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/editorial
Dos mil dotze
“Any nou, vida nova”. Si més no és el que diu la dita popular, 
i és que amb l’entrada del nou any tothom té en ment nous 
propòsits i reptes per “tornar a començar”. Els del Butlletí 
també en tenim uns quants, i també alguns desitjos que 
esperem que esdevinguin una realitat. 

Al nou any li demanem que les entitats no aturin la seva ac-
tivitat, no hem de parar de moure’ns amb i per al poble. Que 
la maleïda crisi no apaivagui l’activitat comercial ni empre-
sarial de Llagostera, i és que al mal temps li hem de plan-
tar bona cara. Que l’esport, la cultura i les activitats locals 
estiguin a l’ordre del dia a l’agenda de tots els llagosterencs. 
Que els grans no deixin d’ensenyar als més joves, però de res 
servirà si els més joves no es mouen per als més grans, així 
que fem que la frase “la unió fa la força” es revalori i tingui 
encara més sentit. Que entre tots gaudim al màxim –i a poder 
ser, sense pluja- d’una nova Festa Major, i que continuï essent 
una de les festes de referència de la comarca. Que rebem 
molts visitants a les properes edicions del Mercat Romà, 
la Fira del Batre o del Bolet. Que no deixem d’aconseguir 
noves metes, i perquè no, que l’Ajuntament doni suport a 
l’agrupació local de l’ANC i declari Llagostera municipi per la 
Independència.

Són temps difícils, estem cansats de dir-ho i sentir-ho, però 
entre tots hem de ser capaços d’adaptar-nos millor a la reali-
tat que estem vivint, i això ho aconseguirem, més que mai, si 
mantenim el poble viu.  

A banda de tots aquests desitjos, els “habitants” del local 
dels baixos de l’edifici número 5 del carrer Sant Pere també 
tenim uns quants propòsits individuals. Emprenem un nou 
any amb algun canvi, encarant les properes edicions amb 
més empenta si cal. 
Esperem que al llarg dels propers 365 dies els objectius 
i propòsits que entre tots solem marcar-nos any rere any 
aquesta vegada sí que es facin realitat. No sabem què ens de-
para el destí, ni tan sols ens ho podem imaginar, només espe-
rem i desitgem que no hi tinguin cabuda les coses dolentes.

Us desitgem salut, cultura i moltes hores de lectura.
Bon any a tothom!

Col·lectiu de redacció



Dia 5: 
Club BTT/Sortida per mainada (Poliesportiu/10h)
Teatre infantil: Maduuuixes! (Teatre Casino/18h/4€) 
Dia 12: 
Club BTT/Sortida “Les Gavarres”. (Poliesportiu/8h)
Lacústica. Jove orquestra de la Selva 
(Teatre Casino/19h/6€)
Dia 17 :
Projecció: Lorca, muerte de un poeta (Teatre Casino) 
Dia 18: 
Inauguració de l’exposició La Casa de Bernarda Alba 
(Local Social)
Programacció: Jo compro, tu compres, ell compra... 
(Teatre Casino/22h/6€) 
Dia 19:
Club BTT/Esmorzar a “Els Metges”. (Poliesportiu/8h)
Dies 24, 25 i 26:
Programacció: La Casa de Bernarda Alba 
(Teatre Casino/22h i 19h/8€)
Dia 26: Rua de Carnaval 

Dia 1: Conferència de Tiana Carnicé 
(Sala Polivalent Biblioteca Julià Cutiller) 
Dies 2, 3 i 4: Programacció: La Casa de Bernarda Alba 
(Casino/22h i 19h/8€)
Dia 10: Programacció: Tennessee 
(Teatre Casino/22h/8€)
Dia 11: Teatre infantil: Aladdí (Teatre Casino /18h/4€)
Dia 31: Lacústica. Impàs dansa: show 
(Teatre Casino/22h/8€)

Dia 5: Lliurament del penó i escenes de la passió 
Dia 6: Escenes de la passió  i processó
Festa de la penitència de la CGLL 
(Polivalent/00h/Entrada gratuïta)
Dia 15: Lacústica: Escola de guitarres del Gironès 
(Teatre Casino/19h/6€)
Dia 21: III Premis Butlletí 
(Teatre Casino/22h/Entrada gratuïta)
Dia 22: Festa de les flors (Parc de l’Estació)
Lacústia. Els personatges transvestits en l’òpera
(Teatre Casino/19h/8€)
Dia 23: Sant Jordi (Plaça Catalunya)
Dia 28: Programacció: Un fill, un llibre, un arbre 
(Casino/22h/6€)
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Sabies que a Llagostera...? XIFR
ES

/calaix de sastre

Tº mínima  
més baixa

4,3 ºC

3 ºC

-3,7 ºC 

     Octubre  

     Novembre    

     Desembre      

març

febrer

abril

... som 8.392 habitants: 

4.033 

4.359

Tº màxima  
més alta

31,4 ºC

19,6 ºC

14,1  ºC 

Pluges
 

131 l/m2

165 l/m2

0 l/m2 

EL TEM
PS

Les agrupacions locals d’ERC, CiU, IxLL, JNC, 
Rcat i SI, juntament amb la Colla Gegantera de 
Llagostera i la Comissió de Festes van unir-se 
per organitzar la primera marxa de torxes per 
la independència. Aquesta iniciativa, inclosa 
dins el marc del Correllengua 2011, va ser 
molt ben acollida, ja que va comptar amb mol-
ta participació ciutadana. La causa val la pena, 
que sigui la primera de moltes més!

L’encreuament del carrer Sant Josep amb el 
carrer Albertí és un punt “complicat” i amb 
molt poca visibilitat per als conductors. Per 
evitar sobresalts innecessaris creiem que se-
ria bo col·locar-hi un mirall i així poder veure 
amb seguretat i a una distància prudencial la 
proximitat dels cotxes que puguin circular pel 
carrer Albertí. 

A partir d’ara el nostre consistori permetrà 
realitzar moltes operacions on-line. entre 
elles, la cessió d’ús de béns i equipaments de 
l’Àrea de Cultura. Tot i això, la novetat no ha es-
tat massa ben acollida per les entitats, ja que 
l’agilitat de la tramitació on-line no compensa 
del tot les condicions que a partir d’ara s’han 
d’acomplir per organitzar esdeveniments. 

EL SEM
À

FO
R



actualitat
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La novena edició del Correllengua, l’acte que promou el suport 
a la llengua i cultura catalanes i que anualment organitza el 
col·lectiu Joves per la Terra, enguany va celebrar-se els dies 20, 
21, 22 i 23 d’octubre. 

L’acte inaugural, que comptava amb la presentació del llibre 
de Matthew Tree -Com explicar aquest país als estrangers-, 
va haver d’aplaçar-se per motius personals del conferenciant.  
Malgrat això, el Correllengua va començar juntament amb la 
presentació del programa “Voluntariat per la llengua”, on els 
responsables i participants d’aquest projecte de parelles lin-
güístiques van donar a conèixer la seva tasca. 

Els actes van seguir al llarg del cap de setmana amb la Festa del 
Correllengua, amenitzada pels punxa discs Savi i Ivanote, i tam-
bé la primera i exitosa marxa de torxes per la independència,  
que va finalitzar a la plaça Catalunya amb un sopar popular 
organitzat per Llagostera Decideix al Casino Llagosterenc. 

El punt i final d’aquesta edició el va posar la caminada organit-
zada pel Grup Excursionista Bell-Matí, en què una trentena de 
caminants va anar fins al Puig de la Guàrdia. El diumenge a la 
tarda hi havia programada una gimcana per la llengua, per tal 
que els més menuts aprenguessin més coses sobre la cultura 
catalana tot recorrent diferents punts del poble, però els orga-
nitzadors van veure’s obligats a suspendre-la a causa del mal 
temps. 

Tot i que els actes del Correllengua van donar-se per finalitzats 
el diumenge 23 d’octubre, el dimarts 20 de desembre es va po-
der realitzar la presentació del llibre de Matthew Tree. L’espera 
va valdre la pena, doncs l’escriptor anglès va oferir una xerra-
da molt interessant i amena que va fer que el Local Social “La 
Caixa” s’omplís de gom a gom. 

La flama del Correllengua
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actualitat

Tornem a inaugurar el Teatre del Casino
El “Concert Desconcertant” de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà va ser l’espectacle que va presidir 
la inauguració de les reformades instal·lacions del Teatre Casino Llagosterenc. A les 22h del dissabte 29 d’octubre, 
l’alcalde Fermí Santamaria i la regidora de protocol, Mireia Collell, van donar la benvinguda al nombrós públic assis-
tent,  que va poder gaudir del concert i de la comoditat del nou teatre. 

Les obres de reforma van començar el mes de juny i van consistir en canviar el terra de la platea, reconstruir tota la 
zona del galliner, posar totes les butaques noves i fer millores a l’accés a l’escenari i a les dotacions tècniques. 

Amb la inauguració del teatre també es van donar per iniciades les noves temporades de Lacústica i Programacció, 
els cicles de música i teatre que organitza l’Ajuntament de Llagostera.

El 29 d’octubre es va formalitzar a Cardona la donació gratuïta que el 
Doctor Peio Pascual i la seva dona, Maria Gifre, van fer de tres plànols de 
les salines de Cardona a l’arxiu històric de la ciutat. Els plànols dibuixen el 
parcel·lari cadastral de la vall al segle XVIII i van ser copiats un segle més 
tard, dins el context de pugnes entre els ducs i els petits propietaris per 
obtenir el dret a explotar la sal. Els plànols feia temps que es trobaven en 
mans del Doctor Pascual, que els havia adquirit en un antiquari, i fins poc 
temps abans de la donació no n’havia valorat la seva importància. 

Des de l’Arxiu Històric de Cardona s’ha destacat el valor documental dels 
plànols. Es tracta de tres dibuixos fets a mà: un és un paisatge de la vall i 
els altres són còpies d’un original del que es coneixia l’existència per altres 
documents, però que fins ara no s’havia pogut visualitzar. 

L’acte de donació va tenir lloc al Casal Graells, seu de l’Arxiu Municipal de 
Cardona, on van assistir-hi diversos representants de l’Ajuntament de Car-
dona i de la Societat Catalana de la Geografia, i també veïns de la població i 
familiars i amics de la família Pascual – Gifre.

El Dr. Pascual dóna uns plànols de gran valor 
documental
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              actualitat

Quan ve el temps de collir castanyes...
Per seguir la tradició de Tots Sants, alguns col·lectius del poble van organitzar diverses activitats per tal de 
celebrar la nostra Castanyada i també el Halloween. 

D’una banda, la colla carnavalesca Els Caçafantasmes va tornar a organitzar activitats per a tots els gustos, 
barrejant ambdues tradicions. Les instal·lacions del petit Casino van convertir-se en un túnel del terror que 
va fer perdre l’alè a més d’un, mentre que a la plaça es torraven castanyes i es feien tallers de carbasses de 
Halloween.  
I d’altra banda, les escoles i la residència Josep Baulida van celebrar la castanyada com s’ha fet des de sempre. 
De la mateixa manera, i ja per tercer any consecutiu, l’esplai El Papu-Tisores va organitzar el mateix dia 1 de 
novembre la castanyada popular amb jocs infantils a la plaça Catalunya. A partir de les cinc de la tarda i fins 
gairebé les vuit, la castanyera i alguns monitors van anar torrant castanyes mentre els nens i joves que van 
acostar-se a la plaça gaudien amb els jocs que havia organitzat l’entitat. En aquesta ocasió el bon temps va 
propiciar que la plaça s’omplís de grans i petits i que hi hagués ambient fins a última hora.

Llagostera es mou per la independència
El passat mes de novembre es va constituir Llagostera per la Independència, l’agrupació local de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya (ANC). Aquesta agrupació neix amb l’objectiu de treballar des de l’àmbit municipal per 
assolir els objectius de l’Assemblea: promoure la creació de les condicions socials i polítiques favorables per 
accedir a la independència de Catalunya exercint l’autodeterminació i aconseguir que el parlament de Catalun-
ya convoqui un consulta sobre l’autodeterminació.

