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/editorial
18.
Els llums s’han apagat, han tret el pastís, aplaudien els pares, 
els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit, “que 
demani un desig, que demani un desig”. I tu, nerviós, com 
sempre que et toca ser el centre d’atenció, has fixat els ulls en 
un punt imprecís del menjador. 
Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

I en aquest instant, t’has recordat de quan no eres més que 
un somni. Has reviscut aquelles converses entusiasmades 
en què un grup d’amics imaginaven com seria recuperar-te. 
T’has omplert els pulmons d’aire i t’has recordat en aquelles 
primeres reunions mogudes per un garbuix d’incògnites. Has 
tornat a sentir l’emoció d’aquelles abraçades quan vas tor-
nar a freqüentar llibreries i menjadors. Has somiat en tornar 
al moment en què vas adonar-te que aquell grup decidit no 
desistiria malgrat els contratemps. Agafes aire i encara no saps 
què demanar. T’imagines com seran les coses a partir d’ara. 
Divuit no són pocs però no és ni la meitat de tot el que esperes 
resistir. 

T’imagines assolint maduresa i importància. No somies en 
poder pujar a qualsevol tipus de vehicle motoritzat ni en 
poder obrir un compte corrent. Vols continuar compartint 
els vespres de divendres amb un grup de curiosos que entre 
rialles t’ajuden a narrar la història de la nostra vila. Comença 
a faltar-te l’aire i encara estàs indecís. Saps que com més gran 
et fas més grans són els reptes i les responsabilitats, però tens 
ganes d’abraçar-los. Vols créixer però sense perdre l’esperit 
crític d’aquella innocent joventut que t’envaïa. T’agradaria 
sargir les expectatives més inversemblants.

Et decideixes a expirar i en el núvol de somnis que tens a 
l’abast, i entre d’altres que, ho sento, però ja mai no viuràs, 
detectar un caminet que m’allunyi del grup o una ombreta 
tranquil·la on desapercebut, estirar-me una estona, i per fi, 
relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb 
tu, avui que et fas gran, mentre a fora de l’ull les espelmes es 
van apagant.

L’aire se t’escapa suaument i t’adones que avui surt la teva 
divuitena edició des que una colla d’agosarats van fer-te re-
néixer, i quan ja gairebé deixes anar-lo tot i la flama trontolla, 
se t’acut quin és el millor desig que pots demanar: per molt 
temps continuar robant uns minuts de lectura a un munt de 
curiosos.

Col·lectiu de redacció 
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Dia 5:
Programacció: Corrüptia (Teatre Casino/22h/8€)
Dia 6:
Club BTT/Sortida suau: Franciac-Caldes
 (Poliesportiu/9h)
Cinema: Rio (Teatre Casino/18h/2€)
Dia 11: 
Cinema: El escritor (Teatre Casino/22h/2€)
Dia 13:
Club BTT/Sortida dura i exigent: 90km per les 
Gavarres (Poliesportiu/7h)
Lacústica: JOG. Música pròpia i universal 
(Teatre Casino/19h/6€)
Dia 20:
Club BTT/Sortida per a la mainada (Poliesportiu/10h)
Tota Cuca viu (Teatre Casino/18h/2’5€)
Dies 25, 26, 27, 28 i 29: 
Actes de la Festa Major 

Dia 3:
Club BTT/Sortida al Mirador de les mirandes-Romanyà de 
la Selva (Poliesportiu/9h)
Cinema: Los 400 golpes (Teatre Casino/19h/2€)
Dia 16:
Lacústica: Concert Fi de Curs de l’Escola de Música 
(Teatre Casino/19h/gratuït)
Dia 17: 
Club BTT/Sortida a Tossa de Mar, 50km (Poliesportiu/8h)
Lacústia: Festival Fi de Curs de l’Escola de dansa (Teatre 
Casino/19h/gratuït)
Dia 23:
Revetlla de Sant Joan al parc de l’Estació
Dia 30:
Grup Excursionista Bell-Matí. Caminada a la llum de la 
lluna (19h)

