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agost 

setembre 

octubre 

Dia 3 - · Cinema a la fresca: "Perdona si et dic amor". Plaça Catalunya, 22h 
Dia 6- Festa de Sant llorenç al parc de l'Estació. Sopar amb ball a partir de les 21h 
Dia 13 - Sardinada popular i ball al parc de l'Estació. A partir de les 21h 
Dia 15 - Festa del Casal a les instal iacions del Casal Parroquial 
Dia 17- Cinema a la fresca: "Robin Hood". Plaça Catalunya, 22h 
Dia 20-A partir de les 21h, sopar amb ball al parc de l'estació a càrrec del Club 

Handbol llagostera 
Dia 26 - Fi tac als municipis. Teatre Casino llagosterenc, 22h 

Festa de l'aigua a l'Edifici Polivalent. A partir de la 1h de la matinada 
Dies 5, 12, 15, 19 i 27 - Festivals d'estiu del Casino a la terrassa, 22h 

Dies 2 i 9- Festivals d'estiu del Casino a la terrassa, 22h 
Dia 11- Diada de Catalunya: sardanes, espectacle infantil, havaneres, sopar popular ... 
Dia 18 - III Fira de l'intercanvi al Parc de l'Estació 

Dia 2- Dinar de la Gent Gran a l'edifici Polivalent 
Dia 12 - Fira del Bolet durant tot el dia al nucli antic 

Grup~ CATALANA 
• 1 0CCIDENT 

M ERCE SALVADÓ I BERENGUER 
Agent d'Assegurances -

À NGEL GUIMERA. 2 1. BIS • 17240 l lAGOSTERA 
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Segons el Diccionari de l'Institut d 'Estudis Ca
talans, la motivació és aquell fac tor que indueix 
a un comportament determinat. 

Sempre s'ha elit que la naturalesa és capritxosa, i 
de la matà'a manera que juga amb el nostre en
torn, també ho fa amb les nostres condicions. 
Les antigues generacions, fos per les circum
stàncies del moment o per "defecte de fabrica", 
eren emprenedores i lluitadores, amb ganes de 
menjar-se el món i canviar les coses. Amb els 
anys, aquest esperit es va anar esvaïnt, dei.xant 
pas a un seguit de colles conformistes i desin
teressades per la situació del seu entorn més 
immediat. Potser ha estat aquest buit el que ha 
fet que les darreres generacions emprenguessin 
una pugna contra l'acomodament. Potser la fal
ta d'una herència invisible de ganes de fer co
ses ha estat la guspira que ha fet encendre una 
flama que, a elia d'avui, té una llarga metxa per 
anar cremant. Sovint, la gent no entén el perquè 
de les accions que es fan desinteresadament. A 
aquests, dir-los que hi ha col ·lectius a qui les 
bones estones i les experiències compartides els 
omplen molt més que qualsevol recompensa 
econòmica. La satisfacció de veure com els que 
t'envolten s'activen, encomanats d'un entusias
me que semblava apaivagat per un passotisme 
aclaparador, no es paga amb diners. 

Aquest any 2011 és l'any europeu del volun
tariat. A Catalunya ja hi ha més de 15.000 as
sociacions actives, 2.500 fundacions i més de 
600.000 persones voluntàries que es mouen 
per diverso s motius i amb diferents finalitats. 
A Llagostera cada vegada en som més que for
mem part d'aquest teixit associatiu, i malgrat 
que a vegades el camí a recórrer es fa difícil i 
dóna potser massa maldecaps, la recompensa 
sempre sol aconseguir que aquells que hi estan 
embolicats no tirin la tovallola. 

La grandesa del voluntariat és l'amor a l'art, un 
amor que potser és car de veure, però que per a 
molts, és molt preuat. 

Col -lectiu de redacció 
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/calaix de sastre 
Sabies que a llagostera ... ? 

... som 8.333 habitants: 3.994 dones i 4.339 homes 

... tenim 2 cases rurals 

... ens podem anar a tallar els cabells a 9 perruqueries diferents 
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EL TEMP 
Mitjana dc 

~ 
Mitjana de Temperatura 

temperatures temperatures màxima més 

m àx. rrún. alta 

Abril 21'5 oc 8'9 oc 29'2 oc 

Maig 23'3 oc 11'5 oc 32'2 oc 

Juny 25'8 oc 14'9 oc 31'9 oc 

' SEMAFOR 
Fomentem la cultura sense 
ànim de lucre 

El 18 de juny es va inaugurar Can 
Toni de les Eugues, una associació 
sense ànims de lucre. E l seu objectiu 
és fomentar la lectura d'una manera 
desinteresada i donarr-li una nova 
oportunitat als llibres que la gent 
ha deixat oblidats. Cada dissabte de 
16h a 19h, el centre ofereix un espai 
de trobada per difondre la lectura, 
la cultura i les noves idees d'àmbit 
artístic. 

Obres i carrers tancats 

Quan la circulació es veu alterada a 
causa de les obres, sempre suposa un 
trasvals. Les obres d'arrenjament del 
carrer Ganix, probablement un dels 
carrers més transitats del poble, dificul
ten l'accés al centre del poble. Potser 
seria bo senyalitzar-ho més clarament, 
ja que fins fa poc molts conductors 
arribaven fins al punt conAictiu sense 
tenir-ne coneixement. 

Temperatura 
rrúnima més Pluges 
baixa 

3'3 oc 20 l/m2 

6'7 oc 16 l/m2 

11 oc 30 l/m2 

Plafons publicitaris 

Fins no fa gaire, al poble dis
posàvem de diversos plafons on 
penjar cartells publicitaris. Aquest 
nombre últimament s'ha anat re
dwnr i no sabem per quin motiu. 
Estaria bé tornar-ne a disposar, ja 
que la difusió és un punt clau tant 
per a les entitats com per al mateix 
Ajuntament. 

elbutlletí.7 



actualitat lli 

Sant Jordi 2011 
La diada del llibre, el nostre Sant Jordi, converteix anualment 
la plaça Catalunya en un petit mercat de llibres i roses. Aquest 
any, malgrat que Ja diada coincidís amb les vacances de Setma
na Santa, la plaça també es va omplir matí i tarda de curiosos 
que visitaven les parades dels alumnes de les escoles i de les 
llibreries locals, els encarregats de posar la cultura a l'abast de 
tothom i de fer que l'olor de roses s'estengués per tot el poble. 
Al llarg del matí també es va poder veure l'exposició de punts 
de llibre que els infants de les escoles van elaborar amb motiu 
de la diada, i també es van poder realitzar presencialment les 
votacions per a l'entrega dels Premis Culturals Butlletí. 

A la tarda, el bon temps va propiciar que nombrosos infants 
s'apleguessin a la plaça per gaudir de l'espectacle infantil, dut 
a terme a la mateixa plaça. Un cop acabat l'espectacle es va 
fer l'entrega dels premis del concurs literari de Sant Jordi que 
organitza cada any la Biblioteca Julià Cutiller. 

Foto: Marc Sureda 
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Premis Culturals Butlletí 
Per segon any consecutiu es va celebrar una nova edició 
dels Premis Culturals que organitza "El Butlletí". Aquesta 
vegada, les entitats de Llagostera varen ser qui van proposar 
els candidats a les diferents categories. La gent del poble 
va poder votar els nominats a través d'internet i també de 
forma presencial el dia de Sant Jordi. A les 19h del diumen
ge 24 d'abril, unes 100 persones varen assistir a l'acte que va 
tenir lloc al Casino Llagosterenc, on es varen anunciar els 
guanyadors: La fira del bolet (en la categoria d'acte cultural), 
el doctor Peio Pascual (en la categoria d'artista local), la 
Colla Gegantera (per la seva trajectòria cultural) i, finalment, 
Llagostera Tv, que va rebre el reconeixement del poble per 
la seva aportació cultural i també el premi especial. 



Transports 

PAYRET 
Servei diari a Barcelona 

C. Cantallops, 2 
Tel. 972 83 02 56 

A Barcelona: 
CI Pamplona,62-64 

1 7240 LLAGOSTERA 

CAL P~ Restaurant / Bar 

el Sant Feliu. 55 
LLAGOSTERA 17240 Girona 

Tell : 972 831125 I 972 830129 

M COMERCIAL 

ON ls E 
* P. RABASEDAS - M. BOADELLA, C.B. 

CONrECCION$ - éjÈNER,r. DE PUNT 
LLENCER/A - COR..SETER./A 

R..OBA DE CASA 

Plaça Cata l unya, 1 - Local A 
Te l. 972 83 os 46 

n~ :[Fusteria ROIBfi. S.L. 
MOBni~DECUINAiBANY 

CI Llevant. 1 
17240 LLAGOSTERA 

Tel. 972 83 08 20 
Fax 972 80 52 69 

'E{via 
moda 

C/ Cnst<Yi>(Co(om, 1 Jï240 L(agoslera 't.9ï283164 

e A PAVIMENlOS y CONSTRUCCIONES. S. 

Ramón Caceres lbañez 

Músic Aguiló, 35 17240 Uagostera (Girona) 
el/Fax 972 830 564 -Mòbil 608 430 489 
I.F. 817632191 

l!raneesc Pujadas .- FO.VTANERIA ·ELECTRICITAT 

CALEFACCIÓ . GAS . REGS 

DESA/GOES • IL.LUMINAC/0 

Passeig Romeu, 57 B. 2a. · Tel. (972) 83 00 13 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Mob.629351666 



actualitat lli 

DeCap'11: Trobada de Joves a Llagostera 
El cap de setmana del21 i 22 de maig les instal hcions del Casal Parroquial de Llagostera van acollir la trobada d'esplais del 
sector Maresme, el DeCap '11, on l'Esplai llagosterenc El Papu-Tisores en va ser l'amfitrió. Durant la trobada de joves hi van 
participar diferents esplais del Maresme i del Baix Llobregat. Més d'un centenar de joves més una trentena de monitors van dur 
a terme vàries activitats organitzades per cadascun dels diferents esplais participants. Els joves van poder gaudir d'una jornada 
diferent on poder compartir experiències i vivències amb joves d'altres llocs. Tots ells van fer nit a les instal ·lacions del Casal, 
després d'un intens "DeCap". 

Els resultats de la jornada electoral 
El dia 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals. Al 
llarg de tot el dia el col ·legi electoral situat a l'lES Llagostera 
va rebre la visita de tots aquells qui van acudir a votar. A les 8 
de la tarda es van tancar les urnes i es va iniciar el recompte de 
vots. A poc a poc es va anar fent patent la victòria de Conver
gència i Unió, la formació de Fermi Santamaria, que al final va 
aconseguir 11 dels 13 regidors; els altres dos van correspondre 
a ERC Qord i Noguera) i Alternativa per Llagostera (Lluis 
Postigo) respectivament. És destacable la baixa participació 
d'aquest any, que va xifrar-se en un 58,50%, com també ho és 
la pèrdua de representació per part dels partits PSC i Indepen
dents per Llagostera. 

CASTELLÓ MARTÍ 2008 S.L. 

elbutlletí.1 O 

Foto: i\'larc Sureda 
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PAUHER SCHOOL,C.B. 
IDIOMES I TRADUCCIONS 
Constància. 1 Baixos - l ocal 4 -
17240- LLAGOSTERA 
Tels. 972 805163 / 972 321224 
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La nit més curta de l'any 
A diferència dels últims anys, per aguesta revetlla de Sant Joan ha tornat a cremar una foguera al centre del poble, encesa per la 
flama del Canigó i de la mà de l'H ereu i la Pubilla de Llagostera. A les 6 de la tarda arribava al parc de l'Estació i procedent de 
Castellet (Perpinyà) la flama del Canigó, gue va fer parada a Llagostera per encendre les torxes amb guè tres hores més tard es 
va encendre la foguera gue hi havia ubicada a l'esplanada de davant de Can Cassoles. Els grallers i percussionistes de la Colla 
Gegantera de Llagostera van ser els encarregats de posar ritme a l'acte, gue va finalitzar amb un sopar a la fresca al mateix parc 
de l'Estació a càrrec del Club Patinatge Llagostera. 