Des d’aleshores, una trentena de persones a títol personal estan treballant en la preparació d’un acte públic de 
presentació, que està previst que es realitzi el proper mes de març. Les assemblees es celebren mensualment i 
tothom que vulgui pot participar-hi.



              actualitat

Recaptació per la lluita contra el càncer 
 
Com cada any, l’Associació Local de Catalunya Contra el Càncer va organitzar la setmana contra el càncer, una 
iniciativa que fa temps que es realitza per tal de recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia. 

Els actes que s’emmarquen en la setmana contra el càncer van tenir lloc al mes de novembre. El dissabte dia 19 
va realitzar-se el primer acte al reformat teatre del Casino, l’espectacle “Llagostera Màgica”, i el diumenge 27 es 
va celebrar el dinar solidari al restaurant Vichy Catalán de Caldes de Malavella. Un cop acabat el dinar es va fer 
la tradicional rifa, en què es sortejaven els articles que havien donat per a l’ocasió diverses empreses i establi-
ments. 

Gràcies a la participació del nombrós públic que va assistir als actes organitzats, i també als donatius que es 
van rebre durant la setmana, va ser possible recaptar un total de 6.628€. 
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POLÍTICA

El que més es cou al Ple
Aquesta nova secció neix amb l’afany 
d’aproximar la política municipal als 
llagosterencs i llagosterenques. Trimes-
tralment us donarem a conèixer quin ha 
estat el tema més destacat dels tres últims 
plens, i us ho presentarem d’una manera 
propera, clara i esquemàtica per tal que a 
ningú se li pugui escapar res del que es cou 
a la Sala de Plens del nostre Ajuntament.

El Sr. Ramon Soler destaca: 

* Reducció dels tipus impo-
sitius de l’IBI (Impost sobre 
Béns Immobles) urbana i plus-
vàlues, la resta no es modifica. 

* Augment d’un 10% de les 
taxes de la Llar d’Infants i de 
la de recollida d’escombraries. 
Justificació: increment dels 
costos d’aquests serveis degut 
al canvi de l’IVA i la reducció de 
les subvencions. 

* Si no s’ocupen les places 
sol·licitades a les Llars d’Infants 
no es retornarà l’import de la 
matrícula. 

* L’assistència a la residència 
Josep Baulida s’incrementa 
d’acord amb l’IPC (Índex de 
Preus de Consum). 

* La resta d’impostos no es 
modifiquen. 

El Sr. Jordi Noguera: 

* Més bonificacions a la gent 
que faci obres de millora de 
granges. 

* Diferenciació amb els rebuts 
de l’IBI segons si són segones 
residències o cases de pagès 
agrícoles. 

* Presentaran al·legacions du-
rant el període establert. 

El Sr. Postigo: 

* Reclamació d’uns serveis 
menys deficitaris. 

* Aplicar una tarifació social 
tenint en compte la capacitat 
econòmica. 

* Estan d’acord amb la majo-
ria de taxes i impostos que es 
congelen. 

* En la taxa d’escombraries 
l’esforç ha de recaure en ajus-
tar els costos del servei i apli-
car bonificacions a qui real-
ment gestioni correctament els 
residus. Augmentar la taxa és 
la solució més fàcil. 

* El criteri utilitzat per inten-
tar reduir el dèficit de la Llar 
d’Infants no s’acaba de veure 
reflectit igual en el Patronat 
d’Esports. 

A favor

Abstenció
Abstenció

  

  

Tema més destacat del 
Ple del mes d’octubre:

Aprovar la modificació de 
les ordenances fiscals per a 

l’exercici 2012

Sandra Bagudanch

             política
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política

POLÍTICA

El que 
més es 
cou al 
Ple

El Sr. Ramon Soler explica: 

* La modificació de crèdit del 
pressupost del 2011 es finança 
amb romanents de tresoreria 
i també per majors ingressos. 
L’import total és de 245.700€.
El Sr. Ramon Soler destaca: 

* 120. 000€ per als imprevis-
tos sorgits en la reforma i am-
pliació del Niu (tancaments i 
treballs de connexió a la xar-
xa elèctrica i clavegueram). 
Aquest projecte s’ha finançat 
amb el Pla Zapatero.
 
* 20.000€ per suplementar la 
partida relacionada amb el Pla 
d’Habitatge. 

* 15.000€ d’aportació al Patro-
nat d’Esports: 3.000 pel man-
teniment del futbol, 7.000 pels 
manteniments de les piscines 
i 5.000 per a subministrament 
elèctric. 

El Sr. Jordi Noguera: 

* Pregunta si hi ha la previsió 
de tancar la piscina de la Can-
yera. 

* El vot és positiu, ja que de 
modificacions de crèdit, go-
verni qui governi, sempre se’n 
fan, però recalca que quan el 
seu grup governava s’havia 
d’escoltar allò de “falta de pre-
visió”. 

El Sr. Postigo exposa dos 
motius per votar en contra: 

*  En primer lloc, amb 
l’increment de 120.000€ al 
Niu considera que alguna cosa 
s’ha fet malament. Les obres 
pugen fins a un milió d’euros 
per un equipament que majo-
ritàriament no s’utilitza (només 
hi ha 18 alumnes). Exposa que 
es podria haver fet l’actuació 
en diverses fases, ja que hi 
ha altres necessitats com 
l’adequació de Serveis Socials 
o l’acabament del Centre Cul-
tural. 

* En segon lloc, s’oposa a 
l’aportació de 15.000€ al Pa-
tronat d’Esports, que s’afegeix 
als 11.000 de la modificació 
del mes de març. Destaca que 
l’Ajuntament durant el 2011 ha 
fet una aportació total al Pa-
tronat de 266.000€, i continua 
denunciant la no correcta ges-
tió que s’està fent al Patronat.

A favor En contra
  

  

Tema més destacat del mes del 
Ple del mes de novembre:

Aprovar la modificació de 
crèdit núm. 6/2011 per suple-

ments i crèdit extraordinari

A favor
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En contra

El Sr. Jordi Noguera propo-
sa: 

* Necessitat de la connexió del 
carrer Almogàvers i l’avinguda 
Canigó. 
* La compra dels terrenys per 
fer una nova residència. 
* Situar un espai de rehabili-
tació als espais que quedaran 
buits del tanatori antic. 
* Política de contenció de les 
hores extres. 
* Pla de seguretat: exigir una 
major presència de mossos 
d’esquadra al municipi. 
* Incorporar un ascensor a 
l’Ajuntament, per reduir les ba-
rreres arquitectòniques. 
* Millorar el Mapa 
d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius del Municipi (MIEM). 
* Arreglar els camins de pagès, 
tot i que siguin secundaris. 
* Establir un Pla de prevenció 
d’incendis i d’estalvi energètic. 

El Sr. Postigo proposa: 

* Estudi i reorganització del cos 
policial per obtenir resultats més 
òptims, plantejar la possibilitat 
d’incorporar l’agent cívic i reduir les 
gratificacions (hores extres) de la 
policia, ja que en el 2011 s’ha gas-
tat el doble del que estava previst. 
* Establir la connexió avinguda Ca-
nigó amb Almogàvers.  
* Consolidar les polítiques de jo-
ventut, fer un balanç de les accions 
realitzades i especificar les accions 
a realitzar pel 2012. 
* No ampliar Can Caciques i exe-
cutar la segona fase del Centre 
Cultural. 
* Fer ús del Pla d’Acció Local per la 
Sostenibilitat (PALS). 
* Reorganitzar la gestió del servei 
municipal de les Llars d’Infants: 
autonomia dels dos centres amb 
equips de direcció diferenciats. 
També establir el dret d’escollir els 
centres.
* Que la partida d’Acció social no si-
gui inferior a la de l’Àrea d’Esports, 
ni reduir la partida del Tercer món. 
* No es comparteix la gestió econò-
mica del Patronat: el consistori es 
carrega el 70% de la despesa ge-
neral, i de les Llars d’Infants només 
el 25 %. Cal una priorització de 
l’esport base.  
* Necessitat de personal específic 
per realitzar polítiques d’igualtat de 
la dona.  
* No es comparteix la forma 
d’entendre la participació de l’equip 
de govern. El Pla director i el regla-
ment de participació ciutadana són 
instruments no desenvolupats. 

A favor
En contra

  
  

Tema més destacat del mes del 
Ple del mes de desembre:

Aprovació del pressupost ge-
neral i la plantilla del personal 

per l’any 2012

El Sr. Ramon Soler exposa: 

* El pressupost pel 2012 puja a 
7.907. 900€, un 4,95% més que el 
2011 gràcies al Pla de Barris.

* Tenint en compte la situació 
econòmica actual, el pressupost 
específic del Pla de Barris pel 
2012 és de 912.000€ en lloc dels 
2.000.000 previstos. 539.250€ són 
per inversions i 202.500€ per als 
programes d’atenció socioeconò-
mica. S’allargarà l’execució del Pla 
de Barris per evitar un problema de 
liquiditat. 

* Les inversions del pressupost 
2012 són de 1.401.500€. El Pla de 
Barris finança el  51,49 %. 
o El tram de carretera (carrer Pane-
des) puja a 400.084€. 
o Del capítol 6 del pressupost 
es destinen 917.500€ al Centre 
d’Interpretació de Can Caciques, 
a l’arranjament d’un tram del camí 
del veïnat Bruguera, al projecte 
de rehabilitació de la Casa de les 
Vídues, a l’adequació dels locals 
del carrer Sant Antoni (destinat 
per l’oficina de Pla de Barris i Pro-
moció Econòmica), i a la millora 
d’edificis municipals (tancaments 
de l’edifici Estació, dependències 
de Càritas). Sense el Pla de Ba-
rris aquest capítol es reduiria un 
20%. 

* Durant el 2011 s’ha dut a ter-
me un procés participatiu per tal 
de recollir propostes i intentar-les 
traslladar al pressupost.

Abstenció

             política
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La Insuficiència Cardíaca (IC) és una malaltia que pateix 
un alt percentatge de la població i que afecta direc-
tament a la qualitat de vida de les persones. Podríem 
definir-la com la incapacitat del cor per mantenir el cos 
i els òrgans irrigats de sang. Algunes de les causes més 
comunes són l’infart i la hipertensió. És per això que al 
CAP de Llagostera vam decidir realitzar el primer grup 
del “Programa Pacient Expert” (PPE) en insuficiència 
cardíaca (IC).

El PPE consisteix en l’organització de sessions grupals 
de pacients amb una determinada patologia crònica i 
conduïdes per un pacient expert amb la mateixa pato-
logia, sota la supervisió d’un professional i que unes 
setmanes abans de l’inici  es forma en sessions indivi-
dualitzades.  
El programa va començar el 17 de març amb un total 
de vuit persones diagnosticades d’IC, inclòs el pacient 
expert, i va concloure el dia 19 de maig de 2011. Han 
estat nou sessions setmanals de noranta minuts cadas-
cuna, i s’ha realitzat al local social de “La Caixa”, cedit per 
l’Ajuntament.

Al llarg de les diferents sessions es parla de la malaltia 
en qüestió, dels seus signes i símptomes, tractament, es-
til de vida i consells, senyals, descompensacions, qualitat 
de vida i entorn.  El pacient expert és qui desenvolupa 

en cada sessió la teoria del tema a tractar segons els 
objectius a assolir. És ell mateix l’encarregat de conduir 
el grup, facilitar la participació de tots els assistents i re-
soldre els possibles dubtes que poden sorgir. Una vegada 
finalitzat el programa, ens reunim amb ells als 6 i als 12 
mesos posteriors, per valorar si encara persisteixen els 
coneixements i canvi d’hàbits.

Els participants han intervingut i expressat les seves 
opinions i experiències, creant una bona sintonia i inter-
canvi entre ells. El grup també ens ha expressat un gran 
agraïment, no només pels coneixements adquirits, sinó 
també per l’experiència de compartir la seva malaltia 
entre iguals i gràcies a això disminuir el sentiment de 
soledat davant la patologia.

Els professionals sanitaris estem molt satisfets d’haver 
participat en el programa, ja que dia a dia hem après 
amb ells i d’ells, i hem assolit amb escreix els objectius 
que ens havíem plantejat a l’inici del programa. Està 
plantejat realitzar-ne més grups pròximament.

El personal de l’ ABS Cassà de la Selva implicat en el pro-
grama són les infermeres Àngels Burset, Montse Masó, 
Eva Pau, Cèlia Santamaria i Carolina Soler, i les metges-
ses Elena Amorós i Cristina Serra.