Dia 6:
Programacció: L’inspector (Plaça del Castell/22:30h/8€)
Dia 7: 
Club BTT/Sortida per a la mainada i piscina 
(Poliesportiu/17h)
Club BTT/Sortida nocturna amb sopar final 
(Poliesportiu/21h)
Programacció: L’inspector (Plaça del Castell/22:30h/8€)
Dia 14:
Club BTT/Sortida dura i exigent: Llagostera-Llançà, 
120km. (Poliesportiu/7h)
Festa de Sant Cristòfol. Rua i sopar al parc de l’Estació 
Dia 28: Festa de Sant Jaume al parc de l’Estació 
Dia 29: Festa del Batre al parc de l’Estació

Sabies que a Llagostera...? XIFR
ES

/calaix de sastre

Tº mínima  
més baixa

 -3,5 ºC

 -8,8 ºC

 -1,8 ºC

     Gener 

     Febrer    

     Març      

juny

maig

juliol

... som 8.359 habitants: 

4.034 

4.325

Tº màxima  
més alta

 17,5 ºC

 23,5 ºC

 25,3 ºC

Pluges
 

 12 l/m2

 1 l/m2

28 l/m2

EL TEM
PS

Sortosament són poques les vegades que ens 
trobem en una situació semblant a la que vam 
viure amb l’incendi del darrer mes de març. 
En aquests cas són moltes i molt diverses les 
persones que van implicar-se en l’actuació del 
moment. Aquest semàfor verd és per tota la 
gent que, en major o menor mesura, van ser al 
peu del canó i van aportar el seu gra de sorra 
per fer una mica millor aquells dies. 

Si ens encantem a observar les façanes del 
nucli antic mentre passegem pel carrer Lacus-
tària potser podem arribar a prendre mal. La 
vorera del tram de la baixada d’aquest carrer 
es converteix en una pista lliscant en cas de 
pluja, glaçada o fins i tot si queda impregnada 
de sorra. Alguns dels veïns de la zona ja hi han 
tingut més d’un ensurt, ull! 

Des del mes de febrer l’Àrea de Cultura ha 
iniciat un cicle de cinema, una proposta molt 
positiva que incentiva les visites al nou teatre 
i ofereix un nou ventall d’activitats d’oci per a 
petits i grans a un preu molt assequible. Mal-
grat això, la resposta del públic no està essent 
massa bona. Que corri la veu, tornem al teatre, 
també per veure-hi cinema! 

EL SEM
À

FO
R
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La vint-i-sisena celebració del dia de Sant Antoni va co-
mençar amb un bon  esmorzar popular, el preludi de la tra-
dicional rua pels carrers de Llagostera. Molts llagosterencs 
amb les seves mascotes van presenciar una desfilada que un 
any més va lluir pel seu nombrós nombre de participants. 
La missa i la benedicció d’animals a la plaça Catalunya van 
celebrar-se com és habitual al llarg del matí, i malgrat la 
fred enguany un cop acabada la rua es va celebrar un dinar 
popular organitzat pel Club Patinatge Llagostera. 

Mascotes i carruatges. Sant Antoni 2012

Objectiu assolit
Aquest any la Marató de donació de sang que organitza 
la Creu Roja es va celebrar a Llagostera l’últim dissabte 
del mes de gener. La programació per al 28 de gener 
englobava moltes activitats per tal de captar l’atenció i 
la participació de quanta més gent millor, i per aquest 
motiu també es va emplaçar al bell mig del centre del 
poble, a la plaça Catalunya. 

L’acte va començar a quarts d’onze del matí i va ser 
inaugurat per l’alcalde Fermí Santamaria. Un cop fet la 
inauguració va haver-hi un concert a càrrec de l’Escola 
de Música, i també un espectacle realitzat amb gossos. 
I a banda dels espectacles, els més petits van poder 

gaudir d’un circuit de seguretat viària amb bicicleta a 
càrrec dels Mossos d’Esquadra. Per a la tarda hi havia 
programada una xocolatada popular, i al llarg del dia hi 
va haver animació infantil, inflables i jocs per als més 
petits. 
En acabar la jornada, tot i que el temps no va acompan-
yar durant tot el dia, van aconseguir-se 250 participants 
dels quals 223 van poder donar i 27 no van poder per 
diverses raons. De tots aquests donants, 47 no havien 
donat sang mai abans.  
Els establiments del poble i algunes de les entitats locals 
van sumar-se a la causa, van promocionar-la i van ser 
partícips en algunes de les seves activitats. 
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Nevada 2.0
Febrer 2012
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actualitat