~'ti4 ¿ lwt ú /l4 
SJ4111 J4111D'M'I 

RAMIO NE T 
LLOVERAS 
ASSEG URANCES 

Joan ~)aragall J O 
1 7~~0 I.lag<"tera 
te1 972 8.11819 
fa\. 97~ 8~1 8().1 

Camprodon. l6 
172~0 l.la~o,tm 
tel. 97~ ~ .10 0~0 

tel. 97~ 8U:ï 5.W 





Un nou Aplec 

El diumenge 15 de maig el Pla de Panedes va tornar a acollir una 
nova edició de l'Aplec de Panedes, un acte que el Grup Excursionista 
Bell Matí organitza des de fa més de 30 anys. Durant tota la jornada 
el gran nombre d'assistents van poder jugar a jocs tradicionals, ballar 
sardanes o participar en un concurs de flors boscanes, a més de 
degustar una saborosa arrossada per dinar. 

L'encarregada d'inaugurar l'Aplec d'enguany va ser la Susanna Mi
quel Coll, que va donar el tret de sortida llegint aquest poema titulat 
"Panedes, la meva preciosa flor" com a pregó: 

"Al meu jardí hi ha nascut una flor, 

El color blau és el seu, 

El que li queda millor. 

Tranquil ·litat i puresa, 

Formen part de la seva bellesa, 

Igual que Panedes, aquesta preciosa terra. 

Hi han hagut terratrèmols, 

Nevades i fortes precipitacions, 

Però ella continua, 

I sempre continuarà 

Tan bonica com el primer dia, 

Tan bonica com un raig de sol." 

LIBRERI 
SUREDA 
s.c. 

Pl. Catalunya, 15 

LLAGOSTERA (Girona) 
Tel. / Fax (972) 83 00 97 
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GALC)BARDES 

• ASSESSORIA JURíDICA 
• GESTIÓ lMMOB11.1ÀRlA INTEGRAT.: 

o Cornpro\-cnda. 
o r\rrt•ndnmttnls ; tr.asplUlSO.."'. 
o Comunitats dc propiNaria. 
o \'nl()rnCIOn:s tmmolJll lllncll. 
o C.e.o<·&1ó urh>"inl!<l i(:n , 

• GF.ST1ú FlSCAL, lABORAL. 
COMP'fABLE, ... 

o /\,gent collnboràdor dc <>ESTORI A 
G UARDlOl.>\ 

PI 

CONSULTeU EL NOSTRE CATÀLEG 
D'HABITATGES D'OBRA NOVA. 











17240 LLAGOSTERA ( Girona) 
Passeig Tomàs de A. Boado, 1 O. Tel ( 972) 83 00 8 1-Fax (972) 83 03 42 

F !GOLA 
LLIBRERIA PAPERERIA 

Ganix. 14 . Llagostera 
Tel.972830384 
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Auto Taller Kim 

Mecànica Multimarca 
C/Cantallops, 10 - 17240 Llagostera (Girona) 
Tel. 972 83 02 43 Fax. 972 83 10 27 
E-mail. autotallerkim@terra.es 

PUIG LLAGOSTERA. SA. 

Plaça Mercat , 1 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 02 63 
M agatzem 972 83 00 41 
FAX: 972 80 52 17 

ssump 

Tractaments a llum polsada, radiofreqüència i 
tractaments d'aprimar amb pressoteràpia 
iLPG. 

~rgu jOAN XIRGU I ClURANA 

SERVEI DIARI DE PAQUETERIA I RECADERIA A GIRONA • CAMIO PLATAFORMA 



Esplai El Papu-Tisores 

Grup Jove: Campaments 2011 

Eren gairebé dos quarts de cinc del matí quan sorúem de la 
sala de cuina després d'una Uarga reunió de valoració. El joc 
de nit s'havia allargat força i se'ns havia fet tard. Tot i aixi, la 
valoració del dia s'ha de fer sempre, tant sí com no, tant si 
neva com si plou, per poder arribar a casa amb els campa
ments fets i ben valorats per l'any següent. 
Estàvem morts, portàvem dos dies sense parar. Érem a Mon
tesquiu, molt a prop de Vic, acampats en una zona habilitada 
per a aquest tipus d'activitats. Dutxes, cuina, lavabos i aigua 
potable, ens van fer molt còmoda l'estada en un terreny vora 
el riu, bastant humit però molt bonic. 
El primer dia al matí vam muntar tendes, ens vam i ns tal ·lar 
i a la tarda vam anar a la piscina de Montesquiu. En caure el 
dia, nit d'estels. L'endemà, aixecar-se de bon maó, jugar a una 
bona colla de jocs i a mig dia marxar cap a unes gorgues. Dues 
hores de caminar entre anar i tornar, compensades amb unes 
bones capbussades. I en fer-se fosc, un joc de por enmig del 
bosc. Una mà d'activitats que després d'una reunió de valora
ció no donaven lloc a cap xerrada ni conversa abans d'anar a 
dormir. 
Tots els monitors, arrossegant els peus i amb esforços vam 
anar entrant a les nostres tendes. 
Quan gairebé havíem aclucat els ulls, la veu d'en Robert ens 
va aixecar a tots: "La meva tovallola! On és la meva tovallo
la?!". Sí. Dos anys de fer malifetes als joves mentre dormien 
i ara ens tocava el rebre a nosaltres. Vam sortir espitats de les 
tendes fins arribar al focus del merder, el lavabo. 
En entrar per la porta vam poder presenciar el gran sarau que 
hi havia muntat. Gent cridant, cordill amunt i avall, el vidre del 
mirall pintat amb pasta de dents, i la nostra roba, les nostres 
tovalloles i el nostre calçat penjant d'un fil com si fossin unes 
banderoles. Una malifeta de les grans, si no fos perquè en en
trar no haguéssim vist una caixa col ·lacada al centre del lava
bo. En el seu interior hi havia una carta. Els pocs energúmens 
que aquest any deixen de ser joves per ser monitors ens havien 
estat escrivint unes paraules mentre nosaltres valoràvem. 
Un lavabo brut i lleig va ser l'escenari d'unes tendres i emocio
nants paraules d'agraïment, bromes i sobretot molta il -lusió. 
Molta i1 ·lusió plasmada en una carta que en va fer plorar 
alguns, emocionar-se als altres i gravar en la memòria de tots 
un moment inoblidable. 
Joves, sou molt grans. Estem immensament agraïts de les esto
nès que ens heu fet passar i dels moments que ens heu deixat 
compartir amb vosaltres. 

Us obrim les portes del Papu-Tisores perquè entreu a formar 
part de l'equip de monitors. 

A reveure joves, benvinguts monitors. 

entitats locals 

Grup Primària: l'últim viatge 

D esprés d'arribar-nos fins a l'Índia durant tres meravellosos 
dies (els dics que vam anar de colònies), el viatge ha arribat al 
seu final. L'esplai tanca les portes a l'estiu i el grup de petits 
i mitjans arriba al seu desú màgic, el que porta perseguint 
durant tot l'any. 
Després de viatjar per molts i diferents països del món, el 
grup dels papus petits ha descobert el paradís màgic al que els 
volia fer arribar el viatger Willi Fog; aquest meravellós lloc no 
podia ser altre que .. . la platja! 

Per a l'última avenrura viatgera, els petits de la família varen 
acompanyar els papus del Grup Jove i tots junts varen passar 
el darrer dia d'esplai a la platja. 
Aquest cop vàrem deixar els túnels màgics i els avions imagi
naris per agafar un autocar de veritat i plantar-nos a la platja 
de Punta Prima (Platja d'Aro). Sol, sorra i molta aigua va ser 
de tot el que vàrem gaudir durant tot el dia. 
Amb aquest viatge es tanca el curs 2010-2011 del segon any 
de vida de l'esplai. Ens acomiadem fins a l'octubre que ve, on 
de ben segur ens esperen mil avenrures més; i qui sap, potser 
fins i tot algun altre viatge màgic. 

Molt bon estiu de part dc tots els papus! 
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enfitats locals • 1 

CAP Llagostera 

Com prendre i fer un bon ú s dels medicam ents 

El pas dels anys i l'aparició d'alteracions i malalties cròniques provoquen un augment del consum de fàrmacs i moltes vegades 
s'han de prendre diversos medicaments al mateix temps. 

La gent gran representa un grup de població amb risc elevat de presentar problemes relacionats amb els medicaments. La 
pèrdua de memòria, les alteracions de la vista i oïda, la soledat, l'analfabetisme i la disminució dc les capacitats intel ·lectuals 
dificulten seguir moltes vegades un bon compliment de la medicació. 

CONSELLS A TE IR EN COMPTE: 

- És important conèixer els noms dels medicaments i saber per a què serveixen (per a la diabetis, per al dolor, per a la tensió .. . ) 

- Cal saber quants comprimits al dia s'han de prendre i a quina hora: per esmorzar, dinar o sopar. 

- Cal saber si el medicament s'ha de prendre de forma crònica (per sempre), de forma aguda (només durant un temps) o ornés 

en moments puntuals. 

- Si costa prendre la medicació, es tenen oblits o no es sap quina medicació s'ha de prendre cal acudir a la infermera. 

- Cal revisar la data de caducitat dels medicaments. 

- Quan es vagi a la farmàcia amb la recepta electrònica només s'han d'agafar els medicaments que fan falta, d'aquesta manera 

s'evitarà l'acumulació de caixes de medicaments a casa. 

- Si es té càrrec de gent gran cal supervisar que es prenguin de forma correcta la medicació. Si es detecta algun problema podeu 

posar-vos en contacte amb el personal sanitari del CAP (infermera i/o metge). 

- Per facilitar un bon compliment i per no tenir confusions es pot fer un esquema diari dels medicaments que es prenen, la dosi i 
quan s'han de prendre. Per exemple: 

Medicament Esmorza r Mig matí Dinar Berenar Sopar En anar a dormir 

Paracetamol 1 1 1 

Enalapr il 1 

- Si hi ha canvis de medicació és important actualitzar la recepta electrònica acudint al metge de capçalera. 

- És molt important no tenir com a referència per identificar un medicament el color de la cai.xa, ja que pot variar en funció de 

la dispensació de la farmàcia i de la marca farmacèutica. 

elbutlletí.20 



Puntaires de Llagostera 

Com dèiem en l'últim Butlletí, ja ha arribat el bon temps i 
amb ell les sortides. D e moment ja hem anat a Sant Gregori 
(13 març), a la fua de l'embotit Bescanó (10 abril), a la diada 
de Sant Jordi de Platja d'Aro (23 abril), a Salt (30 abril), a 
Maçanet de la Selva (1 maig), a la trobada general de Catalun
ya a Berga, a Palamós (28 maig), a Palafrugell (29 maig) i a la 
trobada de tota la província de Girona a Uançà (5 juny). 

S'ha de dir que a la trobada general de Catalunya celebrada a 
Berga, s'hi van aplegar unes 2.300 puntaires de molts pobles. 
En aquestes trobades val ia pena veure les coses que s'arriben 
a fer, des del clàssic mocador fins a joies molt boniques. 