CAP Llagostera
Pacient expert: un programa fet amb i per al cor 
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Colla Gegantera Llagostera
Un més a la família

Quan formes part d’una entitat local tens la oportunitat de 
fer moltes coses per al teu poble, però a la vegada també 
és una bona ocasió per conèixer moltes persones amb qui 
segurament mai no establiries cap tipus de relació més 
enllà d’una salutació amb un cop de cap quan te’l creues pel 
carrer. Imagineu-vos doncs, la de persones que pots arri-
bar a conèixer en el moment que dues entitats decideixen 
col·laborar per tirar endavant una activitat per al poble. El 
febrer passat, l’Esplai Papu-Tisores va decidir tirar enda-
vant la construcció de la nova Cuca Feliua, i persones de la 
Colla Gegantera, a títol individual, van decidir col·laborar 
en el projecte. Malgrat que cadascú va aportar-hi tot allò 
que sabia i més, finalment vam haver de demanar “ajuda 
professional” a l’escultor Antoni Delgado, que fa anys ja 
havia fet els motlles dels gegants de la Colla. L’Antoni és una 
d’aquestes persones amb qui segurament mai no hi hauríem 
establert cap tipus de contacte de no haver estat per la Cuca. 

Mesos més tard, a mitjan estiu, l’Antoni ens va convidar a 
totes aquestes persones que havíem fet la Cuca a berenar a 
casa seva, a menjar síndria i a passar una tarda d’estiu... Per-
sones que ens agrada fer coses pel poble, independentment 
de si formem part d’una entitat o una altra, vam marxar 
berenats i amb un obsequi ben bonic: un capgròs de l’Home 
dels nassos. 
L’home dels nassos és un personatge mitològic català que té 
tants nassos com dies li queden a l’any i que només es pot 
veure el 31 de desembre. Quan se’ls explica aquesta història 
als més menuts, ells s’imaginen un personatge estrafolari 
amb 365 nassos a la cara, sense pensar que el 31 de desem-
bre a l’any li queda només un dia per acabar. 

Aquest desembre passat no ha estat possible que el dia 
31 l’Home dels Nassos que l’Antoni ens va cedir a les dues 
entitats sortís al carrer perquè cal fer-li algunes millores, 
però esperem que sí que pugui ser una realitat aquest any 
que comencem. 
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Si hem de parlar d’una de les tradicions catalanes més 
arrelades podem començar per la castanyada i, en con-
seqüència, del seu personatge, la Castanyera. Ambdues 
s’han anat transformant al llarg dels anys, i a cada territo-
ri tenen algun tret característic. 
Hi ha llocs que en canvi tenen altres tradicions i celebren 
Tots Sants d’una altra manera, disfressant-se i demanant 
caramels casa per casa. Aquí, però, ens decantem per 
torrar castanyes a la voreta del foc.

L’origen d’aquesta tradició data del segle XVIII. Alesho-
res aquell dia només es menjaven castanyes, panellets, 
moniatos i fruita confitada. De manera que la torrada 
de castanyes i el posterior àpat tenia un sentit sim-
bòlic de comunió amb les ànimes dels difunts. Tanma-
teix, l’encarregada de torrar aquestes castanyes era 
l’emblemàtica Castanyera, un personatge que se sol 
representar amb la imatge d’una dona vella, vestida 

amb parracs; normalment roba d’abric, faldilles llargues 
i folrades, camises, amb caputxa o mocador al cap i un 
davantal. 

Tot això no us ho expliquem perquè sí. A Llagostera, esti-
mats lectors, tenim l’honor de tenir la millor Castanyera 
de la comunitat esplaquera. I això no ho diem nosaltres 
(no volem tirar-nos floretes), sinó que el passat mes de 
novembre es va fer una votació popular via Facebook on 
tothom qui va voler va poder votar la seva castanyera 
preferida. Les candidates a aquest reconeixement eren 
membres de diferents esplais (l’Esplai Garbí de Mataró, 
l’Esplai Guspira de Martorell i el nostre, l’Esplai El Papu-
Tisores), els quals havien celebrat la diada fent una cas-
tanyada popular. Amb 134 vots, la Paula Bahí, monitora 
del grup dels Bufaforats (1r i 2n d’E.S.O) va ser escollida 
popularment com la castanyera més autèntica de l’any. 
Esperem mantenir el títol l’any vinent! 

Esplai El Papu-Tisores

Esplai Guspira

Esplai Garbí

L’activitat del grup local de puntaires

Les sortides que hem fet durant aquesta tardor han estat a Ceret (17 de 
setembre), Vilablareix (25 de setembre), a la nostra Fira del Bolet (12 
d’octubre), Vilobí d’Onyar (16 d’octubre), a la Fira de la Ratafia de Sta. Colo-
ma de Farners (13 de novembre) i a la Festa de la Patrona, a Besalú (27 de 
novembre), una festa sense coixí i molt agradable en un lloc ple d’història. 

El dia 21 de setembre ens va deixar la nostra companya i amiga Lola Buti-
ñach i Tubert, que volem recordar amb aquesta fotografia del dia que es va 
presentar el mocador de la Geganta de Llagostera, una peça feta entre tot el 
Grup de Puntaires. Descansi en pau.

Puntaires de Llagostera

La Castanyera? O la Papu-Castanyera? 
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Són moltes les dones que tiren endavant malgrat estar 
soles amb criatures, malgrat estar lluny del seu país i de 
la seva família, malgrat les penúries econòmiques que 
han de suportar i malgrat conservar encara en la seva 
pell el rastre de la violència masclista a la qual les van 
sotmetre les seves parelles.

Certament hi ha moltes dones amb coratge. La nostra 
associació n’ha conegut dues de prop. Són dues dones 
que viuen al nostre poble des de fa anys i que tenen clar 
que el seu futur i el dels seus fills està aquí, tot i que 
s’han hagut de sentir dir més d’una vegada per què no 
tornen al seu país. Però no els ho *estem* posant gens 
fàcil. Diem *estem* perquè creiem que tots en tenim una 
mica de culpa: les administracions perquè amb l’excusa 
de la crisi els retallen les ajudes, i la resta de la societat 
perquè ens ho mirem i no fem res. 

Però -insistim- malgrat tot elles tiren endavant. Elles i els 
seus fills, una en té tres i l’altra un. Una va patir durant 
anys els maltractaments del seu marit que li va deixar 
com a record un tall al coll que va necessitar set punts 
per tancar-lo. L’altra va estar ingressada en un centre 
hospitalari com a conseqüència d’una de les pallisses.  
Els marits (un d’ells és a la presó) no els passen cap 
pensió, elles no tenen feina i les ajudes econòmiques que 
reben de l’administració no són suficients per pagar el 
lloguer, els rebuts de la llum, l’aigua i el gas, ni per men-

jar. Han de recórrer moltes vegades a la generositat de la 
família, veïns o amics.

Ens ha impactat la seva “heroïcitat”. Sí, creiem que són 
unes heroïnes d’una època “moderna”. Les mirem als ulls 
i amb el seu somriure ens diuen: “no ens rendim”. Això 
ens alleuja un xic. Nosaltres els volem dir i volem dir a 
totes les dones que estan en la mateixa situació que no 
estan soles, que la nostra associació està al seu costat, 
que posarà veu a les seves reclamacions si elles no tenen 
prou força o no se senten prou valentes per fer-ho, i que 
exigirà a les administracions que compleixin els seus 
deures envers aquest col·lectiu, que té els seus drets com 
tothom.

Sens dubte, els temps que corren no són fàcils per a 
ningú, però intenteu per un moment, tan sols un instant, 
posar-vos a la seva pell. Us proposem aquest exercici. I 
veureu com de dur pot ser el dia a dia d’aquestes dues 
dones.

Ara doncs, més que mai, no hem de mirar cap a una altra 
banda quan coneguem situacions com les que viuen 
aquestes dues dones, no podem tancar els ulls a aquesta 
realitat que tenim tan a prop. No cal anar gaire lluny per 
denunciar injustícies com aquestes perquè a vegades són 
més a prop  del que pensem.

Dones d’Arreu
El coratge de dues dones
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Planificar i elaborar projectes, o improvisar i anar fent? 
Tot i que la resposta pugui semblar òbvia, no ho és per a 
tothom. Des d’Alternativa per Llagostera considerem que 
la primera opció és l’encertada, sempre que es faci apli-
cant un mínim criteri lògic.  Només així es pot garantir 
una bona gestió i encert en la priorització de la despesa. 
A més, la tramitació de plans i projectes permet incorpo-
rar les aportacions d’entitats i particulars. 

Posem un exemple: les obres del teatre Casino Lla-
gosterenc. En els darrers anys l’Ajuntament ha realitzat 
diverses inversions en el teatre, sense disposar d’un 
projecte global que inclogués totes les obres que calia 
fer. El grup municipal d’ICV-EUiA venia reclamant que es 
redactés un projecte bàsic, com a pas previ i necessari 
pel seu definitiu acondicionament. D’aquesta manera 
s’haurien definit les obres a fer i es podria haver  or-
denat l’execució per fases. És fàcil d’entendre: si a casa 
nostra volem fer obres de rehabilitació, el primer que 
farem serà encarregar un projecte. És més, el mateix 
Ajuntament ens l’exigirà. 

Finalment, l’equip de govern ha realitzat una important 
actuació (156.000 €) sense disposar de projecte bàsic. 
No negarem que suposa una visible millora, i que po-
drem seguir utilitzant el teatre durant uns quants anys. 
Però continuem mantenint que s’hauria d’haver pensat 
en el llarg termini per poder disposar d’un equipament 
modern i preparat per acollir espectacles en les millors 
condicions. Calia un projecte que contemplés l’accés 
independent a l’escenari per descarregar i carregar 
materials, nous vestidors, nous lavabos, l’ampliació de la 
caixa escènica, la renovació del sistema de climatització, 
d’imatge, so i llums, les corresponents mesures de segu-
retat i prevenció d’incendis, etc.

L’equip de govern va rebutjar la nostra proposta 
al·legant que no volia gastar diners en papers, en un pro-
jecte faraònic que difícilment seria realitzable. Ja vàrem 
escoltar aquests mateixos arguments quan l’Entesa va 
fer els projectes del nucli antic i del centre cultural, i avui 
-pocs anys després- són una realitat.

Podem entendre que el govern municipal vulgui anar 
per feina, però les presses mai són bones, menys enca-
ra si representa saltar-se passos imprescindibles. En 
són altres exemples els arranjament de dos trams del 
carrer Ganix, davant la llar d’infants i el centre cultural, 
que també s’han fet sense projecte, sense pensar en el 
conjunt del carrer, i sense tenir en compte l’opinió dels 
veïns.

La veritat és que el govern municipal és desconcertant: 
quan haurien de fer un projecte no el fan, i quan no el 
necessiten el fan, com va passar amb l’avantprojecte del 
segon pavelló poliesportiu (amb un cost de 27.000 €, 
i essent conscients que no rebrien cap subvenció, cosa 
que el feia inviable), o amb els nous projectes del Niu i 
del passeig Pompeu Fabra (es van gastar 46.000 i 11.000 
€ respectivament, quan l’Ajuntament ja disposava de 
projectes per aquestes dues actuacions).
Molta gent pensa que els debats en la política local són 
artificials i que responen a interessos partidistes. Aquest 
posicionament és alertat per aquells que, per evitar la 
contraposició d’idees, mantenen que si no penses com 
ells és perquè fas “politiqueig”. I és que …“no hi ha pitjor 
sord que qui no vol escoltar”.

Alternativa per Llagostera
La planificació en la política local 
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Encara no ens coneixes? 

Can Toni de les Eugues és un espai de Llagostera on pots anar a buscar 
llibres per 2 euros, i on també hi pots portar tots aquells llibres que ja no 
vulguis a casa.

A més de ser una entitat que es dedica al llibre usat, redistribuïm més de 
2.000 llibres a l’any a particulars o centres escolars que ho necessiten. De 
fet, la darrera setmana del mes de setembre vam fer donacions de llibres 
de lectura juvenils a diferents instituts d’educació secundària de les nos-
tres comarques. De manera que amb aquest gest hem entregat gratuïta-
ment un total de més de 150 llibres que tindran una nova vida en mans 
dels estudiants que els necessiten.