Coincidint amb el 75è aniversari de la mort del poeta 
espanyol Federico García Lorca, s’estan organitzant 
arreu de la península durant aquest any tot un re-
cull d’activitats per commemorar la seva figura i 
la seva rica obra literària. Al nostre poble vam fer 
un petit homenatge a aquest artista amb un seguit 
d’esdeveniments que van tenir lloc del 17 de febrer al 
4 de març. 
Iniciat per la trobada de més de seixanta dones de ne-
gre per fer la fotografia promocional de l’obra de teatre 
“La Casa de Bernarda Alba”, que s’estrenaria un mes 
més tard, va continuar el dissabte 18 de febrer amb la 
inauguració de l’exposició de Clara Sullà, artista plàs-
tica, escultora, pintora i interessada en la instal·lació 
nascuda a Barcelona al 1979. Aquesta mostra, oberta 
al públic amb una emotiva presentació a càrrec de 
Montse Castellana, sorgeix de la trobada de l’artista 
amb aquesta obra teatral de Lorca. Aquest interessant 
recull d’art tèxtil, obres de caire escultòric i pictòric, 
que apropen el públic a sentiments tan personals i tan 
compartits com l’opressió i l’alliberament, va ser orga-
nitzat per l’Ajuntament en conjunt amb l’Associació per 

la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera.
 L’homenatge al poeta granadí va culminar amb la 
representació de “La Casa de Bernarda Alba” els dies 
24, 25 i 26 de febrer i 2, 3 i 4 de març a càrrec dels 
Amics del Teatre de Llagostera, dirigits per Joaquim 
Aiguabella.  
El periodista llagosterenc Joan Ventura va dedicar pre-
cisament la seva columna a ElPuntAvui del dia 1 de fe-
brer als preparatius de l’obra en un text titulat “Assaig 
general un diumenge a Llagostera”, podreu llegir-lo a la 
web d’aquesta publicació.  Cal esmentar el gran èxit de 
la representació que va omplir el teatre del Casino en 
totes les seves edicions, fent gaudir el públic al màxim 
amb una excel·lent posada en escena. No podem obli-
dar fer esmena de la impecable actuació de totes les 
protagonistes, en especial la d’Imma Petit, qui portava 
la batuta de l’obra encarnant la protagonista, Bernar-
da, amb un caràcter i una força immillorables. 
Destaquem la bona rebuda que van tenir tots els actes, 
demostrant un cop més l’interès d’aquesta vila per la 
literatura i l’art, i mostrant així, que som una població 
culturalment molt viva. 

Llagostera recorda a Federico García Lorca
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“… que tot està per fer i tot és possible!”, amb aquest 
últim vers del poema Ara mateix de Miquel Martí i 
Pol, llegit per Joaquim Aiguabella, es va iniciar l’acte 
de presentació de Llagostera per la Independència el 
diumenge 4 de març. 

El teatre del Casino Llagosterenc es va omplir 
d’assistents que durant una hora i mitja van poder ser 
partícips de les diverses intervencions que l’Agrupació 
local de l’ANC va organitzar per a l’ocasió. Així doncs, 
després de recitar el poema ja esmentat, es va pro-
jectar un recull fotogràfic que plasmava la cultura 
catalana, combinat amb la projecció de fotos de tots els 
llagosterencs i llagosterenques que van “donar la cara” 

per la Independència. 
Eduard Comas, coordinador de LLxI, va presentar 
les intervencions dels responsables dels projectes 
de l’ANC de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i 
Vidreres, i va acabar amb el plat fort de la presenta-
ció, l’escriptora Maria Mercè Roca, qui va exposar de 
manera clara i entenedora les seves raons i opinions 
a favor de l’emancipació de Catalunya. Seguidament, i 
un cop la gent va ser fora del teatre, es va realitzar la 
hissada de l’estelada a la plaça Catalunya al ritme de 
les gralles i la percussió de la Colla Gegantera.  L’acte 
va ser conduit per Ramon de Arriba, director de Lla-
gostera Ràdio.