En el nostre cas, durant la Festa Major vam fer una exposició 
al Local Social "La Caixa" amb els nostres treballs. 

entitats locals 

Colla Gegantera Llagostera 

D esprés d'una Festa Major molt atapeïda, on els geganters ens 
hem fet veure més que mai amb motiu del 15è aniversari de 
sortides geganteres, ja hem reprès l'activitat pròpia de la nostra 
entitat. D es del final del mes de juny han començat les visites 
als pobles veïns per lluir els gegants i animar les cercaviles 
amb el so de les nostres gralles i tambors. D e manera que si al 
llarg d'aquest estiu voleu seguir-nos i fer pinya amb nosaltres 
allà on anem, aquestes són les dates de les trobades on partici
parem properament: 

6 agost- Castelló d'Empúries 

14 agost- La Bisbal 

27 agost- Blanes 

28 agost -l'Escala 

1 octubre - Caldes 

Salut i ritme! 
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centres educatius 

Enric 

\ I I 

24 horas 

CEIP Puig de les Cadiretes 

Camp d'aprenentatge a la reserva natural de fauna 
salvatge de Sebes i meandre de Flix 

El projecte educatiu del centre contempla la participació dels alumnes de 
cicle superior en un Camp d'Aprenentatge com a activitat complementària 
d'ampliació del treball curricular d'aula en un entorn natural, i afavoridora 
de la convivència amb els companys/es i els/ les mestres al llarg dels tres 
dies de duració. 

E ls Camps d'Aprenentatge són entesos com a serveis educatius del De
partament d'Ensenyament que ofereixen la possibilitat de desenvolupar 
projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de 
Catalunya. 

La reserva natural de fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix, esdevé 
un espai fluvial de con trastos que ens permet endinsar-nos en ecosistemes 
altament diferents: bosc de ribera, aiguamolls i garriga. 
Els àmbits de treball d'aquest Camp d'Aprenentatge s'emmarquen en 
l'observació de la natura i el medi, i la conscienciació i protecció de 
l'entorn. 

Els alumnes de cicle superior de l'escola Puig de les Cadiretes han realitzat 
una estada en aquest Camp d'Aprenentatge els dies 18, 19 i 20 de maig de 
2011 i, la valoració fe ta pels alumnes i les mestres participants és excel -lent. 

365 días; 
I I \ 

( + 34) 622 84 02 02 Servei de fax 
Premsa i regals 

Segells de goma 
Reprografia b/n i color 

f'lo tte r i còpia de plànols 
Material d'oficina i escolar 

Plastificacions i enquadem acions 

CI. G1rona. 31 
17240 Llagostera 
(Girona - .... "'"'""'"' 
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-LA XURRERIA CAN GAR 

Cuina casolana i tradicional 

Menú dia ri 
Menúdirari Menús per grups i colles 

Menjar per emportar C / Panedes, 31 Tel.9 7 2 83 0113 
17240 Llagostera Assortiment de torrades 

E spec ialitat amb paelles de carns, 
marisc i sarsueles 

www.<:a.ntorradc:s.c:om 

Cuinat a la brasa 

\ I I 

24 horas "' 
365 días _:-

Enric ' I \ 

( +34) 622 84 02 02 

farm àcia 

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

ASSESSORAMENT 
ADMINISTRATIU • COMPTA81..E 

fiSCAL • LABORAL 

FINANCER 

P LANtFICACt O I G EsnO INTEGRAt. 
P ER A EMPRESES 

ADMINISTRACIÓ I V ENDA 
D É F INQUES 

CORREDORIA D 'ASSEGURANCES 

• ""' ST. FELIU Dl GUIX OLS • Roonhla V.dcA 39 ¡. • J.p 47 
r~r. . 972 32 07 ó7 • 972 32 10 76 • fo • 972 62 03 69 

rmo llACOSTERA • ,; Ahoro1 d< Co• tra tO • Ap. Corroc-1, 60 
k l 9728J0229 • fo a97280 5722 

""'SANTA CitiS TINA O ARO • Corr.- r."loro J9 

Tel. 972 83 71 65 • fa• 972 83 75 51 

PLANXISTERIA i PINTURA 

ALBERT 
Albert Mallorquí i Guich 

Ctra. Tossa, 45 
Tel. i Fax 972 80 53 09 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 



[activitats biblioteca] 

S'obre al públic la nova Biblioteca 

El passat 11 de juliol es va obrir al públic la nova Biblioteca Julià Cutiller, 
que s'integra dins el Centre Cultural Can Roig, resultat d'una intervenció 
de reforma i ampliació de l'edifici d 'una antiga fabrica de suro ubicada a la 
confluència dels carrers Ganix i Lleó I. La Biblioteca n'ocupa la totalitat de la 
planta baixa. 

El projecte va ser aprovat al final de l'any 2006 i és obra de l'arquitecte Mateu 
Barba. 

L'augment de població, les noves necessitats informatives i culturals dels ciu
tadans, l'impacte de les noves tecnologies i la voluntat d'adequar-se al Mapa 
de Lectura Pública de Catalunya, feien necessari un nou i modern centre 
bibliotecari. El que ara neix seguirà essent un servei municipal d'accés a la in
formació, la cultura, la formació i el lleure i seguirà formant part del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya. Pren el relleu de la Biblioteca que fins ara ha 
funcionat a Llagostera, inaugurada fa 29 anys i situada a la Casa de les Vídues, 
un dels edificis més antics de Llagostera, declarat monument històric-artístic 
l'any 1931. 

La futura Biblioteca té més de 850m2 de superfície útil. Equipada amb un 
mobiliari actual, còmode i funcional, dispo sa d'un pati interior amb arbres, 
que es convertirà en un amè lloc de lectura i estudi a l'estiu. 

A més de les seccions i els serveis habituals en un centre bibliotecari, com el 
servei d'informació i referència, préstec, promoció de la lectura, informació 
local, internet i ofimàtica entre d'altres, té també una sala polivalent. 

La col -lecció conté uns 17.000 llibres, 4.000 DVD's i CD's amb pel ·lícules, 
reportatges i música i uns 70 tírols de diaris i revistes. 
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Carretera amunt direcció a Romanyà, pensava com seria el nostre entre
vistat, què m'explicaria i quan va començar la seva trajectòria. Quinze 
minuts més tard, entre corba i corba, vaig arribar a casa seva, una casa 
envoltada d'art, un art esculpit i ple de records. El que més recordo varen 
ser les seves primeres paraules: "sóc admirador de la bellesa". Aquestes 
paraules fan que sigui molt perfeccionista amb tot el que crea, ja que po
dem considerar que el nostre protagonista és un creador i reproductor de 
la realitat a la perfecció. Cal dir que en parlar de totes les seves escultures 
se li il ·lurninen els ulls, l'emoció s'apodera d'ell en recordar el procés que 
ha format part de cadascuna d'elles. La seva història comença aixi: 

Entre químics i llibreters de Barcelona va néixer el nostre artista protago
nista, Antonio D elgado. Des de ben petit, l'escultor de Romanyà ja mostra
va la seva destresa amb la cera de les espelmes quan creava petits animalons 
que l'acompanyaven les llargues estones que passava a l'oficina de l'empresa 
del seu pare. Aquesta destresa va anar augmentant a mesura que el nostre 
entrevistat es feia gran, però tampoc tant, ja que als quatre anys ja va cons
truir amb les seves petites mans un pessebre de fang, en aquell moment va 
ser quan el seu pare el va acompanyar a casa d'un escultor amic seu, per tal 
de mostrar-li el talent del seu fill. 

Quatre anys més tard, el nostre protagonista ja sortia a les grans pantalles, 
concretament als famosos cur tmetratges obligatoris del cinema, el Nodo. E n 
ser tan gran el seu talent, i en córrer la veu per tot Barcelona, va ser entrevis
tat i gravat en directe, i tots els cinemes varen poder gaudir i quedar impres
sionats amb la creació de varis retrats esculpits en fang. Però la cosa no va 
quedar així, encara no havia ni acabat l'escola que va ser convidat a participar 
a les classes de la Universitat de Belles Arts. L'any 1951, interrompent aquesta 
gran oportunitat, va ser quan va venir a viure a Llagostera per motius familiars. 

La seva creativitat artística va restar pausada uns anys, però un cop va poder 
tornar a crear ho va fer plenament, i d'això n'ha viscut tota la vida. L'Antonio 
m'explica que treballa per encàrrec, i que les seves obres estan repartides per 
molts llocs del món, entre ells Catalunya, H olanda, França, Alemanya i els 
Estats Units. També va tenir una exposició oberta a Bèlgica durant cinc anys, va 
ser allà on va tenir la oportunitat d'expandir el seu talent per Europa. 

Dins les seves col ·laboracions al nostre entorn més proper cal destacar la '-'c'"'-J'v• 

de l'escultura de la Mare de Déu del Casal Parroquial Llagosterenc, la participa
ció en la realització dels gegants nous de la Colla Gegantera de Llagostera i la 
recent col ·laboració en la creació dels motlles de la Cuca Feliua, recuperada per 
aquesta Festa Major. 

Mireia ColleU 



Adreça: www.fotoprix.com 

En aquest web es proposen mil opcions per fer un regal original amb fo
tografies, a més de donar la oportunitat de crear àlbums digitals. Un cop 
fets, tots aquests productes s'envien al domicili del destinatari al cap de 
molt pocs dies i per uns preus molt assequibles. Traieu la pols de l'orcüna-
dor i doneu vida a les fotos que fa temps que guardeu a la càmera! 

Títol: "Si tu em dius vine ho deixo tot. .. però digue'm vine" 
Autor: Albert Espinosa 

El útol fa referència al bolero "Si tu me cüces ven, lo dejo todo" però tal i com 
l'autor comenta al començament de la novel•la, al vell bolero li faltava l'afegit 
de "però digue'm vine". 
Aquesta narració té com a protagonista en Dani, un home que es dedica a 
buscar nens desapareguts. El mateix elia que la seva parella l'abandona, rep 
la trucada de telèfon d'un pare que, desesperat, li demana ajuda. La recerca 
del nen el conduirà a Capri, a aquell far, aquell lloc màgic en el qual afloraran 
records de la seva infantesa. E l retrobament amb el passat farà que en Dani 
reflexioni sobre la seva vida, sobre la història d'amor amb Ja seva parella i sobre 
les coses que realment importen. 

Artista: Sanjosex 
Títol: "Temps i rellotge" 

L'any 2000, l'artista Carles Sanjosé va formar a la Bisbal d'Empordà el 
grup Sanjosex. Van caldre cinc anys d'actuacions esporàdiques abans 
de poder enregistrar el seu primer disc: "Viva!" , que va sonar reitera
dament a la sèrie "Porca Misèria". Dos anys més tard apareix "Temps 
i rellotge", on guanyen pes els sons orgànics. Aquest darrer disc parla 
d'històries quotidianes i fresques amb una clara denominació d'origen 
empordanesa. Els components del grup són Carles Sanjosé (veu i 
guitarra), Miquel Sospedra (baix), Pep Mula (bateria), Xarim Pomelo 
(guitarres) i Richie Alvarez (teclat). 



Una de les qüestions que ens fa ballar el cap a l'estiu quan marxem 
de vacances és què farem amb les plantes o qui ens cuidarà el peri
quitO. En aquesta edició dels consells de la Filo us donaré precisa
ment uns quants consells per solucionar el primer problema. 

Una forma senzilla de garantir l'aigua necessària a les plantes 
consisteix en introduir a la terra l'extrem d'un @ de cotó i l'altre 
extrem es col ·!oca en un recipient amb aigua, de forma que la plan
ta per capil·laritat va agafant l'aigua a mesura que la necessita. 