A més a més, a part de ser un espai per a la lectura i projectes editorials, 
a Can Toni de les Eugues també volem organitzar diversos tallers. De mo-
ment ja hem realitzat el primer, el taller 
d’elaboració de llaminadures i torrons, 
que va dur-se a terme el dimecres 28 de 
desembre. 

El local està ubicat al carrer Nou, 41, i 
obrim cada dissabte de 16h a 19h. 
Us hi esperem!

Can Toni de les Eugues
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C/ Lleó I, 41. Telf: 972 83 10 07
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Taller de carbasses a P-0

Hola! Som els conillets i els gatets, els més petits de les escoles “El Carrilet” i “El Niu”. 
Hem jugat, observat i manipulat carbasses de totes mides i colors, dins el bloc temàtic de la tardor. Els objectius del taller 
eren: descobrir elements nous de l’entorn natural, experimentar diferents textures, estimular el llenguatge oral i plàstic i 
estimular els sentits. Ens hem divertit moltíssim!!

Llars d’Infants “El Niu” i “El Carrilet”

D’ençà del mes d’octubre de 2011, l’escola Puig de les 
Cadiretes té la sort de disposar a les classes d’anglès d’una 
auxiliar de conversa nadiua, la Jackie Mason. Aquest  recurs 
va ser assignat al centre pel Departament d’Ensenyament, 
gràcies al Pla Experimental de Llengües Estrangeres, des-
envolupat per l’especialista d’anglès, l’Alba Boix, a través 
del projecte “Maths Challanges” des del curs 2010-2011. 
L’escola se sent molt afortunada de tenir la Jackie entre 
nosaltres, per aquest motiu hem volgut compartir les seves 
impressions.

Jackie, com és que vas decidir venir a treballar 
d’auxiliar de conversa a una escola catalana? En aquests 
moments estic estudiant  el tercer curs d’espanyol i francès 
a la Universitat de Sterling a Escòcia i, a fi de millorar el co-
neixement d’espanyol i posteriorment trobar una feina, és 
necessari treballar i viure en un país de parla espanyola. No 
obstant, el procés per esdevenir una auxiliar de conversa 
a través del British Council és laboriós i una mica desespe-
rant, fins que finalment et comuniquen quina escola t’han 
assignat.

El fet que t’assignessin una escola on la llengua vehicu-
lar és el català, com ho valores? Des del principi que m’ha 
fet il·lusió treballar en un escola de primària de Catalunya 
durant vuit mesos. L’única preocupació és que no parlo 
català, només castellano,  tot  i així la meva comprensió del 
català està millorant.  Em sento molt afortunada de treba-
llar amb les mestres d’anglès de l’escola Puig de les Cadire-
tes, per l’ajuda i assessorament  que m’ofereixen en tots els 

aspectes. L’equip de mestres en general  és molt amigable i 
acollidor, malgrat no els entengui massa, crec que es valora 
la meva feina i que en formo part.

Com desenvolupes la teva tasca a l’escola Puig de les 
Cadiretes?  La meva tasca principal és reforçar els aspectes 
orals i culturals dels continguts que es treballen a l’aula. 
Disposo del meu “speaking corner”, d’un espai situat a fora 
i molt a prop de les aules d’anglès, on de forma individual o 
en petit grup realitzem activitats comunicatives variades.

Del teu dia a dia amb els alumnes, quines impressions 
en destacaries? És interessant  com tots els alumnes des 
de P5 fins a 6è es mostren entusiasmats a compartir el seu 
coneixement d’anglès i motivats a aprendre tot el que fa 
referència a la cultura britànica. Desitjo enormement que 
la meva estada a l’escola Puig de les Cadiretes sigui molt 
beneficiosa per tot l’alumnat, i els ajudi a comprendre la 
importància de ser multilingüe.

CEIP Puig de les Cadiretes
Entrevista a l’auxiliar de conversa de l’escola 
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Jornada de portes obertes

El diumenge 18 de desembre, a partir de dos quarts de 
deu del matí, l’escola va obrir les seves portes per tal 
que els familiars dels seus alumnes poguessin visitar les 
instal·lacions i veure la feina duta a terme pels infants 
durant el primer trimestre d’aquest curs. Enguany, 
la temàtica que s’està treballant a les aules són les 
set arts: la pintura, l’escultura, la fotografia, la dansa, 
l’arquitectura, la música i el cinema. 
A més a més de l’exposició dels treballs dels estudiants, 
al llarg del matí va dur-se a terme una xocolatada i tam-
bé una quina, tot amb la finalitat de recaptar diners per 
al viatge de fi de curs dels alumnes de 6è. 

CEIP Lacustària

L’Institut de Llagostera ha començat el curs 2011-12 amb 
novetats i amb il·lusió. Enguany  celebrem el 15è aniversari 
i al llarg del curs realitzarem activitats per tal de recordar 
aquest fet. Vam començar als mòduls prefabricats a can 
Gotarra, amb un claustre format per sis professors i  alum-
nes de 1r i  3r d’ESO. Va ser l’any 2003 que vam estrenar 
l’edifici  on ens trobem actualment, que va ser inaugurat pel 
President de la Generalitat el Sr Jordi Pujol.
Aquest curs tenim tres línies d’ESO i una de Batxillerat, 
som 336 alumnes i 44 professors, els objectius del cen-
tre són millorar els resultats educatius i la cohesió social, 
amb el treball conjunt entre professionals i pares hem 
d’aconseguir aquestes fites.
Aquest curs hem començat amb el Projecte Educat 2x1, 
això significa que cada dos nens disposen d’un ordinador 
portàtil. Els ordinadors són del centre i cada alumne té un 
ordinador per treballar, els ordinadors estan etiquetats 
amb el nom dels alumnes que els poden utilitzar, d’aquesta 
manera ells són responsables dels seus ordinadors. 
Tenim dos exalumnes que estan estudiant Cicles Forma-

tius de Grau Mitjà de Sistemes informàtics i microxarxes, 
ells ens ajuden que tots els ordinadors estiguin a punt. A 
més, els conserges cada dia s’encarreguen d’endollar els 
netbooks perquè al matí els trobem a punt. Pràcticament 
totes les aules estan equipades amb canons i pissarres 
digitals. Com a novetat, hem de dir que també hem engegat 
el  funcionament de  la Intranet, gràcies a la qual pretenem 
millorar la intercomunicació entre tots els integrants de la 
comunitat educativa (pares, alumnes, professors i PAS).
L’AMPA, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de l’Institut, 
ha apostat  pel Banc de llibres per aconseguir que totes les 
famílies es puguin beneficiar dels llibres a uns preus de 
lloguer assequibles, s’han adquirit 1057 llibres amb un cost 
de 23.747’32 € i se n’han beneficiat 212 alumnes d’ESO.
Alguns alumnes de 4t d’ESO participen en el Projecte Singu-
lar, treballant algunes hores en empreses del poble, a més 
han començat la creació de la nova cooperativa anomenada 
JAI, scoop. Esperem que els funcioni i aprenguin tant com 
els alumnes del curs passat.

IES Llagostera
La realitat de l’institut de Llagostera 
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[recomanacions]
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Títol: El presoner del cel
Autora: Carlos Ruiz Zafón

Ambientada en la Barcelona del 1957, El Presoner del Cel és una novel·la 
on els fils de l’Ombra del Vent i El Joc de l’Àngel es creuen per condu-
ir-nos cap a l’enigma que s’amaga en el cor del Cementiri dels Llibres 
Oblidats. En aquesta història, Daniel Sempere i el seu amic Fermí tornen 
de nou a l’aventura per afrontar el major desafiament de les seves vides.

Artista: Guillem Carmona
Títol: Cafè de Banda

Cafè de banda és el primer EP de Guillem Carmona, un cantau-
tor autodidacta barceloní que des del 2007 delecta amb la seva 
música i versions el públic de coneguts locals de la ciutat comtal. 
Juntament amb Óscar Sanz (guitarra), Vicente Llopis (baix), Joan 
Ramon Solsona (bateria) i Karim Kemmat (percussió), la seva 
banda habitual, presenten els temes propis del cantautor a ritme 
de swing, R&B i pop.

El primer disc de Guillem Carmona serà una realitat en breu, 
mentrestant podeu seguir l’artista, conèixer la seva música o 
saber quan i on actuarà a través de la seva aplicació per a iPhone 
i iPad, -aviat també per Android- disponible a l’Apple Store.  

 

W

eb
Adreça: www.a-couple.com

Aquest web és de la firma de roba de Núria Martí (Cassà de la Sel-
va) i Laia Garcés (Barcelona), dues joves emprenedores de 24 anys 
que el setembre del 2010 van decidir donar vida al projecte dels 
seus somnis. A través d’aquest portal, a més de seguir la trajectòria 
professional del duet a-couple, també podreu veure i comprar 
els seus dissenys, peces úniques, molt originals i de qualitat que 
segueixen una línia molt depurada amb inspiracions nòrdiques. 
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[els consells de la Filo]
Ja n’estic fins els torrons!

Després dels tiberis i de les inacabables sobretaules rodejats de neules i torrons, ha arribat l’hora de 
reprendre la rutina i amb ella els hàbits saludables. Si a hores d’ara encara us sentiu inflats i voleu 
netejar l’organisme, us recomano que feu aquesta dieta depurativa tan sols un dia. 

-Esmorzar: un suc de taronja natural i una infusió/te
-A mig matí: una peça de fruita i un iogurt desnatat
-Dinar: amanida verda, sopa de verdures, pinya i una infusió/te
-Berenar: una peça de fruita o un iogurt
-Sopar: verdura al vapor i una infusió/te

Recordeu que les dietes depuratives són cures que aju-
den a eliminar toxines i líquids sobrants, no són dietes 
per aprimar-se! Així que aquest consell que sigui només 
un preludi per a la temuda “operació bikini”.  Penseu 
que no esteu sols. 
Ànims i que la força us acompanyi.

Un petó,
àvia Filomena

 

Ap

p Hey tell

Aquesta aplicació per a als smathphone d’Apple permet la comu-nicació amb altres persones a través de missatges curts de veu. La seva funcionalitat és molt similar a la d’un “walky talky”, ja que no permet mantenir una conversa fluïda, sinó tan sols missatges curts i concisos. 

 

Vid
eo

jo

c Batman Arkham City

Rocksteady Studios ens porta la continuació de les aventures de Bat-

man. Després de sobreviure a la seva estància a Arkham Asylum ara 

s’enfrontarà a gàngsters y ments criminals dins d’un ruïnós districte de 

Ghotham City.  El nostre superheroi es trobarà amb alguns dels enemics 

més clàssics i amb els pitjors dolents de tot l’univers Batman.
Amb una alta qualitat gràfica i una jugabilitat addictiva el joc es presen-

ta com un dels millors de l’any 2011 .
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Eduard Márquez a la Biblioteca de Llagostera
Eduard Márquez va visitar la Biblioteca Julià Cutiller el passat 24 de novem-
bre per parlar de la seva novel·la El silenci dels arbres. 

Márquez, que s’ha convertit en un dels escriptors de literatura infantil cata-
lana més llegits i que ja ha estat a Llagostera en altres ocasions per parlar de 
la seva obra als nens (Els somnis de l’Aurèlia, Les granotes de la Rita, L’Aurèlia 
i el robaombres o La XXL i el Doctor Kaos, entre d’altres), és també creador de 
novel·les per a adults, com Cinc nits de Febrer, La decisió de Brandes, L’últim 
dia abans de demà o El silenci dels arbres. Aquesta última va ser llegida pels 
membres del club de lectura de la biblioteca i comentada per l’autor.

El novel·lista, que es va definir com un escriptor vocacional i professional, va 
comentar quin havia estat un dels motius que l’havien empès a idear l’obra: 
un episodi de L’agulla daurada, la novel·la de la Montserrat Roig on es parla 
del terrible setge que va patir Leningrad (la Sant Petersbug actual) per part 
dels alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Durant el setge, l’Ermitage 
es va buidar d’obres d’art, que van ser amagades per evitar-ne l’espoliació o 
la destrucció. Un dels guies del museu, però, seguia organitzant visites a les 
sales de la pinacoteca, i descrivia els quadres als llocs on havien estat penjats 
i dels quals només quedava el senyal del seu buit a la paret. 

La convicció que ni la destrucció ni la barbàrie poden anihilar l’art ni la cul-
tura estan en la base d’El silenci dels arbres, una narració memorable. Tenir 
l’autor de l’obra presencialment, perquè ens en parlés d’ella va ser tot un 
luxe.