Multitudinària presentació de Llagostera 
per la Independència al Teatre del Casino 
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actualitatAquesta ja ha estat la cinquena edició del concurs en 
què demanem als més addictes a capturar imatges que 
enviïn les seves instantànies preferides per tal que, 
una d’elles, sigui escollida com a portada del segon 
Butlletí de l’any. 
En aquesta ocasió, i per innovar i donar més sortida 
a l’assumpte, hem decidit proposar una temàtica: el 
vermell com a element principal; aquest color havia de 
ser el de la portada d’aquest Butlletí.

Hem rebut més de vint propostes, totes molt interes-
sants, i després d’una aferrissada valoració s’han triat 
les tres fotografies guanyadores: “Cel rogent, pluja o 

vent”, de Jun Ying en tercera posició; “Esclat”, d’Albert 
Donate en segon lloc; i en primer posició “Escut roig”, 
d’un autor anònim que regala el seu art a tots aquells 
que vulguin apreciar-lo, i també el seu premi –un 
sopar per a dues persones- a l’autor que ha quedat en 
segona posició. Un gest que ens va sorprendre molt i 
que valorem encara més. L’enhorabona a l’autor/a. 

Tots els membres del col·lectiu felicitem els premiats 
i donem les gràcies a tots els participants. I aprofitant 
l’avinentesa, animem als que encara no han donat a 
conèixer les seves dots artístiques a provar-ho l’any 
que ve. 

Un autor anònim guanya el V Concurs de 
fotografia de portada

Esclat

C
el

 ro
ge

nt
, 

pl
uj

a 
o 

ve
nt

A
lbert D

onate

Ju
n 

Yi
ng

 L
iu

L’escut roig
Anònim

“L’anonimat 
és un pas més 

cap a la va-
loració de 

l’art, i l’oblit 
d’aquell qui 
l’ha creat. 
Al cap i a 
la fi, amb 

el temps, a 
l’autor se 

l’endú el vent 
i tan sols en 

queda l’obra.”
Aquest text acom-

panyava la fotografia 
enviada per l’autor 

premiat.
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Comercial Miquel-Valentí,  S,L.
pernils i embotit s

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

17240 LLAGOSTERA ( Girona)
Passeig Tomàs de A. Boada, 10. Tel ( 972) 83 00 81-Fax (972) 83 03 42
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EL QUE 
MÉS ES 
COU AL 
PLE

El Sr. Ramon Soler: 

* Confirma una subvenció de 
18.000€ que s’incorpora a ma-
jors ingressos. 

* S’admet l’al·legació presen-
tada per ERC d’increment de 
la partida de millora de camins 
i veïnats, concretament en 
6.000€. 

* L’al·legació d’ERC de reduir 
les gratificacions de personal 
no s’estima, però l’equip de 
govern planteja una millora 
organitzativa en la brigada i la 
policia. 

* No s’estableix una consigna-
ció d’una partida per connectar 
l’avinguda Canigó amb el ca-
rrer Almogàvers, però s’acorda 
incorporar el que ja hi havia al 
pressupost actual a l’espera 
d’un estudi de viabilitat. 
 

El Sr. Jordi Noguera: 

* El grup d’ERC accepta les 
modificacions plantejades per 
l’equip de govern, però desta-
ca la necessitat de control de 
les hores extres del personal i 
la construcció del nou geriàtric. 

El Sr. Postigo: 

* El pressupost reflecteix que 
l’equip de govern defensa més 
els interessos del seu partit 
que els interessos locals. No 
inclou actuacions confirmades 
i previstes al Pla de Barris o 
al PUOSC (Pla Únic d’Obres i 
Serveis). 

* No comparteix la prioritat 
d’invertir en el carrer Fivaller i 
en el centre d’interpretació de 
la història de Llagostera.
 
* La necessitat de destinar 
més recursos a la partida 
d’assistència social i en políti-
ca d’habitatge. 

* El pressupost posa de ma-
nifest la incapacitat de l’equip 
de govern per tirar endavant 
determinades actuacions: con-
nexió del Mas Sec amb el nucli 
urbà, el carrer Indústria i la ur-
banització Font Bona. 

* Contrari a l’externalització de 
serveis, per exemple jardine-
ria. 

* Crítica a la gestió d’urbanitzar 
sense projectes: accessos a la 
llar d’infants El Niu, el Centre 
Cultural i el Tanatori (hi ha pro-
jecte però no llicència). 
 

