas Alsina
Portaveu del grup municipal d’Esquerra de Llagostera
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PARLEM CLAR. LA LAGUNA
Comunitat: Illes Canàries
Província: Sta. Cruz de Tenerife
Illa: Tenerife
Habitants: 152.000
Superfície: 1125,91 Km2

Són nascuts a Albacete...

José Carlos Cataño, poeta, escriptor i dibuixant.

Agustín Díaz Pacheco, escriptor.

Deixem la península per traslladar-nos fins a les Illes Canàries, concretament fins a La Laguna. En aquesta petita ciutat de Tenerife 
hi trobem l’Albert Sàbat, un llagosterenc de 26 anys estudiant de mestre d’Educació Física i jugador de bàsquet professional que 
ja fa 8 mesos que hi resideix.
A continuació, doncs, ell mateix ens explica com està vivint aquesta etapa de la seva carrera professional fora del poble .

Albert, ajuda’ns a fer memòria i repassa’ns la teva trajectòria 
professional al món del bàsquet: 

Categories inferiors Llagostera fins Mini bàsquet, 
de Preinfantil a Junior CB Girona.
2002-2003 Adepaf  Figueres (EBA) i Casademont  (ACB)
2003-2004 Adepaf  Figueres (EBA) i Casademont (ACB)
2004-2005 Casademont Girona (ACB)
2005-2006 Lleida Bàsquet (LEB)
2006-2007 Tenerife Baloncesto (LEB) i Gestibérica Vigo 
2007-2008 Akasvayu Vic (LEB Plata)
2008-2009 CB Vic (LEB Or)
2009-2010 CB Sant Josep (LEB Or)
2010-2011 Isla de Tenerife Canarias (LEB Or)

Quan vas començar a jugar al CBLL quants anys tenies?    
Federat crec que 8-9 anys.

T’havies imaginat mai que acabaries essent un jugador profes-
sional? i que acabaries batent el rècord de triples de la LEB Or 
amb 9 triples en un sol partit?
No m’hagués pensat mai que acabés essent-ho, però sí que era 
el meu somni, volia ser-ho. No pensava en batre rècords ni molt 
menys, jo només volia jugar a bàsquet i dedicar-me a això, des de 
sempre.

Aquest partit contra el Càceres haurà marcat un abans i un des-
prés a la teva carrera com a jugador de bàsquet. Com el recor-
des?
Un partit especial en què t’entra tot. Vaig començar encertant els 
primers tirs i això et dóna molta confiança, i els següents tirs és més 
fàcil fer-los perquè veus la cistella molt gran. Però el rècord té una 
importància relativa, qualsevol dia me’l poden superar, o perquè no 
superar-lo jo un altre dia. El més important d’aquell dia va ser que 
vam guanyar un partit important i que vaig jugar bé.

Com hem vist, has estat vivint en diferents ciutats... centrant-nos 
en el present; quina valoració fas de la teva estada a Tenerife? 
tant a nivell personal com a nivell professional?
A Tenerife estic molt a gust, es viu molt bé, el clima és impres-
sionant i La Laguna és una ciutat petita però que té de tot, i està 
a 5 minuts de Santa Cruz (la capital). A més, amb els companys 
d’equip ens portem molt bé i organitzem sopars i fem coses junts 
a part del bàsquet. I tot i que estic vivint sol, no m’he sentit mai sol 
perquè cada 15 dies com a molt ve la meva novia Anna a veure’m i 
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sempre he tingut moltes visites de la família i dels amics.
I a nivell professional també estic molt content, estic jugant molts minuts i jugant bé en una lliga sempre difícil com la LEB Or i en 
un equip competitiu. Encara queda alguna jornada per acabar la lliga i ja estem pràcticament classificats per als playoffs d’ascens, 
així que estic molt content.

Canviant una mica de tema... com es viu a Canàries? el clima càlid pot arribar a ser un “handicap” a l’hora de jugar?
Per nosaltres que vivim aquí no, però sí que és veritat que els altres equips quan vénen a jugar diuen que noten el canvi de passar 
en poques hores del fred de la península a la calor d’aquí, i que es poden sentir una mica xafats, o aplatanats com es diu aquí.