Desembre de presentacions
A banda de la presentació de la novel·la d’Eduard Márquez, la biblioteca mu-
nicipal va acollir durant el mes de desembre dues presentacions més.

D’una banda, el 9 de desembre es van presentar les obres literàries Tombes i 
lletres i El poble dels Centfocs, llegendes de les Gavarres,  dos llibres que són un 
homenatge a la nostra literatura. Aquest acte va anar a càrrec d’Enric Ramio-
net i de Xavier Crotadelles.
I d’altra banda, el dimarts 20 de desembre es va fer un reconeixement a 
Conxita Pijuan i Casadevall per tota una vida dedicada a les herbes remeie-
res. Durant l’acte es va presentar el llibre on es recopilen receptes per utilit-
zar adequadament les herbes remeieres. Durant la presentació hi van inter-
venir Montserrat Rebollo (recopiladora i redactora del llibre) i Carme Bosch 
(autora del pròleg).
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Jordi Cabarrocas

[el racó dels artistes]
“Si tot fos diferent, em deixaria portar pel vent (o per les cordes)”

Conversant amb Jordi Cabarrocas, l’únic músic professional resident a 
Llagostera, descobrim que aquell “si tot fos diferent, em deixaria portar pel 
vent” que acompanyava amb el baix amb el seu primer grup Toca el dos no 
era sinó, un preludi del que seria la seva forma de vida: deixar-se endur per 
un vent que ha resultat ser la música.

Havent nascut l’any 1976 en una família sense tradició musical, podem dir 
que va ser una sort que la relació que varen tenir des del primer moment 
amb el baix fos talment com amor a primera vista. A més, d’aquest amor en 
va sorgir la primera banda, Toca el Dos. Les casualitats de la vida, i allò típic 
de “ostres, ens falta un baixista... no ho vols pas provar?” el va portar a ser 
teloner de grups com Lax’n’Busto, Ja T’ho Diré, Umpah-Pah i Els Pets. Grups 
que havien trepitjat molt fort durant tota la dècada dels anys 90, en ple 
“boom” del rock català. Toca el dos, però, potser perquè van aparèixer tard 
o bé perquè eren massa joves, no van arribar a triomfar del tot. Per alguns 
membres del grup tot va acabar amb aquells concerts, però per en Buckie 
-que és com l’anomenen els seus amics-  va ser la porta d’entrada al món de 
la música. Havent començat a tocar el baix amb 14 anys i essent home de 
tots i de cap estil, ha resultat ser ben polifacètic. Ha tocat en grups de ball, 
com Trisònic, en projectes de Jazz, com el Xavi Lloses Grup i en grups de 
versions com Stickcovers. És professional de contrabaix (grau mitjà i supe-
rior a l’ESMUC) i, fins i tot, va ser escollit pel Departament d’Educació de la 
Generalitat per representar Catalunya a la Inter Regional Orchestra (IRO) a 
Alemanya l’any 2005. A banda de tot això, ha format part de joves orquestres 
i grups de cambra. Potser va ser el vent ganxó que el va dur a formar part 
del popular grup d’havaneres Els pescadors de l’Escala, els quals actualment 
estan treballant en un nou disc.

Descobrim a més, a mesura que la conversa avança, la seva vessant educativa, 
havent estat professor a diverses escoles de música de la comarca.
Defineix la música com a disciplina de supervivència. Admira el talent innat 
que algunes persones tenen, però valora més el que s’aconsegueix amb tre-
ball, esforç i constància, com diu que és el seu cas. Parla de ritme, de musica-
litat, d’afinació i de gust com a ingredients imprescindibles per a una bona 
peça. Destaca que cal ser pacient i no oblidar que si “avui m’enfado amb la 
música, demà ja serà un altre dia”. 
Comparteix amb nosaltres què se sent en pujar dalt d’un escenari i perdre la 
noció del temps, els estranys horaris de la vida del músic, les peripècies, el 
caliu dels concerts d’havaneres i la satisfacció de veure com un alumne pro-
gressa. Veiem en ell i en tot el que l’envolta a casa seva molt més que una pas-
sió. Si haguéssim d’escollir una paraula per descriure a en Jordi, no triaríem 
cap adjectiu, seria més encertat decantar-nos per un substantiu: contrabaix. 
El seus instruments i el seu espai són el seu viu reflex. 

Ens sentim afortunades de ser, per un dia, públic reduït i privilegiat d’un mú-
sic llagosterenc que, tímidament, fàcilment i profundament fa sonar les notes 
que emergeixen d’un contrabaix dels anys setanta d’una manera màgica i 
embriagadora. Ens preguntem, sense poder-ho evitar, què hauria passat si 
aquell dia mentre Toca el Dos assajava i quan encara no en formava part no li 
haguessin donat l’harmònica per acompanyar Sangtraït, i si més endavant en 
Pere Sais no li hagués cedit el baix...

Cristina Puig i Ariadna Donate
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Per als llagosterencs que no vivim habitualment al po-
ble, quan venim trobem el paisatge humà molt canviat 
i, darrerament, també el paisatge urbanístic gràcies a la 
profunda remodelació de tot el nucli antic, és a dir, de tot 
l’entorn inclosa l’antiga zona murallada que, sens dubte, 
eren alguns dels carrers més degradats del poble i als que 
els hi convenia més d’un rentat de cara. A través del web 
www.elpoll.cat he accedit a les entrevistes que sota el títol 
Gent del barri 2.0 s’han fet a una dotzena de veïns d’aquells 
carrers i places, és a dir, del Rera-mur que abans donava 
nom al barri, i que es poden trobar al web del Pla de Barris 
2009-2013 que promou l’Ajuntament de Llagostera -amb 
un pressupost final de cinc milions d’euros, dels quals la 
Generalitat n’ha d’aportar 3,75 milions, i la resta aniran a 
càrrec de les arques municipals-.

En general, coincideixo amb la majoria d’opinions, amb al-
guns matisos, però m’ha agradat escoltar la veu de gent que 
ha viscut tota la vida a les places del Mercat i de la Llibertat, 
o als carrers Processó, Olivereta o Sant Pere. És el cas de la 
Fina Gabarrón, dient que s’ha fet tot el que era necessari 
pel casc antic i pel poble, o de la Concepció Prunell, de can 
Muntaner (per cert, la darrera botiga històrica que queda 
i que, lamentablement, sembla que té els dies comptats) 
fent-se ressò dels forasters que ara vénen el cap de setmana 
a passejar-hi i que demanen on poden trobar un bar (una 
aposta pels emprenedors), o en Florenci Gamundi, o la Rosa 
Llagostera remarcant les millores aconseguides i que el ba-
rri ara fa goig i que és molt net (extrem en què coincideixen 
els entrevistats, fins i tot els nous llagosterencs), o la Pepi 
Montiel, a qui li he manllevat el títol.

La rehabilitació de tot el barri vell de Llagostera s’ha pogut 
fer gràcies a les subvencions, de manera que els veïns no 
hem hagut de pagar res per la millora del sanejament, de 
l’enllumenat ni per les llambordes de color rosa (gairebé 
l’única crítica que comparteixo és que les llambordes ballen 
massa), i només s’ha hagut de fer una aportació, en els 
casos que s’ha pintat o restaurat la façana.

Com diuen els veïns, la renovació ha fet que el barri guanyi 
un cent per cent, que ara sigui un entorn bonic, net i, sobre-
tot, digne per viure-hi, amb bones iniciatives com no deixar 
aparcar cotxes a la plaça de l’Ajuntament (és extraordinari 
que hagin tret la creu dels caiguts i que no hi hagi hagut 
cap polèmica) i també en altres indrets. Com diu el veí de 
Mohamed Mero, “les coses s’han millorat i molt”. 

Qui ho ha vist i qui ho veu...

Joan Ventura Brugulat
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Amb el pas dels anys augmenta la sensació de viure da-
munt d’arenes movedisses i el temps, més que mai, esde-
vé fonedís, fet d’un material volàtil al qual és impossible 
arrapar-se. És una percepció molesta que no es pot trans-
metre d’una generació a l’altre i per tant, procurar advertir 
d’aquests regals que fa l’edat als que són més joves, no 
només resulta carregós i absurd sinó, també, absolutament 
inútil. L’única forma d’entendre-ho en tota la seva intensitat 
deu ser vivint-ho, experimentant-ho a la pròpia pell i això, 
amb sort, tard o d’hora tothom ho acabarà fent. Disculpin 
la solemnitat de l’arrencada però acabo de veure a Llagos-
tera TV l’enregistrament que va fer en Pepe Fernández d’un 
campionat de botifarra celebrat al Casino l’any 1985 i escric 
sota els efectes del trasbals  sentimental que han desen-
cadenat les imatges. Valgue’m déu quines turbulències 
emocionals! Quina borratxera de nostàlgia! Quina tristesa. 
Molts dels rostres que la càmera repassa al voltant de les 
taules, observant amb sornegueria, estudiant les cartes 
amb atenció, debatent amb apassionament les jugades, 
abstrets en les seves coses o simplement concentrats en la 
partida, pertanyen a gent que ja ens han abandonat, a un 
paisatge humà que ja no existeix i, veient-los, rememorant 
aquelles escenes que per a mi i molts de la meva generació 
havien estat tan familiars, es nota la mateixa punxada a 
l’ànim que s’experimenta recorrent els carrers del cemen-
tiri i descobrint a les fotografies dels nínxols, els  rostres 
que has deixat de veure pels carrers del poble. Aquest és el 
tracte amb la vida i no cal fer-s’hi mala sang, però per poc 
esment que s’hi pari, per més breu que sigui la reflexió que 
s’hi destina, no es pot negar que impressiona. Impressiona 
adonar-se que aquell món d’homes que omplia el Casino, 
aleshores tan viu, tan segur d’ell mateix, pràcticament s’ha 
extingit. La nostàlgia és un verí perillós, toxicomania pura; 
i és, a més, un aspecte de la nostra existència tan batut i 
rebregat que difícilment podem afegir cap frase sobre el 
destí que espera els nostres afanys que no hagi estat dita, 

cap vers sobre tantes passions esvaïdes que no s’hagi escrit, 
cap apunt sobre la fosa comú del temps i l’oblit on també 
van a parar la felicitat de les quatre manilles, les botifa-
rres cantades amb entusiasme o les sortides de cavall que 
són, com tothom sap, sortides d’animal, que no hagi estat 
tristament formulada. I no obstant això, l’impacte que pro-
dueixen aquests documents sobre móns desapareguts que 
en Pepe va anar acumulant tenaçment i Llagostera TV ens 
ofereix amb una certa periodicitat,  és tan net, tan poderós, 
tan directe, que és impossible que no se’n pugui extreure 
alguna lliçó sàvia sobre la vida. Tot i que, ara mateix, no els 
sabria dir quina.   

Tango

Enric Ramionet
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C/Pau Casals 27. Telf: 972.83.07.02



L’ésser humà no escull el lloc ni el moment de néixer, 
però la importància que té es converteix en un punt 
essencial de les nostres vides. El tros de terra on ens 
ha tocat viure es podria dir que és privilegiat pensant 
que hi ha una gran part de la superfície terrestre on els 
manquen tota mena de recursos.    
Hem sigut una generació que hem viscut una evolució 
constant de canvis, tant culturalment com políticament 
o socialment. Pensem que hem passat d’escalfar la llet 
del matí en un pot a fer-ho amb el microones, de dutxar-
nos escalfant l’aigua amb l’ampolla de butà, a tenir sem-
pre aigua calenta, de la televisió en blanc i negre i amb 
tan sols dos canals -que a las dotze de la nit  posaven 
“la carta de ajuste” fins l’endemà a migdia-, a poder 
tenir antenes parabòliques, connectant-nos amb tot el 
món, a veure-ho tot amb color i a canviar de canal sense 
aixecar-se del sofà. Per no dir també que el nostre apa-
rell més sofisticat era la màquina d’escriure. Hem passat 
de tenir un telèfon sobre el bufet del menjador que en 
despenjar-lo la Consol ens preguntava a quin número 
volíem trucar, a portar tots a sobre el telèfon mòbil. 