A favor
  

  

Tema més destacat del 
Ple del mes de gener:

Aprovació definitiva del pres-
supost general i plantilla de 

personal per a l’any 2012 

Sandra Bagudanch

POLÍTICA

A favor En contra
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EL QUE 
MÉS ES 
COU AL 
PLE

El Sr. Ramon Soler: 

- El grup de CIU es par-
tidari de que es fomenti el dret 
a decidir i la sobirania fiscal del 
país. 

El Sr. Jordi Noguera: 

* Defensa el dret a decidir de 
Catalunya i la necessitat de 
realitzar una feina de pedago-
gia. 

* Catalunya ha de ser un 
poble lliure, amb llibertats 
d’expressió, democràtiques i 
econòmiques. 

El Sr. Postigo: 

* Alternativa per Llagostera 
coincideixen amb el catala-
nisme, republicanisme, en 
la necessitat d’aconseguir 
majors cotes d’autogovern, 
l’estat català propi i el dret 
d’autodeterminació. A favor

  

  

Tema més destacat del
 Ple del mes de febrer:

Elevar al ple la proposta pre-
sentada per Llagostera per la 

Independència, en relació a 
l’adhesió a l’Associació de mu-
nicipis per la independència 

A favor

POLÍTICA

A favor

Llagostera per la Independència, amb el suport de 17 entitats municipals, proposa: 

* L’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera a l’Associació Municipis per la Independència 
amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir. 

* Designar el senyor alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació. 



actualitat
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Sr. Jordi Noguera: 

* En contra de la reducció de 
la subvenció de la Generalitat i 
la privatització dels serveis pú-
blics que en fa. 

Sr. Lluís Postigo: 

* Cal una revisió a fons del fun-
cionament (organització i taxes) 
de les dues llars. 

* Proposa que gent d’altres mu-
nicipis facin ús d’aquest servei i 
aplicar la fórmula del menjador 
eventual per tal d’assolir una re-
ducció de costos.  

* Tenir màxima sensibilitat en 
la capacitat econòmica de les 
famílies aplicant reducció de 
taxes. No es pot subvencionar 
a tothom per igual, ja que les 
situacions de les famílies són 
diferents. 

A favor En contra
     

Tema més destacat del 
Ple del mes de març:

Aprovar la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 30 
de la taxa pel servei de Llar 

d’infants

Sra. Anna Hereu: 

* Augment d’un 10 % de les ta-
rifes del servei Llar d’Infants a 
causa del desequilibri entre els 
ingressos i les despeses, i per 
la reducció de la subvenció per 
part de la Generalitat. 

* Les famílies han d’assumir 
el servei “Bon dia”: un cost de 
20€/ mes. 

Sr. Fermí Santamaría: 

* Proposa un sistema de beques 
via Serveis Socials, però impos-
sible per aquest curs escolar. Abstenció

A favor
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La vam conèixer fa més de 12 anys, en una de les 
primeres estades a Nicaragua. Després de tornar a 
Llagostera, encara afectats pel viatge, vam pensar 
conjuntament amb un grup de gent del poble, que 
el nostre municipi s’havia de comprometre amb els 
problemes d’aquest món. Vam començar fent un petit 
projecte d’alimentació de nois i noies a Sant Nicolás 
de Oriente, on la María Santana, més coneguda com 
la Tana, dedicava bona part o pràcticament tot el 
seu temps a treballar i buscar recursos per als més 
desafavorits dels seu poble.

La Tana que vam conèixer era una dona prima, es-
canyolida, amb els cabells morens recollits amb una 
cua, amb un tarannà viu, alegre, sempre somrient. Era 
l’última d’anar a dormir i la primera a llevar-se, sem-
pre disposada a anar on calgués per ajudar qui cal-
gués sense distingir la seva condició política; aspecte 
difícil en un país molt polaritzat ideològicament .