Si marxeu de vacances força temps intenteu, a més a més, agrupar 
les plantes en un racó ombrejat; d'aquesta manera aconseguiran 
mantenir millor la humitat i no serà necessari que tingueu molts 
pots amb aigua perquè es vagin regant les plantes. 

U na altra alternativa són els sistemes de rec automàtic, integrats per 
un dipòsit amb aigua i un número variable dc mànegues de goma 
en funció del número de testos, que t'estalvien regar-les durant tot 
l'any. 

També hi ha una solució encara més moderna, es tracta dels testos 
amb sistema d"'autorec", que incorporen un dipòsit per l'aigua i 
una entrada per recarregar-los. 

Amb aquests 4 consells podeu marxar tranquils de vacances sense 
haver de pensar que potser quan torneu us trobareu l'ortènsia ben 
pansida. Si no us en convenç cap, sempre podeu recórrer al mètode 
tradicional per excel ·lència i demanar a la veïna que passi a fer-hi 
una visita amb la regadora. 

Un petó, 
àvia Filomena 

Quan en llorenç escalfa de v I __ a ent . . . 
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Ci Barceloneta. 6 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

TeL 972 83 03 72 
Fax 972 83 04 25 

C /Barcelona , 16 . 1724 0, Llagostera. 
Tel/Fax 972830387. Mòvil600036482 
Mail: ramontapisser@telefonica.net 

MOTOS 

JORDI RUSIÑOL 
PASSEIG ROMEU 13 

LLAGOSTERA 
972832050 

HORARI 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

- Meti: de 11'30 e 1'3 0 (excepte d imecres) 

- Tarda: de 5 e 8 

Dissabtes: de 11'30 e 1' 3 0 

CI Flvaller, 2 

(Juliol I Aoost dimec res meu obert) 

Telt. 8310 53 

Pintura de baixa 
emissió de dissolvent 

Combustibles 

Robert Badosa 

Tel. 972 83 02 11 Mòbil 686 331 570 Fax 972 83 00 92 

CI. Panedes, 35 17240 LLA GOSTERA 

CAN CASSOLES 



Reflexions escalivades 
El crim de l'aiguarràs. Capítol I 

- He prefracassat en la vida, perquè ni somniant-la m'ha semblat 
delitosa. -Aquest va ser l'últim pensament de Ròdión, instants 
abans d'expirar. La mort es va produir de forma natural, després 
que li endeguessin un fort cop al cap amb un objecte contundent. 

Una hora més tard, a la sala d'estar del domicili de Ròdión Ra
sacavitx Rascalof, trobem quatre coneguts del finat que estaven a 
la casa en el moment del crim, un policia i l'inclividu en qüestió, 
sobre un toll de sang. 

- Que vingui el majordom! Queda detingut!- D iu l'inspector de 
policia. 

- r o en tenim de majordom. - Contesta l'Armand, un amic del 
difunt. 

- E l cas es complica per moments.- Diu l'inspector Kurtz 
Andrei, mentre es grata el cap amb una mà, i l'aixella amb l'altra. -
Procedim a l'interrogatori. 

- Sóc amic íntim del pobre Ròdión. - Diu l'Armand, després 
que hagin sortit de l'habitació els altres inclividus. -Passava per 
aguí davant, i he pensat: Per què no entres a provar-te una de les 
moltes peces de Uenceria fina, fabricada amb espart, que té en Rò
dión? Estava a l'habitació de dalt, emmirallant-me, quan he sentit 
el crit esgarrifós. He baixat corrents, però ja no hi havia res a fer. 

- Humm. - Fa en Kurtz recolzant-se en una petita barra i tren
cant dos gots llargs plens de vermut amb soda.- Permeti'm que 
dubti de la seva declaració, Sr. Armand. Amb aquests calçotets 
d'espart, més aviat hauria de tancar-lo al manicomi en comptes 
d'acusar-lo d'assassinat. De moment, passi a l'altra sala i no es 
mogui. 

Surt l'Armand i entra una dona. 
- Digui'm el nom i la seva relació amb la víctima.- Ordena 

l'inspector Kurtz. 
- Em dic Coca Mavrodin-Mahmudia. Sóc assessora d'art. Quan 

vaig arribar aguí, des d'Hongria, vaig adonar-me que Ròdión no 
era un ex-ciutadà de San Petersburg, tal com ell afirmava, si no 
que era un contrabandista dc cacauets i móres silvestres. Traficava 
enmig dels Càrpats eslovacs. La meva fugida d'Hongria va fer-me 
passar pel seu refugi, i ... - Coca sangloteja, molt afectada pels 
records -vaig caure a les seves mans criminals. Va segrestar-me, 
obligant-me a inflar tres mil globus per la festa del seu aniversari. 

- Veig que odiava el senyor Ròdión desesperadament. 
- No, perquè abans de marxar del refugi va deixar-me esclatar 

tots els globus, amb la qual cosa va néixer una forta amistat. 
- Què hi feia aqui, ara fa una hora? 
-Era al jardí, trencant l'últim engendra d'en Ròdión. EU fa unes 

figures de guix horribles, i jo, que sóc la seva assessora d'art, les 
trenco. A part, estava canviant una xarnera de la porta del garatge, 
que xerricava d'una manera horrible, confonent-se amb el crit 
expiatori del meu amic-artista-bròquil. 

Joan Frigola 

Viatges al pensament 

Fa pocs elies, una gran persona es va acomiadar amb aquest 
conte: 

Un dia dalt del tren que ptf)a a Vall d'Userda 
vaig veure ptf)ar un home amb una orella verda 

Ja t10 era gaire jove, de fet era un senyor, 
ben gran, tret de l'orella que era tota verdor. 

Ràpid vaig canviar de lloc per veure 'I bé 
el estudiar el fenomen, tal com s'ha de fer. 

S enyor, que jo li dic, vostè té certa edat, 
d'aquesta orella verda, en treu cap resultat? 

Cortès em va respondre:ja poc dir que sóc velL 
de jove ja no em queda sinó aquest tt·osset de pelL 

És una orella nena, la tinc per així gaudir 
de veus que fa gent gran no es vol parar a sentir. 

Escolto bé el que diuen ocells, arbres i vents, 
els núvols que es desplacen, les pedres i els to"ents. 

Els t1Cf1S també els mtenc, quan diuen certes coses 
que per la gent madura no són altre que noses. 

Això va dir el setryor amb una orella verda 
tm dia dalt del tren que pt!Ja a Vall d'Userda. 

Gianni Rodari 

He volgut compartir-lo amb tots vosaltres, perquè crec que 
no hem de perdre mai aquesta orella verda, una orella que 
sent el que costa d'escoltar i que escolta tot el que es pot arri
bar a sentir. Pareu les orelles, i sobretot ... estigueu predispo
sats a escoltar tot el que us envolta. 

Mireia Collell 
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La vida en un ple 

Dec ésser dels primers Uagosterencs contemporanis que va començar a assistir de públic als plens municipals. Aquesta circum
stància avui totalment natural, era inhabitual en èpoques pretèrites. Ens trobàvem al final de la transició, durant el primer man
dat de arcís Casas (més endavant va tornar a ser alcalde per CiU). Hi anàvem amb l'Esteve Fa, i se'ns deixava intervenir durant 
els debats. Representàvem l'Associació de Veïns que havíem fundat el 1978. Casas i Fa, dos llagosterencs il ·lustres desapareguts 
massa prematurament, mai no em cansaré de repetir-ho. 
Amb les primeres eleccio ns democràtiques al 1979, el panorama va canviar radicalment. Els plens ja eren públics i la gent 
s'interessava per veure què es discutia a la casa gran. A mesura que s'anaven succeïnt els mandats aquell interés va anar decai
guent i a les sessions que vaig seguir una bona temporada durant els anys vuitanta -aleshores ja com a periodista-, només hi 
anava algun incondicional. 
A la segona meitat dels noranta, quan feia temps que no assistia als plens perquè la meva feina al diari havia canviat, la campanya 
contra la línia d'alta tensió i les mobilitzacions que es van convocar, van comportar una gran assistència a la sala de plens que 
s'ha anant mantenint, tot i que ara amb menys apassionament. 
Però el meu interés per la cosa pública s'ha servat i he intentat no perdre'm els actes de consti tució dels nous ajuntaments cada 
quatre anys. Aquesta vegada, potser la coincidència amb la festa major o la incontestable victòria de CiU, va fer que en l'ambient 
hi hagués un to festiu que no tots els presents podien compartir, i encara menys els absents. I o discuteixo la majoria absolu
tíssima, però pel conjunt del poble no és bo que formacions polítiques amb la trajectòria del PSC no estiguin representades a 
l'Ajuntament, i no deixa de ser curiós que sent Eduard Galobardes una peça capdal de l'anterior mandat, ara no hagi aconseguit 
la revàlida. La política pot ésser molt cruel. 
Com també ho va ser amb ERC que per un error en el traspàs de les dades va tenir un segon regidor temporalment, o per en 
Lluís Postigo, que després de vuit anys a l'alcaldia, veu com quatre anys més tard ja només queda ell de regidor. 
En qualsevol cas, voldria destacar que a CiU hi ha gent molt jove com en Sergi Miquel o la Mireia ColleU, que sorgeixen del 
Col ·lectiu del Butlletí i que aL'I:Ò ha de tenir una lectura positiva. Com també ho és que a les llistes hi haguessin representants de 
les noves comunitats llagosterenques, en un signe d'integració indispensable per afrontar el futur, encara que sembla que no ha 
estat reclam suficient per superar amb nota els comicis. 

I lLAR Codolar 

es.U. esfícll 
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Extravagància 

'Jornada laboral de nou a dues. jornada escolar de vuit a tres. i a viure. pares i fills, grans i petits, nins i jubilats. creem la societat de l'oci. creem 
noves activitats laborals. per a gent jove. amb empenta, motivats. omplim fes tardes de substància. ocupacions lúdiques. fem del temps lliure un miijà 
per realitzar-nos. que el temps lliure no sigui un objectiu. que no sigui un buit ple de no-existència. canviem el sistema de valors, transfigurem els 
esquemes que ens regeixen. me'!)'s hores de feina, més llocs de treball, me'!J'S submissió. més dignitat, més realització personaL 
el temps no és lineaL ni el progrés infinit. el temps és cirettlar, amb un principi i un finaL 
jornada laboral de cinc hores. jornada escolar de set hores. jornada laboral igual a jornada escolar. pares i fills al mateix pla. grans i petits, nins i 
jubilats. realitzem-nos en l'oci, en la vida lúdica, en la vida imaginada. la gent jove no està pervertida. ni enga'!)'ada. el temps lliure ha de ser la prio
ritat; qualitativament, l'única raó de ser. l'existència fo ra de l'oci és pree>..istència, infrarealitat. abracem la repetició. disseccionem-la. siguem clínics 
en l'hàbit. me'!)'S hores de treball, ?JU'!)'S atur, me'!Ys subordinacions. més decència. 
no hi ha començament. ni finaL el desenvolupament és tm retorn incessant. " 

Va callar. M. la mirava fixament i, encara amb l'excitació de l'extravagància ben present, ignorava les indicacions a seguir que li 
encomanava l'aplicació del telèfon que havia engegat un minut abans. Sí, L. li havia declamat tot allò en menys d'un minut, en 
una glopada d'aire, sense pauses. i punts ni comes. 
-Estic flipant, creu-me. Com feia temps que no ho feia: fli-pant. Tot això dius que has somiat aquesta nit? 
-Sí. Exactament tot això. 
-Exactament? Com coi recordes e-xac-ta-ment tot el que has somiat? Que potser hi tornaves, hi tornaves i tornaves a somiar-
ho? Sempre, i e-xac-ta-ment el mateix? 
-Sí. Hi tornava. Exactament. 
-I què vols que et digui jo, ara? M'has deixat anar tot això així, d'una tirada ... A més, tinc pressa, saps. D'aquí a no res haig de 
ser a la feina. M'entens, no? 