Tot això en l’àmbit de  la tecnologia. A la part política 
hem passat de viure en una dictadura -que de petits no 
sabíem ni el que volia dir, perquè no sé si recordeu que 
molts de nosaltres a l’escola a l’hora del pati ens feien 
cantar “l’himne nacional”- a viure en una democràcia, 
amb una llibertat d’expressió considerable. Pel que fa a 
la part cultural hem pogut veure com l’educació avança 
constantment, és obligatòria i l’època d’estudiant és 
més llarga. Recordem que molts de nosaltres als catorze 
anys ja vam anar a treballar. La religió és més laica i és 
de lliure elecció, i així podríem anomenar moltes altres 
coses. 
Però realment crec que tenim uns valors adquirits que 
ens ha costat d’aconseguir i pels que hem hagut de 
lluitar. Potser les properes generacions no ho sabran as-
saborir perquè no hauran viscut un canvi tan important 
com els que hem viscut les nostres generacions.  
Crec que som gent amb defectes i virtuts, però en el fons 
som gent tal com cal. 

        

La generació del 61
la veu del poble

Esdeveniments de l’any 1961:
-El Kennedy Center de Washington DC va rebre tribut al concert de Pau Casals a la Casa Blanca
-L’Alemanya de l’Est va aixecar el mur de Berlín
-Es va estrenar per primera vegada l’obra “Les Filles del Taper” de Pere Parés i Martí Llosent
-Espanya comença a participar al Festival d’Eurovisió amb la participació de Conchita Bautista cantant el tema 
“Estando contigo”

Mercè Cuixart
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 – Aquesta capçalera balla.
 – D’això ja en fa gairebé un mes...
 – Però tu hi fas l’amor o la guerra al llit, fill?
 – Bé, he sentit multitud de comparacions entre ambdós 
però, al meu criteri, són totes una farsa; o em diràs que 
Aquil·les i Hèctor  netejaven les armes abans d’entrar en 
combat? No pare, sempre havent fet córrer la sang i a punt 
per ser embeinades. En tot cas, no em preocupa massa; he 
considerat sempre la capçalera un element inútil. Barana o 
post que es posa al cap del llit perquè els coixins no caiguin 
o per a adornament, segons el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i tinc el llit enclotat a la paret; no caurà 
cap coixí. I, et diré més, té una certa gràcia bellugar-la amb 
el dit gros del peu quan la Margarida em proposa de fer un 
gir de 180 graus al nostre modus operandi.
 – Em treus de polleguera amb els teus arguments.
 – El que sí que treu de polleguera és que grinyolin les 
potes. De poc va servir aquell recull de contes infantils de 
76 paginetes  que vaig posar a una d’elles; no van pas-
sar gaire més d’un parell de setmanes que vaig veure’m 
obligat a interrompre el coit perquè ja xerricava la de 
l’altre extrem. I, és clar, no va haver-hi collons de trobar un 
llibre de proporcions similars; ens fan llegir aquests totxos 
a l’escola! Tinc calculat que Cien años de soledad i Mirall 
trencat, un sobre l’altre i de forma horitzontal, mesuren 

cinc centímetres i set mil·límetres: la mida exacte de les 
potes. Un dia d’aquests faré el canvi, segur que donen un 
toc d’originalitat a l’habitació.  
– Vaja, la teva mare no sé si hi estarà massa d’acord.
 – Saps què et dic? Que ja que hi som, m’hi posaré ara. 
Friso per veure’n el resultat. Ah! I aprofitaré per buidar les 
escombraries de sota la taula d’estudi; ja vessa de preser-
vatius usats i circulars de l’ajuntament i sortides a museus 
i centres culturals.
 – A dos quarts de deu para la taula. Ah, i renta’t les mans 
abans.
 – Un dia esbotzarà la porta amb aquests cops...    

    

El jove d’en Quim fa endreça El crim de l’aiguarràs. Capítol III

JM Codina Tobías
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Surt en Gabin i entra la Carlota Torres i Camps, 
l’últim personatge present a l’escenari del crim.
  - Sra. Carlota, què hi fa aquí?
  - Doncs miri -diu la tiparraca, situant-se molt a prop 
d’en Kurtz – com vostè ja sabrà, sóc l’única descen-
dent d’una gran família, amb una fortuna compa-
rable al segon home més ric d’Espanya. Donada la 
meva esplèndida situació, aquí només hi faig una 
cosa: desbarrar a tort i a dret, fotre´m del mort i de 
qui el vetlla. És veritat que vostè és un transvestit i 
que el seu veritable nom és Pitxulita Kurta?
  - Quina bestiesa! Què hi fa amb una ampolla 
d’aiguarràs als dits? 
  - Estic enganxada a l’aiguarràs pur. -contesta la 
Carlota i esnifa fort de l’ampolla, per després, cantar 
cridant.- “He descubierto la vidaaaaa...”
  En aquest moment, el sagaç inspector s’adona d’una 
tela en un cavallet, a mig pintar, just davant del mort. 
La pintura a l’oli que estava fent en Ròdión era una 
autèntica porqueria inacabada. Sota una creu negra, 
la malaurada víctima havia escrit amb la seva pròpia 
sang: L’assassí... Hi havia més paraules, però havien 
estat esborrades amb aiguarràs pur.  

  Entren els tres interrogats, atrets pels crits de la 
Carlota, que continua:
  - Me va, me va, me va, me va me va... me va la vida-
aaa...
  - Feu callar aquesta energumen, que ja tinc la solu-
ció.- diu el prestigiós jurista americà.- Kurtz, tregui 
l’arma, la descoberta comporta molt de perill. Potser 
hauríem d’esperar els swats. 
  - (Txafffff!!!) Ara ja no calen -diu la Coca Mavro-
din després de tirar una galleda d’aigua al cap de 
l’inspector.- Qui és l’assassí?
  - L’assassí és – continua en Gabin – L’AIGUARRÀS!!!
  El policia, pistola en mà, fot una puntada de peu 

al turmell de la histèrica Carlota, per fer-li deixar 
l’ampolla. Acte seguit posa les manilles al suposat 
delinqüent i engega:
  - Queda detingut, acusat de l’assassinat d’aquell ti-
pus d’allà estirat. Té dret a guardar...- Calla i es grata 
el cap.- Quin mòbil pot tenir aquesta tendre ampolla 
per cometre un crim tan horrorós?
  - El mòbil de l’aiguarràs –diu la Coca, visiblement 
trista – és el 629 77 22 i dos números més que única-
ment diré i, confidencialment, davant del jutge. Heu 
de saber que jo i l’aiguarràs hem estat sempre bons 
amics. No sé com ha pogut cometre un crim...

El crim de l’aiguarràs. Capítol III
Joan Frigola
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Les modes, com sempre, tenen les seves èpoques i ara hem passat a la moda de 
tenir gossos. És molt elegant per part d’algunes senyores sortir a passejar 
portant agafada d´una corretja ben bonica una gosseta petita i bufona amb un 
llacet al pèl, o bé anar acompanyat de dos gossos grans que fan por.
Em sembla molt bé que les bèsties siguin ben tractades i estimades, però és 
vergonyós que qui passeja el gos a hores tardanes deixi l’empremta de la seva 
“caca” o “pipí” davant del portal d´una casa que clarament es veu que és habi-
tada.

Últimament a cada vorera i a cada cantonada hi ha una “caca” o un “pipí” i no 
potS anar a passejar al parc o al passeig que no hi trobis o trepitgis una caca de 
gos.
Desitjo que aquest Any Nou 2012 ens porti una mica més de civisme.

P.O.C.

Parlarem de gossos

La fotodenúncia
per Joan Sàbat



Venda i lloguer amb opció a compra 
al C/Carrilet 27



Fe “de rates”
Rectificar és de savis, 
per aquesta raó en 
Conrad, el fe “de rates” 
que els companys de 
l’anterior col·lectiu van 
crear per reconèixer 
els seus errors, torna 
a treure el nas a les 
pàgines d’El Butlle-
tí.   A l’anterior publicació vam oblidar-nos d’adjuntar 
les fotografies de l’escrit que van elaborar amb molt 
d’esforç els alumnes i mestres del CEIP Lacustària, i 
també va quedar al tinter la narració de Pol Mestres 
Ramon, guanyador de la categoria Narrativa Juvenil A 
del concurs literari de Sant Jordi. Per motius d’espai 
només hem pogut publicar les fotografies, el text en 
qüestió podreu consultar-lo a través del document pdf 
del quadern dels textos guanyadors -ja corregit- que la 
Biblioteca Julià Cutiller ha penjat al seu web. 
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la veu del poble

Col·lectiu de redacció
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Com cada any organitzem el concurs de fotografia per tal d’escollir la portada del número 
de la revista que es publicarà coincidint amb Sant Jordi. A continuació us adjuntem les bases 
d’enguany i us animem a participar-hi. 

Temàtica:  El color vermell. Aquest element ha de ser el que predomini en la fotografia

Requisits: 
-Fotografies que no hagin estat ni manipulades ni exhibides o premiades prèviament 
-Fotografies en format horitzontal
-Es permeten un màxim de 3 fotografies per autor/a

Format i presentació: 
-Les obres s’enviaran en format JPG per correu electrònic a l’adreça concurs.butlleti@gmail.
com
-Cada fotografia tindrà un títol que la identifiqui
-Al correu caldrà que hi constin les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms, adreça i 
telèfon)

Termini: Les fotografies es podran enviar fins el dissabte 3 de març (també inclòs)

Votació: A càrrec dels membres del col·lectiu de redacció d’“El Butlletí”. De tot el col·lectiu 
quedarà exempta de votació la persona que s’haurà encarregat de guardar les fotografies 
rebudes al correu electrònic de l’entitat, ja que coneixerà la identitat dels participants

Resultats: Una vegada escollides les tres millors fotografies es comunicarà la notícia als 
guanyadors, que seran invitats a assistir a la tercera entrega dels Premis Butlletí, on se’ls farà 
entrega dels premis

Premis: 
-1r premi: la fotografia es publicarà en la portada de la 18a publicació de la revista. A més, el 
seu autor/a serà obsequiat amb un exemplar de la revista i també amb un sopar per a dues 
persones.
-2n premi i 3r premi: les instantànies que quedin en aquestes posicions es publicaran a 
l’interior d’“El Butlletí” i els seus autors rebran també un exemplar de la revista.

V Concurs de fotografia de portada

Col·lectiu de redacció

Envia fins a 3 fotografies a l’adreça 
concurs.butlleti@gmail.com

i podràs guanyar:
Un sopar per a 2 persones 

i veure la teva foto en portada

Hi ha temps fins el dia 3 de març. Participa-hi!
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A prop de Tudela hi ha el municipi de Murchante, un poble 
d’uns 4.000 habitants on resideix la llagosterenca Cristina 
Comas Malagraba, de 31 anys. La Cristina fa cinc anys i mig 
que viu a Murchante, on treballa de farmacèutica. A conti-
nuació ens explicarà amb més detall el com, quan i perquè 
de la seva experiència fora de Catalunya.  

Quan i per què vas decidir iniciar aquesta nova etapa de la 
teva vida? 

Estudiant a Barcelona vaig conèixer un noi de Navarra i vam 
decidir plantejar-nos el futur per aquestes terres. El juliol de 
2006 vaig començar l’aventura a Tudela.

Com va reaccionar la teva família en saber que havies 
decidit marxar a viure fora de Catalunya? Pensaven que 
després d’estudiar la carrera tornaries a viure al poble o si 
més no a la província de Girona? 

Des que vaig prendre la decisió de marxar fins que ho vaig 
fer van passar dos anys, i això a ells els va donar temps per 
assimilar-ho i a mi per acabar la carrera. La família esperava 
tenir-me més a prop, a Girona, a Platja d’Aro o fins i tot a Bar-
celona, però mira, al final me n’he anat a 500km de casa.

Quin ritme de vida caracteritza Tudela? Té el mateix taran-
nà pausat del nostre poble? 

Tudela és com un poble, la gent es coneix i es saluda. Però hi 
ha molta més vida al carrer que a Llagostera, és igual que faci 
fred o faci calor (i mira que en fa molt de tot!). Aquí la gent 
surt moltíssim: als “pinchos”, al vermut, al cafè...

I pel que fa a la gastronomia, què en destacaries? A part 
dels conegudíssims ulls d’enciam (els “cogollos”) quin plat 
ens recomanaries?