La seva casa humil era un anar i venir constant de 
gent; uns es quedaven a dinar perquè no tenien on 
menjar ni diners per pagar-ho, altres es quedaven a 
dormir a qualsevol racó pel mateix motiu... Sempre hi 
havia alguna persona desvalguda que li explicava els 
seus problemes i ella mai s’inhibia, buscava solucions, 
diners, ajuda on calgués. La gent que l’anava a veure 
tenia problemes seriosos, malalties que només es 

podien curar amb tractaments que costaven diners, 
pares que buscaven suport perquè els seus fills po-
guessin a anar a l’escola, famílies que havien perdut 
la seva casa durant les últimes pluges torrencials 
-lamentablement tan típiques de centre Amèrica-, o 
fills que no tenien recursos per enterrar el seu pare 
o mare. No acabaríem mai d’explicar totes les causes 
en les que participava sense cap altre interès que el 
d’ajudar els altres. Un interès que sorgia de la seva 
singular barreja de vocació cristiana i revolucionària.

El passat mes de gener, quan anava a participar en 
una acte de l’agenda llatinoamericana, van tenir 
un fatídic accident amb una gran amic, també com-
promès en totes les causes justes agudes i per haver, 
en Guillermo Sánchez. 
En Guillermo se n’ha sortit , la Tana, no.

Els que vam tenir la sort de conviure a casa seva, de 
compartir les estones de sobretaula, les anades a les 
comunitats més allunyades passant per on calgués, 
sense que res l’aturés,  els que vam gaudir de la seva 
enorme capacitat de mobilització, dels seus discursos 
plens d’esperança, d’il·lusió i d’optimisme difícilment 
trobarem una dona amb la capacitat de la Tana. Els 
pobres, però dignes nicaragüencs, han perdut una de 
les millors dones que han tingut i conegut. 

Llagostera Solidària
María Santana

Una dona oberta i generosa, amb una força interior i uns ideals de justícia i igualtat que la feien sobresortir des 
del primer moment. Que la seva memòria ens serveixi d’exemple. 
Jordi Serrat

L’últim dia que ens vam veure erem a Managua, anàvem xerrant i va sorgir el comentari que ella sempre portava 
el mateix tipus de camisa i que les veia molt senzilletes però que li agradaven molt. Aquestes camises eren senzi-
lles i entallades que li donaven un aire de fragilitat. Contràriament, el seu caràcter era fort davant les situacions 
difícils que se li presentaven dia a dia i, se’n sortia amb èxit. Recordo quan va pujar a la furgoneta per marxar i 
ens vam dir adéu. No sabia que seria la última vegada que la veuria. Et trobaré a faltar...
Carles Postigo García

Encara em costa de creure que la Maria ja no hi és i San Nicolás no serà el mateix sense ella. Era una persona que 
es feia estimar i t’encomanava les seves ganes de viure i de fer coses pels altres. No es mereixia deixar aquest món 
d’aquesta manera, però a vegades el destí és així de cruel. Hem d’estar contents però d’haver-la conegut i ara el 
que ens toca és transmetre la seva vitalitat, la seva il·lusió per engegar projectes nous i la seva preocupació pels 
altres, valors que tal i com estan les coses, ens fan molta falta.
Cristina Cáceres Noguera

Per motius d’espai no s’han pogut publicar la resta de recordatoris dels components de Llagostera Solidària. 
Es publicaran al proper número. 
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Amb la voluntat d’oferir un millor servei des 
d’Internet, amb un portal modern, funcional i inte-
ractiu, aquest mes de març ha nascut el nou web de 
Llagostera Ràdio 105.7 FM.
El web que fins ara teníem a la xarxa es va posar en 
marxa l’any 2007, però els temps canvien i la tecno-
logia avança, cosa que va fer que el portal existent 
quedés obsolet.

Així doncs, www.llagosteraradio.cat ara mostra un 
aspecte molt diferent, donant més importància a 
les notícies locals, comarcals i també les pròpies de 
l’emissora. Com a novetat, s’ha decidit incorporar la 
possibilitat de comentar cada notícia, i també saber en 
tot moment què s’està emetent. Un dels altres apartats 
que volem destacar és el servei de Podcast (ràdio a la 
carta), on poden trobar-se tots els programes que emet 

Llagostera Ràdio durant la setmana, com també els 
especials que s’han anat fent des de l’any 2008. Tanma-
teix, continuem oferint el sistema de ràdio on-line, que 
permet escoltar-nos en directe des de qualsevol lloc, 
un servei pioner a Llagostera que també va entrar en 
funcionament l’any 2007.