Com és un dia de la vida de l’Albert Sàbat?
Normalment al matí entrenem a les 11, així que m’aixeco a quarts de 10, esmorzo i vaig cap a  l’entrenament. Després dino, faig la 
migdiada, i torno cap a entrenar. Al vespre després de sopar em connecto una estona a Internet, miro una mica la televisió i faig 
alguna trucada per parlar amb l’Anna, la família o algun amic; i després ja vaig cap a dormir. Tot bastant rutinari.
Els dies que juguem fora viatgem el dia abans del partit i entrenem al vespre en arribar a la destinació del partit. L’endemà entre-
nem al matí també, fem sessió de vídeo, dinem, fem la migdiada i anem a jugar. El dia següent del partit ja tornem cap a Tenerife.
I els dies que no entrenem, que normalment coincideixen amb cap de setmana perquè gairebé sempre juguem els divendres, és 
quan acostumo a tenir més visites i aprofito per conèixer una mica més l’illa.

Explica’ns una anècdota que t’hagi passat al llarg de la teva carrera i que recordis especialment.
D’anècdotes i bromes sempre n’hi ha i n’hi ha hagut en tots els equips on he estat. Però l’any passat a Girona especialment la ma-
joria de jugadors érem catalans i a part érem amics. Recordo estar a punt de rapar al zero al més jove de l’equip, molts sopars amb 
tot tipus de bromes, moltes hores d’espera a l’aeroport de Màlaga a causa del núvol de cendra del volcà islandès Eyjafjallajökull...

I, finalment, la pregunta de rigor: hi ha alguna cosa a Tenerife (un lloc, algun costum..) que et recordi a Llagostera?
No sabria què dir-vos, Tenerife i Llagostera són força diferents. Quan recordo més Llagostera és quan em vénen a visitar i em fan 
pensar en tot el que m’estic perdent al poble. Però ja ens queda poc, espero que acabem el més bé possible i d’aquí res tornar cap 
a Llagostera a passar l’estiu. Ens veiem pel poble!

Gràcies Albert. Molta sort i fins aviat! 
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esports

Actualitat esportiva 
HANDBOL
PRIMERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA (FASE D’ASCENS) 

El primer equip d’handbol ha començat la fase d’ascens per tercer any consecutiu amb l’objectiu de pujar de categoria a Lliga Catalana. Tot i això, 
enguany no els afavoreixen gaire els resultats directes amb els rivals de la primera fase, ja que no tenen l’avantatge d’altres temporades. Malgrat 
tot, l’ascens l’aconsegueixen els quatre primers i sembla que l’objectiu no està tan lluny. 

FUTBOL
MIC

Llagostera torna a acollir partits del torneig Mediterrani Internacional Cup. Al camp municipal d’esports s’hi han celebrat durant aquests dies 
els partits de la categoria cadet. 
El torneig, que s’ha celebrat del 20 al 24 d’abril a 16 poblacions i 17 camps de futbol de la Costa Brava, estrena categoria amb la incorporació a 
la competició d’equips alevins de futbol 7. El MIC ha tornat a comptar amb la participació d’equips internacionals i nacionals de primer nivell, 
alguns dels quals s’han pogut veure a Llagostera. 

3a DIVISIÓ ESTATAL MASCULINA 

El primer equip del Llagostera treballava amb excés d’efectius des de fa uns mesos. Amb els fitxatges al gener dels defenses Òscar Álvarez (33 
anys) i Peque (30), l’equip tenia més jugadors majors de 23 anys dels que permet la normativa (16) i, per això, ha deixat sense fitxa els centrals 
Xevi Giró (27 anys) i Pau Menéndez (30). 
Tot i aquest imprevist burocràtic, l’equip segueix al capdavant de la classificació i té tots els números per fer la promoció d’ascens i intentar 
així l’ascens a la segona divisió B. A més, van fer un dels millors partits de la temporada contra la Muntanyesa remarcant d’aquesta manera el 
liderat. 
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esports

BÀSQUET

Albert Sàbat va fer  història el passat dimecres 2 de Març. El jugador va anotar fins a 9 triples per passar a ser qui ha fet més triples en un partit 
de LEB Or des de 6m75. Van ser 9/13 (gairebé un 70%) contra el Càceres, superant el rècord que ell mateix i l’aler del CBT Ross Schraeder 
compartien, amb vuit. També va igualar el rècord absolut que tenia Alberto Corbacho des del 3 de març del 2006, quan en va fer 9/12 en un 
Huelva-La Palma, però des de 6m25. 
En declaracions de Sàbat explica que “es anecdòtic, però clar que estic content, la veritat és que no havia vist que havia batut el rècord fins que 
m’ho van dir després del partit”. En la segona temporada disputada amb la línea de tres punts a 6’75 metres de distància, Sàbat és el cinquè 
millor tirador en encert de 3 punts, amb un 40’1%, sent el tercer home que més triples ha fet aquesta temporada, 63 fins ara. “Vaig començar 
bé, anotant-ne quatre al primer quart, i així va ser més senzill trobar-se amb confiança, veia la cistella molt gran”.  