-Ja. 
-No ho sé. Tu tens aquesta pensada -o somiada, digues-li com vulguis- i tal, i jo no sé què dir-te. No sé res jo. No hi entenc de 
pensades d'aquestes. D e fet, no sé ni a qui li hauries d'explicar tot això. Què vols fer-ne d'això? Una carta del lector? Un llibre? 
Una proclama? Una revolució? No ho veig clar L., la veritat. Tu tens aquesta pensada -o somiada, ja t'ho he dit, digues-li com 
vulguis- i tal, i jo no sabria dir-te on hauries d'anar perquè algú t'escoltés. A més, ara no tinc temps, ja t'ho he dit. E ntro d'aquí 
no res ... I tu? Què, no treballes tu? H òstia perdona, ja no ho recordava. Quins pebrots: tu sense feina i jo fent hores com un 
condemnat. Al matí, a la tarda, al vespre. I per quatre fotuts cèntims, saps. Ei marxo. Ens veurem demà, no? Sí? E m diràs algu
na cosa? -li etzibava M. tot allunyant-se mentre L., encara amb l'excitació de l'extravagància ben present, callava. 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABElLA 

CarrerTossa,S 
Tel. 972 - 83 02 70 
Fax 972 - 83 02 70 

CARPI NTERIA METÀLLICA 
AMB FERRO I ALUMI NI 
TANCAMENTS DE TELA METÀl. liCA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

HOSPITAL VETERINARI 

~CI NOS~ 
CLÍNIQUES VETERINÀRIES 

PERRUQUERIES CANINES 

Jordi Pla Com as 

URGÈNCIES 
Tel. 972 331 248 

BL AN ES: HOSPITAL: Rbla. Joaquim Ruyra . 75- Tel. 972 331 248 

CA SSÀ DE L A SELVA: Ctra . Provincoal, 14 1 -Tel. 972 460 526 
MAL GRAT DE MA R: C . Passada. 49-51 ·Tel. 937 612 700 

www.clnos.cat 
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RENAULT 

Ramon Gurnés S.L. 
Ctra. Tossa. s/n. 
17240 LLAGOSTERA Girona 

I Tel. 972 83 09 07 
Fax 972 83 10 66 

llourdes.gurnBs_seiJs.gurnes@red.renault.es 

E .. ' stetica 

He renmrat la imatge 

He ean"'liat de domicili! 

' 

Gracies a. -qosaJtres. que em doneu les 
gB.!l:es de millorar com a. professional i 
~er com a ~rsona... 

~ 

El 
JOAQUIM COMAS CORRIUS s. L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

Telèfon i Fax 972 83 02 06 
comascorrius@ hotmail.com 
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LLAGOSTERA • Tel. 972 83 18 71 • Passeig Pompeu Fabra, 1 
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SANT FELIU DE GUÍXOLS • Tel. 972 32 59 58 • Carrer Especiers, 7 

SANT FELIU DE GUÍXOLS • Tel. 972 32 58 62 • Carrer Lleida, 80 

SANT FELIU DE GUÍXOlS • Tel. 972 32 17 62 • Ptge. Bujonis (tAlntre Comercial) 

SANTA CRISTINA D'ARO • Tel. 972 83 59 32 • Carrer La Teulera, 68 
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La colla 
En Jordi Grau, Robert Soler, Toni Soler, Ramon Gurnés, Josep Badia, Joan Llenas i en Joan Portas som amics des de la nostra 
joventut. 
Sortíem junts a les festes majors, anàvem a la platja i fèiem berenades ... 
Des de fa més de 40 anys ens hem anat trobant; quan érem joves fèiem sopars, i àra, ja tots de més edat, fem un bon dinar. 
Però mentre puguem, volem conservar la nostra amistat. 
Com diu l'escriptor Malià Alberto Maravia: l'amistat és més difícil i més rara que l'amor. Per això cal salvar-la com sia. 

A les 4 a la fàbrica 
Durant molts dissabtes i algun diumenge -i també més d'un dia 
entre setmana- heu fet de la fàbrica la vostra segona residència. 
Han estat moltes hores de feina per arribar a tenir la Cuca enlles
tida per la Festa Major, i han estat moltes les anècdotes viscudes. 
Recordo especialment el dia en què vam aconseguir fer l"' ou" (la 
figura base dels motlles), pensàvem que no ho aconseguiríem mai! 
Les tardes en què, envoltats de restes i pols de poliuretà, inten
tàvem aconseguir el pernil de l'Endevina Sintonia; el diumenge 
que vam fer els motlles d'escaiola per primera vegada (i que vam 
acabar sobre la 1 de la matinada); el elia que vam haver de "tornar 
a començar"; aquell diumenge que vam fer l'intensiu de fibra de 
vidre, dinant a la fàbrica per aprofitar al màxim el temps ... i tantes 
altres estones que sempre em vénen al cap quan miro les fotogra
fies de tot el procés. 

És per tot això que vull donar-vos les gràcies a tots els que us 
esteu sentint identificats amb aquestes paraules. Merci per ser-hi 
tots aquells dies, malgrat la feina o compromisos familiars; per 
preocupar-vos i implicar-vos; per "enpoliuretar-vos", enfangar
vos, escaiolar-vos i enfibrar-vos; pels danys col.laterals, pels viatges 
"aki" i allà, per les bromes i el bon rotllo, pels cops de mà, per les estones de costura (i pels patrons, les vores i repunts!), pels 
berenars ... En definitiva, merci per haver-ne format part -i per trobar-ho a faltar ara que s'ha acabat-. 

També merci als de casa, per cedir-nos la fàbrica, per totes les facilitats (i material) que ens vau donar i per haver-nos ajudat a 
cosir els metres i metres de roba. 

Ha estat un plaer compartir aquesta experiència amb tots vosaltres, de debò. 
Quan vulgueu quedem com sempre, a les 4 a la fàbrica. 

Mit a 
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* Grups r e.dUI·t s • 

e~ E~ *Asse-ssoram ent" pstcopedagòglc~ 
972 80 55 25 

cart~er Gwona , 31 Llagostera 

Un servei d' 

ALUMINIS 
COLLELL, S.L. 

Serralleria Metàl. lica d 'Alumini 

)f1C1nes 1 taller CI M1n¡orn 21 17240 LLAGOSTERA (G1rona) 

Tel 972 ao 56 22- r dx 912. uo So 44 

LLIBHERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra. 21 
Te lèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

Veïnat de Cantallops, 3 
Mòbil647 668 441 

17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 
e-mail : viverscanragolta@hotmail.com 

JPeRRUQUER 
_ OSER 

UN ISEX - EST ET IC A • SOLARIU M 

Passeig de Pompeu Fabra, NQ 9 
Telèfon: 972 80 57 38 
LLAGOSTERA · Girona 

carns 
gas~~n~.~~~ 

Telf: 662451516 1 Llagostera (Girona) 
www.carnsgascons.com 1 info@carnsgascons.com 

N.I.F. 40.323.881 • M 

CI Mas sec, 60 - 17240 LlAGOSTERA 
Te l. 972 831 540 • TM 678 544 090 
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Fauna marina en viu 

El jove pintor berguedà Iñaki Otaola Calonge exposa els diferents quadres de la col ·lecció "fauna marina" durant tma hora, 
cadascun d'ells al seu ambient corresponent de la Costa Brava i Barcelona. 

Sobre una simple tela, l'Iñaki ens ha demostrat que és capaç d'atrapar, fer sentir, comunicar-se amb ds seus personatges pecu
liars. 

Ara l'Jñaki traspassa els lim.its de la pintura fent ús de la seva creativitat com a publicista i creatiu. Fora de les galeries d'art, 
fora de qualsevol recinte tancat ens mostra la seva col ·lecció a l'aire lliure, allà on es va inspirar en cadascun dels personatges, 
allà on creu que haurien de tenir vida, al seu lloc, ells i el seu paisatge, ells i la seva gent, ells i les seves olors, ells i la seva calor ... 

Durant una hora a cada indret on es trobaven els respectius quadres, va deixar gaudir a la gent del màgic plaer de sentir 
l'equidistància entre la realitat i la ficció, de percebre que ja no hi ha diferència, que els dos móns es conformen en un sol bloc, 
talment com quan la brisa amalgama el mar amb el cel. 

E lena Roqueta 
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Mama, de gran vull ser gegantera 

Com a llagosterenca, em sento orgullosa de poder dir (i, si s'escaigués, potser 
ho cridaria i tot) que sóc una gegantera que ha pogut viure les dues generacions 
de la nostra colla. Durant set anys de la meva vida he invertit el meu temps en 
formar part d'aquesta entitat que, al final, ha acabat formant part de mi. 
La gent que he conegut al col ·lectiu i a qui puc considerar realment mnics, no 
només companys d'afició. La calor de les tardes d'estiu. El pes del goliat i el 
tacte de les baquetes a les meves mans. El so de les gralles. L'eufòria que sento 
després de tocar bé una peça o quan la gent aprecia la música que fem. L'alegria 
que m'omple quan muntem els gegants i, després d'enfilar-los als cavallets, 
s'aixequen després d'estar tot l'hivern descansant. 
Quan portes tants anys esperes la Festa Major amb unes ganes immenses de 
passejar en Zenó i l'Eleina pels carrers del poble a ritme d'un bon "matador" o 
d 'una tradicional "presó del rei de França". 
Aquest any, però, ha estat el súmmum dels anys. E nguany fa 15 anys que fem 
sortides geganteres arreu de Catalunya, i el passat mes de juny vam poder-ho 
celebrar preparant una exposició que recollia un munt de records i vivències 
de totes les sortides que s'han realitzat duram tot aquest temps. La cercavila 
del divendres, després del repic de campanes, acompanyats de la Cuca Felina ... 
(ostres, feia temps que no veia tanta gent a la plaça de l'Ajuntament aquell dia!) 
va ser espectacular. No sabeu com em vaig sentir. 
La satisfacció que sents en arribar a la plaça Catalunya quan tot ha sortit bé i 
veus que la gent t'ha seguit durant tot el recorregut, fins al final, i està contenta 
i empatitza amb tu, és indescriptible. Crec que aquest sentiment és de les coses 
més grans que pots experimentar al llarg de la vida. 

I per tot això i més, que ja ho he decidit (amb 23 anys ja toca ... ). 
Mama, jo de gran vull ser gegantera! 

Cristina Pu ig 

Fotodenúncia 

Joan Sàbat. Pla de Panedes 

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 apro
par la nostra publicació a tots els nostres lectors, donant-vos la oportunitat de col.laborar-hi. Podeu fer-nos arribar les vostres 
aportacions (crítiques, narracions, poesies, experiències personals ... ) a través d'un correu electrònic (info@elbutlleti.com) o per 
correu tradicional (C/ Sant Pere 5). 
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Canviem de país però no de clima. Deixem les càlides Illes Canàries per anar-nos-en cap a la costa oest dels Estats Units, concre
tament a Califòrnia. Allà és on la Sandra Font Téllez de 22 anys, que recentment va acabar la carrera de magisteri, ha estat vivint 
el somni americà durant sis mesos. Al llarg de tot aquest temps ha, impartit classes de castellà a Lakeside, un poble de San Diego. 