La veritat és que els “cogollos” són el que menys recomano! A 
la zona de la Ribera hi ha molta verdura: “cardo, borraja, pi-
miento, acelga, alcachofas, esparragos, tomates... i per suposat, 
els pinxos! Hi ha un cap de setmana de concurs de pinxos, us 
recomano venir a gaudir-lo!

   PARLEM CLAR. TUDELA

   Tudela (Espanya)
   Habitants: 35.429
   Densitat de població: 
   164,25 hab/km2

   Són nascuts a Tudela...
   Yanguas y Miranda, José (Escriptor)
   Miguel Serveto (Científic)

Llagosterencs   arreu del món
Encetem un nou any continuant viatjant a la recerca de convilatans arreu del món. En aquesta ocasió deixem 
Mannëdorf per tornar cap a la Península, concretament al sud de Navarra. 



Hi ha alguna manera de fer, tradició o costum que t’hagi sorprès especialment dels navarresos? 

De Tudela em va sorprendre la manera de parlar. Qualsevol paraula s’acaba amb –ico o –ica i les frases aca-
ben amb “pues”. Al principi et sona molt estrany, però ho acabes incorporant al 
vocabulari, i ara ja em surt, fins i tot ho utilitzo en català! També em va sorpren-
dre l’amabilitat de la gent, però al mateix temps la dificultat per introduir-te en 
un grup d’amics. 

I parlant de tradicions, n’has ensenyat alguna de catalana a les teves noves 
amistats? ara que venim del Nadal, la del Tió per exemple? 

Quan expliques la tradició del cagatió la gent et mira una mica estranyada. És 
difícil de fer entendre! Aquesta tradició la seguim amb un grup d’amics que 
tinc de Catalunya i que viuen aquí a Tudela. La tradició que també segueixo és 
la rosa per Sant Jordi, que la regalo a les meves companyes de feina. Intento no 
perdre les tradicions catalanes.

Explica’ns alguna anècdota divertida que t’hagi passat des que ets fora.

Feia poc que havia arribat a Tudela i un dia sortint de la feina em vaig trobar 
un noi de Llagostera i li vaig dir: què fas tu aquí?! I ell em va dir: i tu?! I ens vam 
explicar les nostres històries. Em va fer gràcia!

Hi ha algun racó de Tudela que et recordi a Llagostera? 

Són pobles molt diferents, però potser la vista dels veïnats de 
Bruguera des de dalt del campanar em recorda a la vista de 
la Mejana (zona d’horts al costat del riu Ebre) des de dalt del 
“Corazón de Jesus”.

Què enyores de Llagostera? 

La família, els amics, i encara que us sembli estrany, el mar. 
Ara haig de fer 200km per veure’l i en canvi a Llagostera el 
tenim al costat. Crec que no sabem apreciar-lo. 

I finalment, com et planteges el futur? Tornaràs algun dia 
per viure definitivament a Catalunya?

No ho pots dir mai, però la veritat és que ho veig complicat. 
Tinc una feina que m’encanta, tinc bons amics i sobretot, 
l’Alberto, una persona amb qui comparteixo els bons i els 
mals moments. L’únic que em falta és la família.

Gràcies! 

Llagosterencs   arreu del món
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Veïnat Bruguera, 23.
Telf: 972.83.10.56
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Club Patinatge Llagostera
Aquesta ha estat una temporada pletòrica per al Club 
Patinatge Llagostera a nivell individual. 
A la categoria sènior, la patinadora Esther Jové va obtenir 
la segona posició al Campionat Provincial i el tretzè lloc 
al Campionat de Catalunya. 
A la categoria júnior, Cristina González es va proclamar 
campiona a nivell Provincial, setena al Campionat de 
Catalunya i cinquena al campionat d’Espanya celebrat a 
Llagostera. 
A la categoria cadet, Mireia Codina i Judith Vilar van 
aconseguir  la dotzena i la vint-i-cinquena posició respec-
tivament al Campionat Provincial. Aquestes dues patina-
dores, juntament  amb Eva Ribes han obtingut el quart 
,desè i setzè lloc a la Copa Girona.

Pel que fa a la competició, a la categoria infantil trobem 
a les patinadores Sandra Posas, Neus Mateu, Júlia Pérez, 

Carina González, Anna pico i Sònia Sánchez, que van 
obtenir la cinquena, novena, catorzena, vint-i-dosena, 
vint-i-cinquena i vint-i-novena posició respectivament al 
Campionat Provincial. A més, l’esportista Sandra Posas va  
classificar-se per al campionat de Catalunya, on va acon-
seguir la divuitena posició i la tercera posició a la Copa 
Territorial. I Neus Mateu va assolir una gran puntuació a 
la Copa Girona, posicionant-la en un primer lloc i perme-
tent que és classifiqués per a la Copa Catalana.

Finalment, aquest últim mes de desembre és va cele-
brar el Campionat de Debutants, on tres de les nostres 
patinadores van aconseguir unes molt bones classifica-
cions. Primerament, en la categoria cadet, les patinadores 
Mireia Pardo i Núria Alzina van obtingut  el primer i el se-
gon lloc, mentre que Alba Pérez va aconseguir la primera 
posició en la categoria aleví.

Unió Esportiva Llagostera
El primer equip de la U.E Llagostera ja gosa d’una 
posició estable a la taula de classificació de Segona 
Divisió B. Després de passar una mala època als inicis 
de temporada, en la qual es va assentar a la zona de 
descens, l’equip d’Oriol Alzina ha aixecat el cap, i amb 
un bon cop de puny a la taula ha remuntat posicions 
que li permeten respirar amb tranquil·litat durant 
aquestes jornades. A hores d’ara, a mes de gener, el 
Llagostera es troba a la 12a posició de la classificació 
amb 23 punts. Tot i això, es troba tan sols a cinc punts 
de la zona de descens.

D’altra banda, en aquesta aturada nadalenca s’han 
incorporat a l’equip els jugadors Oliver Sánchez (por-
ter) i Toni Alcover (migcampista), procedents ambdós 
del club Sporting Mahonés. Oliver, de 21 anys, de 
l’Hospitalet de Llobregat i amb força experiència a 
segona B, l’any passat va fer una gran temporada al 
Sant Andreu. Alcover, també de 21 anys, nascut a
Móra d’Ebre, és un jugador bastant polivalent que pot jugar tant de centrecampista com de mitjapunta. En definitiva, 
dues incorporacions molt joves i amb moltes ambicions que apunten molt amunt.
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La multitudinària cursa de Sant Esteve del CB Llagostera
“Si fos veritat, seria un rècord Guinness! Doncs ho 
és!” Aquest és l’encertat titular del primer article 
que es va publicar en el blog de la cursa després que 
aquesta es realitzés. De fet, raó no n’hi faltava, ja 
que aquesta cursa (que des dels últims tres anys ha 
estat organitzada pel CB Llagostera) va batre rècords 
d’assistència amb 840 participants i amb una organit-
zació excel·lent. 
Diego Cardozo va ser el campió en categoria masculi-
na en la cursa de 10 Km, mentre que Roger Cañigueral 
va ser el primer classificat en la cursa de 5 Km. En la 
classificació femenina, Susana López va guanyar en el 
recorregut llarg i Eugènia Starostina es va proclamar 
campiona en el recorregut més curt. 

3x3 d’hivern
Els anys passen i el 3x3 d’hivern que organitza el CB 
Llagostera segueix essent una de les activitats desta-
cades de l’agenda de Nadal del poble. El passat 7 de 
gener es va realitzar la seva 15a edició, una jornada 
que va començar de bon matí per a les categories 
pre-mini i mini, i on els mes menuts van poder gau-
dir d’una bona estona jugant a bàsquet. L’equip dels 
“Tacs” va endur-se el triomf mentre que els “Bad 
Boys” van quedar en segona posició. Al matí també 
es va realitzar la categoria Infantil, on els “Mejias 
Team” es van proclamar campions per davant dels 
equips “Pepito Grillo” i “Més Igual”, segons i tercers 
respectivament.
A la tarda la cosa es va posar més seriosa i és que 
un total de 15 equips van participar en la categoria 
única. L’equip dels “Mamuts Mamats” van quedar en 
la primera posició guanyant la final als “Kuit’s”, tots 
dos equips formats majoritàriament per llagoste-
rencs. També dir que abans que es realitzessin les 
semifinals d’aquesta categoria es va realitzar el con-
curs de triples on el guanyador va ser el cassanenc 
Marc Busquets. 
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Després de diverses temporades de molt bons resultats i 
d’eliminatòries molt dures, el primer equip ha aconseguit un 
any més fer història. Aquest any el nostre sènior masculí juga 
a lliga catalana, la que equivaldria a una tercera divisió de 
futbol. 
En aquesta nova temporada el Llagostera s’enfronta a nous 
rivals amb nous nivells, la qual cosa fa que l’equip s’hagi 
proposat un repte, no acabar en zona de descens. De moment 
assolir aquest objectiu està essent força dur a causa de l’alt 
nivell dels equips d’aquesta nova categoria, però malgrat això 
els jugadors no abaixen la guàrdia. Ànims, tot està per fer i tot 
és possible! 

Club Handbol Llagostera

Club Bàsquet Llagostera
Són temps difícils per al Sènior Masculí A de l’equip del 
poble, i és que en el moment del tancament d’aquesta edició 
del Butlletí es situava en 14a posició (zona de promoció pel 
descens) de la classificació amb 3 victòries i 10 derrotes. 
Ànims a l’equip, esperem que vagi escalant posicions i pugui 
sortir aviat d’aquesta zona perillosa.
Pel que fa al primer equip femení del poble sembla que a poc 
a poc s’està distanciant de la zona baixa de la classificació i ja 
està a punt d’entrar a la zona tranquil·la. Esperem que aquest 
equip segueixi així i pugui mantenir-se a 2a catalana sense 
problemes.
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Tractaments a llum polsada,  radio-
freqüència i tractaments d’aprimar 
amb pressoteràpia i LPG.

Passeig Pompeu 
Fabra, 29. 
Telf: 
972.83.00.73

Uns 300 participants van reunir-se el diumenge 11 de desembre al matí per disputar la IV Marxa x Parelles de Lla-
gostera, tot un èxit de participació. El recorregut d’aquesta quarta marxa comptava amb dos circuits: un de curt, de 
22,5km, i un de llarg, de 33,5km. La parella formada per Albert Roca i Joan Compte va proclamar-se guanyadora del 
circuit llarg amb 1h 45’ i 23’’; mentre que Marc Vila i Narcís López van ser els primers en creuar la meta del circuit 
curt amb 1h 32’ i 23’’.
La cursa va començar quan passaven dos minuts de dos quarts de deu, i aquesta edició, a diferència de la de l’any 
passat, va estar un pèl accidentada, ja que hi va haver algun ferit lleu per caiguda. 

Per tal de millorar la marxa de cares a properes edicions, els participants que ho considerin oportú poden fer arribar 
les seves opinions i suggeriments sobre el recorregut, avituallaments, senyalització, circuits i/o inscripcions als socis 
del club enviant un correu electrònic a bttllagostera@gmail.com. Les classificacions i àlbums de fotos es poden consul-
tar a través del web del club: www.bttllagostera.cat. 

Club BTT 
IV Marxa x Parelles
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Un total de 220  persones  van  participar a la dinovena 
edició del Mobiat,  l’esmorzar  organitzat  per  Els  Cre-
mats  Motor   Club  Esportiu  Llagostera  al  Puig  de  les  
Cadiretes.  A partir de les set del matí del diumenge 18 de 
desembre, els  participants  van  pujar  caminant,  corrent,   
amb  bici,  moto,  quad,  cavall,  cotxe  i  4x4 fins al puig, se-
guint rutes diferents.  Després  d’esmorzar carn a la brasa,  
va  realitzar-se  una  subhasta   amb  articles  donats  per  
diferents  establiments  de  Llagostera,  i  un  cop  acabada  
la subhasta es va portar el pessebre fins al puig.  