SÈNIOR MASCULÍ 
Tot i el bon inici de temporada, després d’encadenar diverses derrotes des del gener (7 derrotes en 10 jornades), el Llagostera s’ha despenjat i 
ja no té opcions d’ascens. 
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esports

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



Una alenada d’aire lliure de fum.



Una alenada d’aire lliure de fum.

L’any 2011 no va començar només amb bons propòsits com qualsevol altre any. 
El dia 2 de gener va entrar en vigor la nova Llei Antitabac, una llei que vetlla per la salut de 
tots i que des del primer dia ha suscitat moltes queixes i polèmiques entre els fumadors i 
propietaris de negocis com bars o restaurants, mentre que ha fet les delícies dels 
no fumadors. 
A través d’aquest reportatge volem conèixer com ha afectat la implantació d’aquesta nova 
norma als negocis de restauració del poble, i també com la viuen els clients i veïns de 
Llagostera. Abans, però, ens posarem en antecedents.
L’enduriment de la restricció del consum de cigarretes va començar a ser notòria l’any 2006. 
Va ser aleshores quan es va aprovar un projecte de llei que determinava que quedava total-
ment prohibit fumar en determinats espais i que els bars i restaurants de més de 100 m2 
havien d’habilitar zones per a fumadors, mentre que els que tenien una superfície inferior 
havien d’indicar a l’entrada del seu establiment si en el seu interior es permetia fumar o no. 
Aquesta llei establia tres tipus d’infraccions per a aquells que no la complissin. 
Cinc anys més tard, s’ha aprovat una nova normativa que dictamina que no es pot fumar en 
cap establiment públic tancat ni tampoc en zones d’accés o de trànsit en centres hospitalaris, 
centres educatius o parcs infantils.  Fins i tot, no es veuran programes o imatges en els mi-
tjans de comunicació en què els presentadors o col.laboradors fumin o publicitin tabac. De 
la mateixa manera que en la llei anterior, les infraccions seran penalitzades amb tres tipus de 
sancions, que aniran des dels 30€ fins als 10.000€. 
D’ençà que ha entrat en vigor la Llei Antitabac han estat moltes les manifestacions en 
contra d’aquesta mesura, sobretot per part del sector de la restauració, que sembla haver 
notat una forta davallada en el nombre de clients. Contràriament, des que s’ha aplicat la 
nova normativa són més de 800.000 els treballadors de l’hostaleria que s’han alliberat d’un 
aire contaminat. 
Negoci i salut, la cara i la creu de la prohibició de fumar. 
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Sílvia Fà 
Fumes? A vegades.
Estàs a favor o en contra de la llei antitabac? Per què? Estic a favor de la llei antitabac perquè d’aquesta manera es respecta els no fumadors 
en els locals tancats.
Notes la diferència als locals públics des que es va implantar? I tant! Hi havia locals on la boira i la mala olor del tabac era molt desagra-
dable, fins i tot pels que érem fumadors. 
Quins avantatges i inconvenients creus que ha tingut la implantació d’aquesta llei? L’avantatge és fomentar el respecte per als que no fu-
men,  i els inconvenients han estat per als propietaris dels bars, perquè primer els van fer sectoritzar els locals i abans no ho han amortitzat ja han 
tret aquesta llei. Un altre inconvenient són les estufes als carrers a l’hivern, és una autèntica vergonya que es malgasti l’energia d’aquesta manera!