On vas alkJijar-te du rati! la teva estada als EE. UU? Q11è vas haver de fer 
per anar-te'n i aconseguir un lloc de residència? 

En acabar la carrera de Magisteri d'Educació Primàcia, la Uni
versitat Internacional de Catalunya de Barcelona em va oferir 
una proposta: fer de mestra d'espanyol en una escola dels Estats 
Units. Es tractava d'un progtama anomenat '~mity Intern Tca
cher", que consisteix en donar als estudiants americans la oportu
nitat d'aprendre castellà a l'escola a partir d'una mestra nativa, la 
qual també seria acoJlida per una familia '<lmericana. 
En assabentar-me'n no vaig dubtar .i vaig inscriure'm. Em van 
demanar les meves dades i volien saber la raó del meu interès a 
treballar de professora en una escola estrangera. Un cop accep
tada vaig haver dc passar per una entrevista i després em varen 
demanar un full de recomanacions, l'assegurança mèdica, els 
antecedents penals, el visat, etc. 
He tingut molta sort, ja que allà. m'han ofert un apartament, un 
cotxe propi i, a més, la família amb qui m'he estat m'ha anat man
tenint durant tots aquests sis mesos. 

Per quin moti11 vas escollir Califòrnia? 

La veritat és que no ho vaig poder escollir, sincerament em pen
sava que em tocaria a Minessota perquè és on h.i havia més de
manda de mestres d'espanyol. No obstant això, l'estiu passat em 
van trucar i em varen comunicar que estava destinada a ensenyar 
en una escola de primària en un poblet de San Diego: Lakeside. 
Em va semblar perfecte. 

Quina era la jitlalitat del teu viatge? 

L-a .finalitat del meu viatge era poder iniciar-me en el món laboral 
de la docència, aprendre noves metodologies com a mestra i 
rnilkJr-ar la llengua anglesa . 

Quina valoració general fas de la teva estada a Califòrnia? 

Per a mi ha estat una vivència molt gratificant, sobretot el fet de 
poder conèixer un nou món, una nova cultura, tradicions i valors 
diferents ... Tot això ha provocat un gran canvi en la meva vida: 
m'he format com a mestra i he crescut com a persona. 
L'amistat és un valor al que dono molta importància i en aquest 
viatge he pogut conèixer diferents tipus d'amistat. La majoria (per 
sort) és gent bona, dolça, amable i amb tant carisma que fa que 
se't faci molt difícil marxar. Penso que el comiat és la part més 
dura d 'aquesta experiència. 

PARLEM CLAR. LAKESIDE. 

Lakeside (San Diego, Califòrnia) Estats Units 
Habitants: 20,686 
Densitat de població: 137 quilòmetres quadrats 

Segons la Oficina del Cens, la ciutat té una àrea to· 
de 15,7km quadrats, dels quals 14,8 km quadre 
són terra i 0,9 km quadrats són aigua. 

Són nascuts a Califòrnia ... 
Jessica Alba i Cameron Díaz (actrius) 
Kevin Costner i Clint Eastwoord (actors) 
Tyra Banks (model) 



Com es viu per terres anJericanes? 

Al principi costa una mica adaptar-s'hi. El menjar i els .seus horaris s.ón molt diferents 
dels d'aquí, però un cop t'hi adaptes s'hi viu molt bé. Gaudeixes d'un clima magn{fic, 
tothom t'ajuda i t'acull, la gent és hospitalària, amable, respectuosa ... El.inillor de tot és 
que tot el dia estan de celebració. Els americans són molt patriòtics i viuen les festes i les 
tradicions molt intensament. 
San Diego és una ciutat que té dc tot, és difícil avorrir-se allà! Un cap de setmana es pot 
anar al desert a córrer amb quads, un altre anar a la pla* a fer surf, l'altre d'excursió a 
la muntanya amb bicicleta. .. A més, pots visitar ciutats properes com Los Angeles, las 
Vegas, o veure una de les grans meravelles del món: "el Gran Cañón del Colorado". 
Per a mi, tota aquesta experiència ha estat un viatge de 6 mesos. 

Com era un dia a la vida dc Sandra Font a Calijòrnia? 

Un dia de la meva vida a Califòrnia era: aixecar-me a les 7 del mati, fer un bon esmoxzar 
americà, agafar el meu cotxe, arribar a l'escola a les 9 del matí i començar a fer class.es 
fins les 3 de la tarda. Després d'un llarg dia ensenyant a 9 classes d'infantil i primària 
-un total de 200 nens i nenes d'entre S i 7 anys-, preparava les classes per l'endemà i a 
les 6 de la tarda arribava a casa, fèiem una oració amb Ja familia i sopàvem tots. Després 
de sopar, me n'anava a l'escola de dansa a fer jazz, hip hop o ballet, segons el dia de la 
setmana, i en acabar, sobre les 1 O del vespre, arribava al pis per descansar, on m'hi espera 
un llit ben gran. 

Explica'ns una anècdota que t'hagi passat mentre has estat a Califomia. 

Un dia em varen convidar a una festa d'espanyols, i quan vaig entrar per la porta el 
primer que em diuen és: "Hello, how are you? I arn Joan. Nice to meet you!" Ningú s'ho 
creia, no podia ser: rossa, ulls blaus, clareta de pell ... tots pensaven que era una americana 
que s'havia colat a la festa. 
Al final, anar parlant, em vaig sentir per un moment com a casa: un era de Palafrugell, 
l'altre esntdiava a la mateixa universitat que jo, una viu al mateix carrer de Barcelona on 
vaig estar vivint i una altra era amiga de la meva cunyada. Ja ho veieu quines coses, justa
ment ens havíem de conèixer als Estats Units! Com pot ser que el món sigui tan petit? 

Hi havia alguna cosa del teu 11ou poble (algun lloc, algtm costum ... ) que et recordis a Uagostera? 

Lakeside em recorda molt a Llagostera, no només per tenir gairebé el mateix nom Ga que 
Lakeside significa al costat del llac), sinó que també per ser w1 poble familiar, on tothom 
et tracta com a casa. És tranquil, muntanyós i s'hi viu molt a gust. Un de) s costums que 
més em varen recordar a les festes del poble de Llagostera és la del dia de Sant Antoni. A 
Califòrnia vaig poder formar part d'una de les carrosses de palla que desfilaven per tot el 
poble, i després vàrem poder gaudir d'un bon dinar al parc del poble, com s'acosn\ma a 
fer per altres ocasions al parc de l'estació d'aquí Llagostera. 

Fa nJolt poc qtte tornes a ser al poble. Tens previst tornar-hi algun dia? 

Per suposat que hi tornaré. M'enduc un gran record ple d'alegria j riquesa i sé que sem
pre tindré una familia esperant-me amb els braços ben oberts. Per a mi formen part de 
la meva vida, no deixaré que un oceà em faci c~nviar d'idea i ells saben que aquí sempre 
tindran una casa. 



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

Taller informàtic 

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

ReparamiPC.com 

12'1·· ... 
-- :)l2 ·. __ Matins: E>illuns a Divendres de 1 O a 13h 
~3: Tardes: Dimarts i Dijous de 17 a 20h 

Passeig Tomàs Boada 29, Llagostera (Girona) 
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Antoni .Juanals 
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Club BTT 

ESMORZAR DE PRIMAVERA 

El Club BTT Llagostera organitza habitualment un es sortides in fantils per tal de fo
mentar el BTT en tre els infants. Una d 'aquestes activitats és l'esmorzar de primavera, 
un esdeveniment que aquest any es va celebrar el diumenge 27 de març. Malgrat que 
va ser una jornada marcada per la meteorologia van ser un total de 45 els biciclistes 
que van participar-hi. A m itja sortida va començar a ploure amb una certa intensitat, 
per aquesta raó el circuit es va haver d'escurçar i els nens no van poder gaudir dels 
corriols i les zones més tècniques. D esprés de la pedalada, petits i grans van poder 
recup erar forces fent un bon esmorzar sota el porxo de l'edifici Polivalent. 

III ROAD BOOK INFANTIL 

esports 

U na altra de les activitats que el club organitza per als infants és el " road book", un 
recorregut que s'ha de seguir amb un full de ruta. La 3a edició d'aquesta sortida es 
va celebrar el dia 5 de juny, i malgrat que per aquest elia hi havia moltes activitats 
programades al poble i també hi havia expectatives de pluja, l'assistència va ser 
molt bona. En total a la prova hi van participar 30 ciclistes repartits 8 equips. De 
tots ells, l'equip Intercanyera (dorsal 182) format per Marc O rtega, Laia Ortega, 
Fernando Fuentes i Sílvia Fuentes va ser el que es va proclamar guanyador, havent 
trigat tan sols 1 h i 1 Ornin en realitzar el recorregut. 

C.E. Cavall de Mar 
CAMPIONAT TREC 

El Centre d'Equitació Cavall de Mar va ser l'escenari d'una prova puntuable per 
al Campionat de Catalunya de TREC, el cliumenge 15 de maig. La prova va tenir 
una molt bona participació d'uns binomis que van gaudir de tots els obstacles que 
els havia preparat l'organització, cosa que va fer demostrar l'alt nivell de genets i 
cavalls. El centre llagosterenc va preparar dos recorreguts en nivell de Promoció 
i Tres EstreBes amb algunes parts d'especial clilicultat. E ls traçats s'enclinsaven a 
la zona de Les Gavarres, on els camins sovintegen i on a vegades és clifícil trobar 
referències visuals clares. D esprés de prendre un merescut clinar, a la tarda es va 
desenvolupar la prova d'obstacles (o PTV). 
El guanyador de la prova de Tres Estrelles, que era puntuable per al Campionat de 
Catalunya, va ser el genet de Les Tanques Pau D orca, seguit per Gill Tibble, del 
mateix centre. El tercer lloc el va ocupar el genet de CavaU de Mar Jorcli Maresma. 
En referència al nivell de P romoció, els tres primers llocs van ser, respectivament, 
per a Carolina Treviño, Gina Bellvehí i Ricard Grabulosa, els tres membres de 
CavaU de Mar. 

Av. del Gironès, 8 
17240- Llagostera (Girona) 
Telèfon i Fax: 972 83 21 85 

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

i notaràs la diferència! 

M '' Car rne Véllentí 
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G.E. Bell-Matí 
XII a CAMINADA NOCTURNA D'HIVERN 

Tot aprofitant la lluna plena de febrer, el Grup Excursionista Bell-Matí va celebrar la XIIa caminada nocturna d'hivern, una de 
les activitats més consolidades de l'entitat. 
Desafiant el temps, el dissabte 19 de febrer un total de 40 excursionistes es van trobar a les 6 de la tarda davant del Pavelló 
Poliesportiu per iniciar el recorregut d'enguany. La ruta va passar pel pantà de Can Boada, les runes de la casa de la Ruira, Can 
Noguera i Caulès vell, on es va fer una parada tècnica per sopar i prendre una mica de cafè calent. En aquest punt de la sortida 
va ser quan va començar a ploure i els participants van haver de reprendre el camí cap a la Font de can Garriga, Santa Ceclina i 
can Companyó, on es van esvair els núvols i es va poder gaudir d 'un bon clar de lluna. Finalment, sobre les 12 de la nit i un cop 
passat can Ziu i el bosc de la Torre, es va arribar de nou al Pavelló, on els companys d'intendència van obsequiar els caminants 
amb un got de brou calent. 