Els Cremats Motor Club Esportiu
IX Mobiat

Els beneficis obtinguts amb aquest acte van donar-se a la Marató de TV3, un  total de 1.384  euros,  dels  quals   
466  procedien  de  la  subhasta,  58  de  la  guardiola  de  donacions  i  860  dels  tiquets  de l’esmorzar.   Els  
Cremats  volen  agrair  la  col·laboració  de  tothom  qui  ha  fet  possible donar  aquesta  generosa quantitat.  
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El diumenge 9 d’octubre va celebrar-se una nova edició 
de la caminada de Llagostera fins a la Bisbal en homenat-
ge a la sindicalista republicana Isabel Vilà. El nombrós 
grup d’excursionistes que van participar al memorial van 
realitzar un recorregut d’unes sis hores de durada que 
passava per la urbanització Els Escuts, el Mas Boix, la 
Casa Nova d’en Bota fins arribar al Roquetal, on es va fer 
una parada per esmorzar i per fer la tradicional cantada. 
En acabar es va reprendre el recorregut per enfilar cap 
al Coll del Matxo Mort (GR 92.1), Can Sitges, el Puig de la 

Gavarra, la Castanyeda d’en Genoer, el Mas Matas, la Font 
d’en Mercader, el Molí d’en Coia, el Pont de les Dobles, 
Can Llobet, la Palanca del Daró fins arribar sobre les 13h 
a la Bisbal. 
De bon matí, abans d’emprendre la marxa, i també per 
posar-hi el punt i final, a un quart de vuit del matí i 
sobre la una del migdia respectivament, l’Ajuntament de 
Llagostera i de la Bisbal van retre un petit homenatge a la 
sindicalista amb la lectura d’un manifest. 

Grup Excursionista Bell-Matí

12è Memorial Isabel Vilà

El diumenge següent després de la sortida fins a la Bisbal, el G.E.Bell-Matí va organitzar una altra excursió per no per-
dre el ritme, la Ruta dels Molins. Amb aquesta ja sumen tretze edicions d’una sortida que està més que consolidada. 
Un total de 148 persones van participar-hi, trigant encara no quatre hores per fer un recorregut d’uns 17km. 

13a Ruta dels Molins
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La història d’un municipi no es basa només en els fets històrics, sinó que va molt més enllà. El pa-
trimoni artístic i arquitectònic, el paratge natural, les personalitats que hi han destacat per la seva 
trajectòria i la cultura popular del lloc són el que sens dubte també donen identitat a un indret. 

Llagostera és un poble viu que amaga moltes històries. Els que ens precedeixen podrien omplir pilons 
de pàgines amb vivències i anècdotes sobre el passat de la nostra vila. Tanmateix, pràcticament la ma-
joria opten per transmetre-ho de la manera més senzilla, bonica i ancestral que existeix, la comunica-
ció oral. Això fa que moltes històries es perdin pel camí, o variïn a mesura que es van explicant, però 
aquesta és la grandesa d’aquesta  part de la cultura popular.

HIS-
TÒRIES 
DE LA 
VORA DEL 
FOC
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esportsUn dels signes que forma part d’aquesta cultura són les 
llegendes, narracions més o menys històriques que con-
tenen una major o menor proporció d’elements imagi-
naris. En això, Llagostera no es queda enrere, i compta 
amb un interessant llegat fabulós. 

Una pinzellada de les llegendes de Llagostera:

Conten que les planades de Can Boada són uns terrenys encantats i on els 
fantasmes campen tranquils. Per aquest motiu, al segle XIX aquest va ser 
l’escenari de la terrible història que recull la llegenda titulada La mort del 
fantasma. D’aquest relat no en desvetllarem res més, només la seva moralitat: 
no tempteu mai la sort, ja que no tot és el que sembla.

Si deixem Can Boada i ens n’anem fins a la Torre dels Moros, de nit, si bufa la 
tramuntana, potser encara s’hi poden sentir crits i veus estranyes al lloc on 
caigué el cabdill presoner. 

Fins i tot potser encara hi podrem 
trobar l’enorme serp guardiana que 
vigilava que la torre no pogués ser 
envaïda pels cristians. 

Qui sap si no és la mateixa serp de la 
història de Can Tirona, que habitava 
a la bassa del Castell de Montagut i 
que xuclava la llet de les dones que 
estaven en estat de bona espe-
rança... 

Can Boada

Torre dels 
moros
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Seguint la mateixa línia d’encanteris i sorolls misteriosos, si mai sentiu remors 
de cadenes, fustes i ferraments que no us deixen dormir, intenteu no pensar-

hi i fer com si res, tal i com van fer els segons masovers de Can Maiensa, ja que 
els primers inquilins van acabar sucumbint a les bruixes del mas i van haver 

d’abandonar l’estança perquè la por ja s’havia apoderat d’ells. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sempre podeu 
fer com els antics 

propietaris de Can 
To de Rera-mur, que 

per esvair els fan-
tasmes i la visita 

d’una ànima en 
pena van recórrer 
a les instruccions 

d’una coneguda 
vella del barri, 

que es deia que era com una bruixa i 
que potser a hores d’ara encara ajuda a arreglar aquesta mena 

de casos estranys.

Can Maiensa

Can To de 
Rera-mur

No hi ha més referències sobre 
Can To. Una gran semblança amb 

el nom fa pensar que la casa de 
la llegenda podria ser Can Zo, la 
casa que antigament ocupava la 

placeta de l’olivera
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Si haguéssim d’escollir un lloc que representés el poble, molta gent segur que coin-
cidiria amb una mateixa resposta: el campanar. Doncs hi ha una llegenda titulada 
Càstig merescut que explica que aquest símbol tan emblemàtic de la nostra esti-
mada vila el van pagar entre tres germans que vivien a Can Cabanyes de Montagut. 
El que podria semblar un gest honorable i de gran generositat no va ser sinó una 
estratagema per viure en pau, ja que els tres germans eren lladres i per rentar-se 
la consciència van donar al capellà tres barretines plenes d’unces d’or per tal que 
es pogués construir el campanar i fossin molt ben considerats -i perdonats-. El 
pecat, però, va acabar fent forat. 

Un altre dels punts més impressionants de les nostres contrades és el barranc del 
Salt del Llop, un indret on molts llagosterencs s’hi acosten quan hi ha fortes plo-
gudes per l’espectacularitat de les vistes i del paisatge. A prop d’allà, fa uns anys 
enrere, hi havia el suro gros d’en Cama, d’on un veí de la 
zona en va extreure de la soca d’un pi un amulet que va ano-
menar “la pedra del llamp”. 

Hi ha qui diu que era un rierenc allargat amb una mena de 
tall al capdavant, i qui diu que era una destral de pedra de 
basalt. Sigui com sigui, aquesta pedra amb forma de fletxa 
protegia de les supersticions, curava i a més a més era 
una bona arma de defensa. A hores d’ara el suro ja no hi 
és, però qui sap, potser al seu lloc encara s’hi pot trobar 
alguna rèplica d’aquesta misterio-
sa pedra. 

Can Cabanyes 
de Montagut

Salt del llop
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Sense allunyar-nos massa de la zona, poc després de Rocallisa i a prop de la font 
de Panedes hi ha un pou-gorg, anomenat el pou de les Goges, del que també se 

n’expliquen històries fabuloses. Al cor de la nit hi sortien –i diuen que encara hi 
surten- dones d’aigua, mig peixos, que dansaven dins l’aigua, que fins i tot sortien 

a fer incursions al bosc, i que amb els seus cants i encisos atreien tothom qui passa 
per allà, fent que s’acabessin negant al pou. També s’explica que hi havia un pastor 
que desitjava sobre totes les coses posseir una goja i que després de molts intents 

aconseguí caçar-ne una. Tingueren una filla però després d’una gran discussió la 
goja tornà al gorg i diuen que només en sortia les nits de lluna clara per pentinar la 

seva filleta.

Els més atrevits ja sabeu on anar si voleu com-
provar si encara es senten les rialles i cants de les 

goges. 

De l’ermita de Sant Grau, un 
indret on per l’aplec de Sant Grau 

s’hi reunia la joventut de Tossa i 
Llagostera, també se n’han escrit 

dues llegendes. Una d’elles, potser 
la més curiosa, explica que entrant 
a la capella a mà esquerra hi havia 

una gran gerra. Tothom qui volia de-
manar un desig entrava a la capella, 

posava el cap dins la gerra i feia la 
seva petició. Les noies eren les que so-

lien demanar sempre un mateix desig 
al sant; dels seus reclams se’n va fer 

famosa la cita que diu “Sant Grau, Sant 
Grau, doneu-me marit si us plau”.

Pou de les 
Goges

Ermita de 
Sant Grau

La Font de Panedes
Foto extreta del llibre Imatges i 

records. Llagostera 
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I ja per acabar, tornem a Rera-mur, on l’any 1600 conten que va idear-se el 
desguàs dels llacs. Aleshores calia ampliar el terreny per contenir el veïnatge 
creixent de la vila, i per això es van fer desaparèixer els llacs de la Bruguera per 
tal de poder eixamplar les muralles. 
L’evaporació de les aigües i la humitat 
del sòl van fer que milers d’escarabats, 
cucs i centpeus envaïssin el poble, in-
fectant la població de severes febres. 
El remei, en aquest cas, va ser pitjor 
que la malaltia.

Amb aquest modest reportatge hem 
volgut revifar un aspecte del nostre 
poble que  pràcticament desco-
neixíem i que creiem que potser 
està massa endormiscat i oblidat. 
De manera que ens agradaria ha-
ver-vos engrescat a saber-ne més, 
a voler explicar-les, treballar-les o 
fins i tot a voler visitar els llocs on es localitzen. 

Fem que aquestes històries 
no estiguin tan sols escrites als llibres. 
Potenciem les nostres llegendes, 
fem que Llagostera 
sigui encara més rica del que és.

Si voleu conèixer més pro-
fundament les llegendes de 
Llagostera podeu consultar 
els llibres “Llagostera en 
la intimitat. Llegendes, 
cròniques i vivències” (Josep 
Calvet i Amat) o “Coses de 
Llagostera” (Rafael Mas) a 
l’Arxiu Municipal, o dema-
nar-los en préstec i també 
consultar-los a la Biblioteca 
Julià Cutiller. 

Reportatge: Mita Casanovas
Fotografies: Joan Llenas, Carles Hierro i Mita Casanovas

Bruguera
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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
Ebrima Fisiru Camara     09-10-2011
Laura Berenguer Vidal     08-10-2011
Dídac Serra Pino     19-10-2011
Ilenia Retamales Fuentes    25-10-2011
Abril Molas Oliveras     29-10-2011
Arnau Vidal Serrano     27-10-2011
Jan Vidal Serrano     27-10-2011
Nicole Pereita Martínez     03-11-2011
Malak El Maach Amalki     03-11-2011
Oriol Soler Gaspà     07-11-2011
Claudia Campos Rosales     11-11-2011
Martí Donat LLinàs     07-11-2011
Amine El Bakrioui El Marnissy    25-10-2011
Yara Kallach Balhalal     10-11-2011
Marc León Pons      22-11-2011
Elsa Clavero Pérez     05-12-2011
Martina Duch Iglesias     07-12-2011
Ainhoa Martínez Ponce     04-12-2011
Darin Barmou Bakkari     13-12-2011
Jannat Irfan Koser     14-12-2011
Mohamed El Khattabi El Moussaoui   17-12-2011
Marc Moreno Cabrera     21-12-2011
Aron Ramos Lamolda     19-12-2011
Noursin Belhadi Karroum    21-12-2011

registre civil
>>>>>
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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

>>>>>

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Lluís Comas Blanch i Mireia Malagón Dausà    08-10-2011
Antonio Gutiérrez Lopera i Ana Fernández Moreno   30-10-2011
Soufiane Azzahari i Tatiana Saavedra Luzón    19-11-2011

Miguel Massa Miquel    03-10-2011
José Vicens Trias    10-10-2011
Maria Ruiz Melendo    12-10-2011
Vicente Boadella Rabasedas   20-10-2011
Isabel Mármol Gavilán    28-10-2011
Micaela Gómez Guzmán    30-10-2011
Miguel Surós Rams    01-11-2011
Ramon Bellvehí Raset    11-11-2011
Francisco Incógnito Córdoba   18-11-2011
Gemma Turón Martí    26-11-2011
Wybren Talsma     19-11-2011
Dolores Amargant Fausellas  04-12-2011
Juan Pérez Pedraza    05-12-2011
Carmen Puig Feliu    08-12-2011
Miguel Rissech Ruscalleda   20-12-2011
Joan Lloveras Esteve   28-12-2011
Martí Coll Saura     28-12-2011
Margarita Maymí Dauset   28-12-2011
Tomàs Maimí Tarré    29-12-2011 

registre civil
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