Coralí Feliu 
Fumes? No.
Estàs a favor o en contra de la llei antitabac? Per què? Hi estic a favor, perquè als llocs públis em sembla bé que no es pugui fumar, no ho 
trobava adequat. 
Notes la diferència als locals públics des que es va implantar? Sí, i tant, la roba ja no fa olor de tabac!
Quins avantatges i inconvenients creus que ha tingut la implantació d’aquesta llei? D’avantatges tenim que hi ha força fumadors que ho 
estan deixant, i ara gràcies a la llei no respirem el fum del tabac enlloc, i això és molt bo per a la salut. D’altra banda, entenc que per als fumadors 
és complicat no poder fer la cigarreta quan els ve de gust.

Albert Pijoan 
Fumes? Sí, fumo.
Fumes menys des de la implantació de la llei antitabac? Diria que ho faig menys des de la implantació de la llei.
Estàs a favor o en contra de la llei antitabac? Per què? (Després de rumïar-s’ho molt) Depèn de la situació, del lloc, del moment... a favor. 
Suposo que considero raonable prohibir-ho. Hi estic a favor perquè així et pots arribar a plantejar deixar de fumar.
Notes la diferència als locals públics des que es va implantar? Home, sí. No es sent gens la pudor a tabac als locals, ni quan arribes a casa. 
Es respira millor.
Quins avantatges i quins inconvenients creus que ha tingut la implantació d’aquesta llei? Com a avantatge... evidentment, fumes menys. 
I un gran inconvenient és quan voldries fer un cigar dins el bar mentre mires un partit, per exemple.

Josep Sánchez 
Fumes? Sí
Fumes menys des de la implantació de la llei antitabac? No, no fumo menys. I mira que ho intento!
Estàs a favor o en contra de la llei antitabac? Per què? (Mentre fa una calada, tot reflexionant...). No hi estic a favor perquè han fet gastar 
uns calés a la gent dels locals per habituar-los, sabent, els individus que varen plantejar aquesta llei que la implantarien.
Notes la diferència als locals públics des que es va implantar? Sí. Estan més buits.
Quins avantatges i quins inconvenients creus que ha tingut la implantació d’aquesta llei? Avantatge? La roba no et fa pudor a fum. 
Els inconvenients els atribuiria a factors metereològics, per poder fumar hem de sortir a fora i ara per ara passem fred.

Adrià Guinó 
Fumes? No, no fumo. 
Estàs a favor o en contra de la llei antitabac? Per què? D’una banda hi estic a favor i de l’altra en contra. Però suposo que em decantaria 
més per “a favor” per la gent que no fuma i que li molesta el fum. De totes maneres, crec que hauríem d’arribar a un concens perquè tothom 
estigués content. 
Notes la diferència als locals públics des que es va implantar? Sí que la noto. No hi ha fum dins els bars ni restaurants, no hi ha cendrers... 
i també hi ha molt ambient a fora.
Quins avantatges i quins inconvenients creus que ha tingut la implantació d’aquesta llei? L’avantatge principal és que la roba no et fa 
pudor a fum i un inconvenient seria que per qui fuma ha de sortir fora al carrer. 

La Llei Antitabac a Llagostera. La veu del poble.
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La veu de bars i restaurants

Ma.Àngels Lloveras (Restaurant Can Panedes)
Abans de la implantació de la llei antitabac, es podia fumar al vostre local? era únicament de 
fumadors o estava habilitat en dues zones? Abans de la implantació de la llei antitabac es podia fumar 
només en un dels menjadors, i únicament els dies laborables (mai els caps de setmana ni els dies festius en 
què la mainada no tenia escola). Sempre hem respectat la norma de no deixar fumar quan hi hagués menors 
a la sala.

Noteu la diferència en quant a volum de gent des de la implantació de la llei? En quant a volum de 
gent, ens atreviríem a dir que fins i tot ens ha beneficiat. Ara enlloc es pot fumar.

Heu adaptat l’exterior perquè s’hi pugui fumar? En cas positiu, heu rebut queixes per part dels 
veïns o de la resta d’usuaris? Sempre hem disposat d’una zona a l’exterior amb taules i cadires per tal de 
posar-la a disposició d’aquells clients que tenen el costum de fer la cigarreta a l’hora de fer el cafè, i nosaltres, 
en no tenir veïns directes, no molesten a ningú.

Creieu que és millor l’ambient de l’aire ara per treballar al món de l’hosteleria? Evidentment 
l’ambient de l’aire és infinitament millor. I ara que ve el bon temps, s’hi està tan bé a l’aire lliure que dóna 
gust... amb cigarreta o sense.