CAMINADA PER CAMINS I CORRIOLS 

El primer dia del mes de maig tots els parti
cipants de la popular caminada per camins i 
corriols es van concentrar abans de les 8 del 
matí al Pavelló Poliesportiu per encetar aquesta 
popular sortida. En aqueta ocasió es van dirigir 
cap al Pla de Panedes, passant per La Casassa, 
per can Cateura, can U overas, i arribant al 
jaciment arqueològic conegut com a la Torre 
dels Moros. Allà els esperaven els companys 
d'intendència amb un bon esmorzar. Un cop 
tots reunits, l'arqueòleg Joan Llinàs va oferir 
una breu xerrada sobre les troballes de la zona, 
i també sobre el que esperen trobar en futures 
excavacions a la contrada. 

Els Cremats M.C.E. 

li TRIAL TOUR CLASSIC 

Seguidament, els excursionistes van reprendre 
la marxa per camins mig perduts de les obres 
del que havia de ser l'aeròdrom de Panedes. 
Així van arribar a la font de Sant Ampèlit, mí
nimament netejada per a l'ocasió. Per continuar 
van resseguir la riera de la Resclosa, cap a can 
Grau Miquel i a can Vidal. Després van baixar 
al carril bici a l'alçada de la Costa de l'Alou i 
van acabar d'arribar fins al Ridaura. Remuntant 
per un camí que toca la carretera C-35 fins 
al Mas Roure van tornar al carril bici fins al 
Pavelló Poliesportiu. En aquesta edició van ser 
un centenar de caminants els que es van cruspir 
la divuitena de quilòmetres de la caminada en 
unes quatre hores 

Els diez 4 i 5 de maig Els Cremats Motor Club Esportiu va organitzar els dos dies de Trial Clàssic de Llagostera, un torneig 
puntuable pel II Trial Tour Clàssic de solotrialclasico.com. La sortida es va ubicar al final del passeig Pompeu Fabra, on també 
hi havia el parc tancat on es feien les inscripcions i verificacions, l'esmorzar i l'entrega de premis. El trial constava de 20 zones 
repartides per diferents punts de Llagostera, amb un avituallament a mig trial. L'organització va valorar molt positivament l'acte 
ja que va tenir una excel ·lent participació, comptant amb la participació de pilots vinguts fins i tot de Mallorca i València. 
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Viñas 
Ctra. Girona a Sant Feliu. Km. 1 O 
Telefon 972 83 01 90 
Fax 972 80 53 83 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
E-mail: pinsosvmyas@ mfonegocio.com 

PUB L'ENRENOU 
LLAGOSTERA 

REFLEXOTERÀPIA IMMA 

Massatges de reflexoteràpia i 
quiromassatge 

e¡ o u, 33 

Tel : 616128802 

17240 L LAGOSTERA 



Unió Esportiva Llagostera 

LLAGOSTERA B 

El segon equip de futbol, format pels nois del poble, ha aconseguit proclamar-se campió de tercera regional i així també l'ascens 
a tercera catalana (per la reestructuració de categories). Un gran èxit aconseguit amb molta regularitat al llarg de l'any. Des de 
que es va crear l'equip, l'objectiu ha estat l'ascens i després de diversos intens fallits aquest any ha estat el bo. L'equip entrenat 
per Pau Menendez ha realitzat una gran campanya i ha aconseguit així una altre gran èxit per l'esport del poble. 

PRIMER EQUIP: Ascens a segona B, crònica d'una efemèride 

El primer equip de la Unió Esportiva Uagostera ha aconseguit l'històric ascens del club a segona divisió "13". Aquest fet ha 
provocat les simpaties de la premsa esportiva cap al club i un rebombori general al seu voltant. Això és un fet sense precedents, i 
com a tal és destacable i apreciable per a tothom. 
La gesta va començar el passat 15 de Maig quan guanyant O a 1 al camp de l'Amposta van proclamar-se flamants campions de 
lliga del grup S de tercera divisió. Els homes d'Oriol Alsina van arribar a Llagostera pels volts de les 8 del vespre on els espera
ven aficionats per celebrar el ótol a la plaça Catalunya. 

Més tard, el sorteig de la federació Espanyola de futbol va emparellar el Llagostera contra un rival gallec, el Cerceda, amb Ja 
tornada fora de casa. 
L'altre gran moment va ser el22 de maig, quan l'equip va imposar-se per 2-0 en el partit d'anada de l'eliminatòria de la glòria en 
un camp municipal ple de gom a gom. A partir d'aguí, una eufòria irrefrenable feia el compte enrere cap a segona. 

E l moment culminant va ser a Galícia, on l'equip va viatjar acompanyat de més de 100 aficionats per cantar la victòria final. El 
29 de maig passat es va escriure una pàgina més d'aquesta història creixent i recent de la Unió, que va confirmar l'ascens amb 
una altra victòria 0-1 al camp del Cerceda, obra de Javi Gonzalez, per fer-ne així un ascens genial i gaudir-ne posteriorment tal i 
com toca. 
Així doncs, amb l'equip a Segona divisió "B", el cos tècnic renovat, i l'entrenador Oriol Alsina, ja treballen confeccionant l'equip 
de Ja propera campanya. 

De les mans d'Oriol Alsina (entrenador) i I sabel Tarragó (presidenta), el club ha crescut a una velocitat vertiginosa de l'anonimat 
a 2a regional (2004) començant amb el primer ascens a primera regional (2005), a preferent (2006), a 1a catalana (2008) i a 
tercera divisió (2009), i acabant aquest any a segona "B". Tot aquest projecte no s'entendria sense ells dos i el patrocini de Tèxtil 
Tarragó, a més de totes les persones col hboradores i socis (l'última campanya gairebé uns 500). 

Malgrat això, no tot són flors i violes, ja que aquest creixement exponencial h::t provocat alguns mals de cap, el problema del 
terreny de joc per exemple, perquè fa uns anys encara era de sorra (amb l'exili temporal a Sta. Cristina d'Aro) i actualment per 
falta de graderies; o les veus crítiques que no entenen el primer equip de la Unió sense jugadors del poble; o les quotes del futbol 
base. A més, moltes vegades sembla que falti púbüc, o que la gent del poble no estigui prou impücada. 
En tot cas, parlar-ne i que se'n parli tant del futbol de Llagostera només pot ser bo. Augurem un gran futur a la Unió, a tots els 
seus equips i jugadors, sigui a segona "B" o on sigui, sempre el millor! 
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La celebració de l'ascen s 

La Sala de Plens de l'Ajuntament es va omplir de 
gom a gom durant l'acte institucional de la celebra
ció d'ascens dels dos equips de futbol del nostre po
ble. El primer equip de la U.E. Llagostera celebrava 
l'ascens a Segona Divisió B, i l'equip filial celebrava 
l'ascens a Tercera catalana. Durant l'acte, celebrat 
el dissabte 4 de juny, l'afició llagosterenca va poder 
compartir la felicitat de la victòria dels dos equips 
en ser campions de lliga en els seus respectius grups 
de Tercera Divisió i de Tercera Territorial. Tant els 
jugadors com els membres de l'equip tècnic dels 
dos equips van rebre un trofeu commemoratiu, i 
un cop finalitzat l'acte to ts els assistents van poder 
celebrar.-ho brindant per l'ascens amb una copa de 
cava. 
A tots dos equips, moltes felicitats! 

Club Handbol Llagostera 

esports 

El primer equip d'handbol del poble ha aconseguit l'ascens a Lliga Catalana. Tot un èxit pels nois del poble que han aconseguit 
consolidar un grup de jugadors, uns amb més experiència i d'altres que han pujat de les categories inferiors per arribar fins aguí. 
Fa pocs anys l'equip estava jugant a tercera Catalana, tres categories per sota, i ara, després del retorn d'alguns jugadors que van 
estar anys allunyats del club i de l'ascens d'una bona fornada de joves, han aconseguit crear una plantilla guanyadora. Amb aquest 
ascens e] C.H.Liagostera es col ·loca entre els cinc millors clubs de la província. Després de dos anys tenint aquest ascens a tocar, a 
la tercera ha estat la vençuda. 

Els noms i protagonistes de l'èxit són: 
Marc Turrubiano i Santi (porters) 
Arnau Barceló, E nric Pedraza, Jorfe Saiz, Albert Saiz, Albert Roig, Alber t Expósito, Albert Darder i Josep Ma Codina (extrems) 
Adrià Mansanet, Ferran Turón (pivots) 
lvan Caceres, Marc Malagón, Robert Montiel,Jordi Ciurana,Josep Salvatella i Eduard Fugar.ola (la línia) 
Tots ells dirigits sota les ordres de l'entrenador David Malagón, ajudat per Salvador Davant (delegat) i Josep Montiel (delegat de 
camp) 

Amb un pavelló ple a vessar en el par.tit que ratificava l'ascens a Lliga Catalana, els jugadors no van fallar i van poder celebrar amb 
l'afició aquesta importantíssima fira. 
Dies després, l'alcalde i el regidor d'esports feien una recepció dels campions a l'Ajuntament, fent els honors pertinents als juga
dors que el passat 22 de maig aconseguien l'ascens a la categoria més alta en què mai ha competit el Llagostera. 

Clavegueres · Col-lectors 
Baixants. Canonades 

Fosses sèptiques 
GIRONA - LLAGOSTERA - ROSES 
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"Aquesta festa major, podrem celebrar el naixement d'un personatge singular. 
Una Cuca, anomenada Feliua, simpàtica i riallera que animarà el primer dia de 
la festa del poble". Amb aquestes paraules, l'any 1989, la Teresa Bagué, Estel 
Martí, Roser Rufí, Fina Agusti, Anna Gascons, Carme Casas, Esteve Barceló, 
Jordi Russinyol i Quim Costabella, presentaven a través d'El Butlletí aquest 
capgròs que naixia amb l'objectiu d'animar la cercavila de Llagostera. 

Enguany, vint-i-dos anys més tard i després d'estar un llarg període de temps 
desapareguda, la Cuca Feliua ha tornat a renéixer de la mà d'en Xevi Ventura, 
Joan Llenas, Xevi Vilalta, E nric Sanchez, Sandra Bagudanch, Xevi Ramírez, 
Anna Ramírez, Ariadna Donate, Sandra Masdevall, Antoni Delgado, Ferran 
Fa, Sílvia Comas, Sandra Figueroa, N orman Sanchez, Cristina Puig i Mita 
Casanovas. 

La primera Cuca Feliu a 
Foto de Nuri Font 

Com fer una Cuca Feliua pas a pas 
1. Tot té un principi: I un final també, però aquest encara queda molt lluny. D e moment, 
ens quedem amb el naixement de la bèstia més «felina>> que corre per casa nostra. El 26 de 
febrer d'aquest any 2011 un grup de llagosterencs, membres de l'Esplai El Papu-Tisores i la 
Colla Gegantera, va iniciar un projecte que va sortir a la llum per la Festa Major d'enguany. 
La idea de recuperar la Cuca Feliua va comportar molt d'esforç i moltes hores, però el resul
tat final i les cares dels nens (i dels no tan nens) en veure-la passejar, ens va semblar un molt 
bon "principi". 

2. M'has vist mai l'ou?: El que va començar essent unes planxes de poliuretà 
rectangles i sense cap mena de gràcia, va començar a prendre forma a mesura que 
s'anava tallant l'estructura amb unes eines no massa específiques (navalles, ganivets 
de tallar pernil ... ) . A força d'anar mollejant la base, mirar-ho amb perspectiva per 
veure si agafava forma, tornant a tallar, tornar a mirar-ho des d'un altre angle, co
rregint els errors i mancances, i remirar-ho mil cops, semblava que la "cosa" anava 
prenent forma ... potser d'una mena d'ou . 
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6. Motlles d'escaiola. Presa 1: Un 
cop enfangada, amb el fang encara 
humit, es va començar el procés 
d'escaiolatge. Ara tocava vestir-la de 
blanc per poder treure'n els motlles. 
Teòricament l'escaiola triga com a 
molt una hora a assecar-se, i vet aquí 
que va aparèixer el primer problema. 
Un cop "escaiolada", no s'assecava ... 