Martí Rosàs (Restaurant Ca la Maria)
Abans de la implantació de la llei antitabac, es podia fumar al vostre local? era únicament de 
fumadors o estava habilitat en dues zones? Abans de la llei deixàvem fumar únicament en un dels dos 
menjadors del restaurant.

Noteu la diferència en quant a volum de gent des de la implantació de la llei? La diferència del volum 
de clients ens sembla que és inapreciable. De totes maneres, amb els temps que corren és difícil dir si el 
volum del negoci ha baixat per culpa de la llei o no.

Heu adaptat l’exterior perquè s’hi pugui fumar? En cas positiu, heu rebut queixes per part dels 
veïns o de la resta d’usuaris? Estem pensant en preparar l’exterior, però segur que no serà amb estufes 
perquè contaminen massa; creiem que tenir estufes en un lloc a l’aire lliure és fer un mal ús dels recursos. 
Pel que fa als veïns, nosaltres no hi tenim problemes, ja que estem als afores i no tenim veïns directament.

Creieu que és millor l’ambient de l’aire ara per treballar al món de l’hosteleria? L’ambient de l’aire al 
restaurant és molt millor, i a més, després d’haver tingut una colla fent un àpat el local no fa pudor de fum. 
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Jeffrey Martí  (Bar Xarops)

Abans de la implantació de la llei antitabac, es podia fumar al vostre local? era únicament de fuma-
dors o estava habilitat en dues zones? El Xarops ha estat bar musical des del 1986. Tota la vida aquest 
tipus de locals han acompanyat cafès, refrescos i combinats amb el tabac, per tant tota la vida hi ha hagut un 
lligam molt fort. Amb l’entrada de la llei antitabac vam fer la prova de no deixar fumar dins el local, però la 
prova va durar tan sols dos dies, ja que la gent s’hi va negar rotundament! Així doncs, el Xarops es va haber 
d’habilitar per aconseguir menys de 100m2 hàbils per al públic, perquè shi pogués fumar.

Noteu la diferència en quant a volum de gent des de la implantació de la llei? En quant al volum 
de gent no puc respondre amb gran claretat, perquè crec que l’entrada del la llei antitabac va ser en un dels 
moments més durs de la crisi econòmica. Hi ha molt menys volum de gent, sí, però no sé dir exactament 
per quin dels dos grans problemes que patim avui en dia. Sí que puc afegir que els fumadors que encara avui 
freqüenten el Xarops, amb penes i treballs s’hi van acostumant!

Heu adaptat l’exterior perquè s’hi pugui fumar? En cas positiu, heu rebut queixes per part dels 
veïns o de la resta d’usuaris? L’exterior no és que shagi modificat, simplement els clients el van muntant 
a la seva mida; vull dir que normalment no hi tenim ni taules ni cadires a fora, però davant la demanda d’un 
lloc per als fumadors, doncs l’hem anat adequant. I per part dels veïns encara no hem tingut cap queixa, i 
esperem que no passi! Intentem tenir cura amb els sorolls, evitar que la gent faci aldarulls i netejar les restes 
de burilles que queden al terra del carrer.

Creieu que és millor l’ambient de l’aire ara per treballar al món de l’hosteleria? Aquesta última pre-
gunta m’agrada molt perquè sovint es pregunta sobre l’estat del client pel tabac però poc als que ens hi pas-
sem la majoria del temps! La veritat és que ara dóna gust passar unes hores darrere d’una barra. L’ambient ja 
sabem tots que no és el mateix, però us ben asseguro que en quant a salut i higiene, és molt millor per a tots!

Xevi Butiñach (Cal Degollat)
Abans de la implantació de la llei antitabac, es podia fumar al vostre local? era únicament de fu-
madors o estava habilitat en dues zones? L´entrada del bar era únicament de fumadors, mentre que dels 
dos menjadors que tenim, un estava habilitat per als fumadors i l’altre era lliure de fum. 

Noteu la diferència en quant a volum de gent des de la implantació de la llei? En principi, no.

Heu adaptat l’exterior perquè s’hi pugui fumar? En cas positiu, heu rebut queixes per part dels 
veïns o de la resta d’usuaris? Sí, hi hem col.locat un cendrer perquè els clients que surten a l´exterior 
puguin utilitzar-lo.  Pel que fa als veïns i usuaris, de moment no n’hem rebut queixes.
Creieu que és millor l’ambient de l’aire ara per treballar al món de l’hosteleria? Sí, sens dubte.

A grans trets, quins avantatges i inconvenients veieu que ha tingut la implantació d’aquesta llei? 
D´avantatges n’hi ha força, sense cap mena de dubte, però sobretot la qualitat de vida de conviure en espais 
sense fum. I d´inconvenients, la falta de capacitat dels responsables de fer i d’aplicar aquesta llei per no saber 
trobar alternatives adients i satisfactòries per a tots (per exemple, no deixar habilitar els establiments amb 
més d´un espai disponible de la manera que millor escaigui al responsable de l’establiment).
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Les coses com són.
Com es pot apreciar, la balança es decanta clarament a favor 
d’aquesta prohibició, i és que de fet, està clar que aquesta llei ha 
esdevingut un gest de tolerància molt significatiu.
L’adaptació a aquesta prohibició per part dels establiments de 
l’hostaleria i els fumadors potser no serà fàcil ni immediata, però 
s’acabarà efectuant, i serà llavors quan s’hi acabarà restant im-
portància, com ja ha passat en països com la Gran Bretanya. 
Només cal tenir molt present que els hàbits no es canvien d’un 
dia per l’altre, i que, com diu la cançó, ningú va dir que seria 
fàcil, però sí que valdria la pena. 
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Envian’s les fotografies del teu fill/a o del teu casament a info@elbutlleti.com i les publicarem al proper número.

NAIXEMENTS

Walid Zahaf  Kchiri   04-01-2011
Júlia Maymí Figueras    06-01-2011
Iris Martínez Aguilera    06-01-2011
Giorgia Bossi Serra    05-01-2011
Ian Ramos Malagón    11-01-2011
Álvaro Serrano Muñoz    04-01-2011
Lluc Mas Labarta    19-01-2011
Laia Ramos Comas    24-01-2011
Àlex Reina Paradeda    25-01-2011
Martina Valentí Llach    29-01-2011
Lídia Avendaño Tamares    02-02-2011
Denisa-Andrea Cretu    02-02-2011
Clàudia Cano Moreno    30-01-2011
Reda Bochib     01-02-2011
José Palomo Heredia    07-02-2011
Xavi Pujol Rodríguez   16-02-2011  
Júlia Miquel Albertí    17-02-2011
Miquel López González    17-02-2011
Juli Pinsach Gurnés    18-02-2011
Magí Pinsach Gurnés    18-02-2011
Weam Bourimi Azzahari    21-02-2011
Isona Pareta Gener    24-02-2011
Hamza El Bouazzaoui El Hayaj  23-02-2011
Estel Perxachs Gil    28-02-2011
Genís Perxachs Gil    28-02-2011
Lidia del Monte Palomo    27-02-2011
Aleix Cabarrocas Velasco   10-03-2011
Denisa-Alexandra David    13-03-2011
Mohamed El Yaakoubi Azzaoui   13-03-2011
Ainhoa Ramírez del Monte   14-03-2011
Sergi Martín Coll    18-03-2011
Iman Azouggagh Balyamna   26-03-2011  
Eva Vila López     15-03-2011

Juli i Magí Pinsach Gurnés
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registre civil>>>>>

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Marc Martínez Cibeira i Fadoua Boukabous Srhir               22-01-2011
David Abad Abelleira i Belén Pulido Ortiz     20-02-2011
Alejo Casanovas Pérez i Diana Garrido Pérez    04-03-2011
 

Victòria Gispert Roig    12-01-2011
Josefina Casadevall Girbal   12-01-2011
Francisca Bellver Carbonell   17-01-2011
Sergio Lamolda Melero    27-01-2011
Alodia Rodríguez Serrano   05-02-2011
Àngel Genoher Costabella   09-02-2011
Josefa Soriano Pascual   12-02-2011
Montserrat Rovira Vilà    14-02-2011
Vicenç Cañigueral Cid   20-02-2011
Clara Bussot Camós    23-02-2011  
Maria López Serrano    26-02-2011
Pere Llinàs del Torrent Rich  03-03-2011
Josep Vall-llosera Giró    09-03-2011
Joaquim Casolas Carreras   20-03-2011
Angela Yela Yela     20-03-2011
Ramon García Cabarrocas  23-03-2011
Joan Vila Ferrarós    28-03-2011
    

NAIXEMENTS