3. La Cuca ja aixeca l'orella: I a base de dies 
i més dies, hores invertides, dissabtes, diumen
ges i dies entre setmana, a vegades a altes hores 
de la matinada, la Cuca Feliua semblava que ja 
treia el nas. 

4. Donant-li forma: Cada dia (i nit) que el 

grup de persones que varen anar recreant 
aquest animal tan curiós semblava que cada 
vegada tenia més sentit, cada vegada anava 
prenent més volum, més forma. Ara el cos, ara 
els ulls, ara les dents ... 

5. A pastar fang!: No s'ho varen 
prendre al peu de la lletra. No van 
engegar-ho a rodar (com vindria a 
dir la dita), però sí que es van posar 
a pastar fang. Un cop aconseguida 
l'estructura, per poder fer-ne els mot
lles es va haver de cobrir amb fang 
(tot intentant que la base quedés el 
màxim de llisa possible). Una Cuca de 
1 'Sxlm. coberta de fang, són molts 
quilos perfilant el seu cos. 

7. Danys col.laterals: Després d'esperar una setmana (i una mica més), sem
blava ser que finalment l'escaiola s'havia assecat. Tot i això hi havia trossos molt 
humits i les expectatives no eren massa bones. Es va decidir dividir la Cuca 
en vàries peces per poder treure els motlles més fàcilment (perquè un gruix 
d'escaiola de més de Sem sí que són molts quilos). Amb l'ajuda d'una radial es 
van tallar els motlles i es van disposar a treure'ls un per un. Però les coses, tal i 
com es temia, no varen anar com s'esperava ... Els motlles es van trencar perquè 
l'escaiola s'esmicolava, no estava prou seca, i a més tota l'estructura de fang 
s'havia malmenat. I si no hi havia prou temps per tornar-la a fer de nou? 

8. I tornem a començar!: Sense 
saber com aniria aquest cop, no es van 
perdre les esperances. Ja s'havia co
mençat, ara ja era una qüestió perso
nal. No podien fer com si no hagués 
passat res i deixar-ho estar. Per aquest 
motiu, les eines dels següents dies va
ren tornar a ser el fang, els "xiu-xius" 
amb aigua i molta paciència. 
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9. Motlles d'escaiola. Presa 2: Un cop tornada a ser coberta de fang, per no tornar a 
caure en el mateix parany, es va demanar a Antonio D elgado (escultor dels nostres gegants 
íbers: Zenó de Montagut i Eleina de Ridaura) si podia donar un cop de mà durant el procés 
d'escaiolatge. Molt amablement va accedir-hi i, per sort, aquesta vegada tot va anar sobre 
rodes. 

11. "Enfibrats": Després de tot, es varen 
aconseguir els motlles del que seria final
ment la Cuca Feliua. Així doncs, ara tocava 
deixar el fang i la escaiola i substituir-los 
per mascaretes, fibra de vidre, catalitzador i 
resina. Amb el sol cada cop més rabiós, va
ren caldre dos dies per tenir tots els motlles 
enfibrats i secs. 

12. Les entranyes de la 
Cuca: Un cop fets els motlles 
de fibra de vidre de cadascu
na de les parts de la Cuca, ca
lia unir-los per aconseguir-ne 
la forma definitiva. D esprés 
de polir les vores punxegudes 
dels motlles, amb més fibra 
i resina es van unir les peces 
entre si. 
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10. Bocins de Cuca: 
L'escaiola es va assecar 
perfectament, i el dia després 
ja es varen poder treure els 
nou motlles que forma-
ven la Cuca. Tot i que una 
d'aquestes peces es va trencar, 
va ser possible recuperar-la 
i el projecte va poder seguir 
endavant. 



13. Fil a l'agulla: El cos de la Cuca Feliua fa 8 metres de llarg per 3 d'ample. Aquesta enorme 
peça de roba de cotó la va cosir la Fina Altarriba i la Fina Isern, qtú també va donar un cop de 
mà a l'hora de cosir les taques fetes amb les robes de colors. La roba amb què es van fer les 
taques del cos de la Cuca - totes cosides a mà- les van donar els nens i nenes de la Llar d'Infants 
i els CEIPs. 

14. Poc després va començar a caminar: En un prin
cipi es va valorar la possibilitat que el cap de la Cuca fos 
com un capgròs, foradat i sense cap estructura; però 
el conjunt del cap i la cresta sumen uns quants quilos i 
es va creure oportú i més pràctic situar-la sobre algun 
suport. Després de moltes pensades es va idear aquesta 
estructura en forma de carretó. 

15. Posar massilla, polir massilla: Un cop 
units tots els motlles de fibra, la Cuca va 
sortir de la cova per visitar el plaf}J(ista i ser 
recoberta de "rocadur", un material que la va 
fer més llisa i fina, i que la deixava a punt per 
ser pintada. En arribar del planxista, però, es 
va haver dc polir de dalt a baixa i recobrir les 
imperfeccions amb massilla. 

16. Els primers passos: Un cop polida i 
acabada l'estructura, es va poder comprovar 
que en conjunt era estable i manejable. A 
més, també es va comprovar que l'obertura 
que es va fer per veure-hi, situada a la boca, 
era suficient per al portador. 
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17. E ls artistes li donen vida: Seguidament, mentre la resta de l'equip continuava enllestint altres coses, i amb 
l'ajuda d'en Norman Sanchez -qui molt amablement va oferir-se a donar un cop de mà en la tasca de pintura-, es 
va procedir a acolorir i donar vida a la "criatura". 
Per tal que el cap quedés en sintonia amb el cos, es van dibuixar a banda i banda de la cara motius de patchwork; 
i a l'hora de pintar-u els ulls es va buscar que tingués una expressió murri, digna d'una Cuca amb cresta. 

18. Vestint la Cuca: El cap de setmana previ a la Fes ta Major va ser el primer cop que es va veure la Cuca com
pleta. Es vao col ·locar els cinc arcs al llarg del cos de roba i es va fer voltar una mica per comprovar que tot fos 
correcte. Al llarg de la tarda es van acabar de polir alguns detalls: retallar el faldó perquè no s'enganxés amb les 
rodes quan giressin, cosir unes vetes a banda i banda perquè no s'obrís la roba en circular ... 
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19.Verd esperança: Arreglats els últims retocs i després de 
tants dies, finalment la Cuca ja estava a punt per sortir. 
La Queralt Ventura Fà va ser la primera de córrer sota 
la roba verda. Anant amunt i avall, i rient il ·lusionada, va 
aconseguir que tots els grans que eren allà acabessin fent 
com ella: gaudir-ne en primícia i com si fossin nens petits. 



20. "Ens ha costat D éu i ajuda arribar fins aqui": El mal temps va donar una treva i finalment, després d 'estar una 
setmana exposada a la Llar d'Infants, el divendres de la Festa Major la Cuca Feliua va poder treure el nas als carrers 
de Llagostera. L'esperat moment havia arribat, i de la mà d'en Zenó i l'Eleina i seguint el ritme de la banda de la Colla 
Gegantera, la Cuca no va deixar indiferent a ningú. Els petits l'esperaven amb gran expectació, i els grans, potser amb 
nosr,-ügia, recordaven els temps en què eUs també la seguien amb tota la il ·lusió del món. 

Reportatge de Cristina Puig i Mita Casanovas 
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Iker Gutiérrez Martín 
Paula Marín Lopera 
Omar Anbari El Kadaoui 
Aran Torres Linares 
Emma Lopera Robles 
Faissal Morales Boukabous 
Oriol Salvi López 
Aina Quijada Malagón 
Mohamed Ben Amar El Jaroudi 
Sibil.la Miquel Ral 
Wiam Azzaitouni Iantouh 
Juan-Ismael Mancilla Calatayud 
Mia Titos Martínez 
Dídac Gómez Tops 
Jaden-Justin Salvatierra da Costa 
Mohcine Oulkadi 
Rosario Vergés Osorto 
Fatima-Zohra Ziachi Ziachi 
Ivan Sanchez Rigau 
Oliver Esteve Montes 
Cora Vilanova Romo 
Martina Carrión Esquiva 
Rodaina Ghanoun Yafrah 
Max Valentí García 
Laia Cruz Garda 
Maryam E l Bouaazati El Bouazati 
Malak El Yaakoubi El Bouayadi 
Arlet Valcarcel Cruañas 

Alícia i I van Sanchez Rigau 

NAIXEMENTS 
28-03-2011 
28-03-2011 
29-03-2011 
28-03-2011 
05-04-2011 
03-04-2011 
04-04-2011 
06-04-2011 
11-04-2011 
11-04-2011 
15-04-2011 
16-04-2011 
26-04-2011 
20-04-2011 
29-04-2011 
12-05-2011 
19-05-2011 
25-05-2011 
24-05-2011 
23-05-2011 
29-05-2011 
26-05-2011 
29-05-2011 
02-06-2011 
02-06-2011 
12-06-2011 
15-06-2011 
21-06-2011 

Max Valentí García 

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



MATRIMONIS 

Freddy-Eriberto Tenezaca Luna i Glenda-Suyapa Trochcz Obando 
David Juanmiquel Font i Marta Puigmolé Alemany 
Jordi Jirnénez Montalban i Josefina Marín Mas grau 
Cristian Amores Lamolda i Patrícia Sans Muñoz 
Carles Puig Motjé i Cristina Murgadella Rodríguez 
Juao-Manuel Luengo Ciudad i Alejandra López Lobato 
Xavier Garcia Camps i Andrada-Roxana Chivari 
José-Manuel Gamero Gamero i Yolanda Ruiz Sanchez 
Alejandro Herrera Herce i úria Roig Plantés 
Alejandro Martín Roblcs i Agustina Ramírez Ortega 
Antonio Juao Solivellas i Pilar Bautista Sasanedas 
Eduardo Sanchez Pérez i Pilar Balbi Crisol 
Jordi Heredia Gonzalez i Sílvia Balbi Corbera 
José Puig Pla i Gloria-Yaneth Amador 
Alberto Cuadra Fraga i Estefania Sanchez Jiménez 
Ramon Prim Dilmé i Raquel Canaviri Ticona 

02-04-2011 
16-04-2011 
02-05-2011 
06-05-201 1 
07-05-2011 
08-05-2011 
20-05-2011 
28-05-2011 
28-05-2011 
04-06-2011 
18-06-2011 
18-06-2011 
18-06-2011 
19-06-201 1 
18-06-2011 
28-06-2011 

DEFUNCIONS 

Emili Soler Vicens 13-04-2011 
Juan Fernandez Ruiz 14-04-2011 
María del Carmen Zafra Gonzalez 24-04-2011 
Teresa Gutiérrez García 28-04-2011 
Antonio Chinchilla Delgado 27-04-2011 
Encarnación Gonzalez Gutiérrez 11-05-2011 
Josep Gruart Tarrés 17-05-2011 
Joaquim Solà Fullà 24-05-2011 
Joaquima Rissech Planells 28-05-2011 
Alfonso Lloret Vera 05-06-2011 
Lluis Ribas Serra 06-06-2011 
Mercè Castelló Busquets 20-06-2011 
Joan Vidal Fuyà 21-06-2011 
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