A banda d’aquests apartats també comptem amb 
les seccions dels  nostres programes, una galeria 
d’imatges, la llista d’èxits i l’espai per a la votació del 
número 1 de la llista. Així que si voleu estar ben infor-
mats de tot el que passa a Llagostera, a la comarca o a 
la mateixa emissora, la solució és www.llagosteraradio.
cat. També podeu seguir-nos a través del Facebook 
“facebook.com/llagosteraradio” i del Twitter “@llagos-
teraradio”.

Puntaires de Llagostera

www.llagosteraradio.cat es renova
Llagostera Ràdio

Hem arribat al mes de març i hem de dir que la nos-
tra activitat durant l’hivern ha estat minsa en quant 
a sortides. Sens falta, però, ens hem trobat cada 
setmana perquè la feina tirés endavant, per tal que 
quan arribi el bon temps puguem presentar tot tipus 
de treballs. 
De moment, i per anar obrint boca, el diumenge 11 
de març ja vam visitar la primera trobada de prima-
vera de Sant Gregori.

Treballs de Clotilde Puig, Mercè Valls i Carmen Guich
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Unió de Botiguers de Llagostera

La compra de proximitat no s’ha relacionat amb la 
responsabilitat social del nostre entorn. És a dir:
“...el comerç de proximitat ens ofereix la possibilitat de 
ser solidaris amb els que comparteixen el nostre espai 
econòmic i social, un espai que més que mai, necessita 
que hi reinvertim la renda que generem.”
Article del diari Ara del 18 de gener del 2012: “Co-
merç i solidaritat” de Bernat Valls i Fuster.

Segons aquest article, comprar en una gran super-
fície suposa un estalvi insignificant comparat en 
fer-ho en els comerços de proximitat; en canvi, la 
botiga genera el doble de llocs de treball que les 
grans superfícies. A més, els beneficis que sorgeixen 
d’una compra en hipermercats, queden disseminats 
sobre un conjunt de treballadors allunyats del nostre 
entorn, i beneficia una empresa amb domicili fiscal 
enllà.   

L’article esmentat acaba amb aquesta reflexió:
“...val la pena com a mínim alternar la compra a un 
tipus d’establiment i a l’altre, practicant fins i tot 
la compra selectiva de determinats productes. La 
diferència de preu no és un factor determinant ni ens 
empobrirà més; per contra, comprar també als esta-
bliments de proximitat pot produir uns efectes socials 
directes gens menyspreables.”

Comerç local

La Unió de Botiguers de Llagostera, us proposa un 
joc. Digueu qui us sembla que ha comès l’assassinat 
de la història de Joan Frigola que s’ha anat publicant 
per capítols i que està a punt de desvelar-se:
- Armand  (Paulino)
- Coca Mavrodin-Mahmudia
- Gabin Stevens
- Carlota Torres i Camps
- Ròdión Rasacavitx
Envieu la vostra resposta juntament amb el vostre 
nom i telèfon al correu jocs.ubll@gmail.com, o dipo-
siteu la resposta en una bústia situada a la Llibreria 
Sureda abans del dia 30/06/2012 (només s’admetrà 
una resposta per persona).

Si encerteu l’assassí podeu guanyar un val de 25€ 
per comprar en qualsevol botiga associada a la UBLL. 
Es sortejaran un total de 4 vals entre les respostes 
correctes, la llista dels guanyadors sortirà publicada 
al proper número del Butlletí. 

Descobreix l’assassí d’“El Crim de l’Aiguarràs” i 
guanya un val de compra de 25€
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Quan l’Ajuntament va aprovar el pla especial del nucli 
antic (2003) ja ens imaginàvem com quedaria una ve-
gada s’arrangessin les façanes. Avui el resultat és ben 
visible, i crec que tots coincidim a fer una valoració 
positiva. Però no hem de confondre el fi amb els mit-
jans. Gastar-se 1.075.000€ de l’erari públic per pintar 
façanes, quan estem passant per un dels moments 
econòmics més difícils dels darrers temps, no sembla 
que sigui el més assenyat.

Una cosa és que l’administració fomenti la rehabili-
tació amb petits incentius, amb una petita empenta, i 
que els particulars assumeixin la major part de la in-
versió. Una altra cosa molt diferent és que se subven-
cioni entre el 70% i el 100% d’aquestes obres (entre el 
70% i el 95% en la convocatòria oberta a particulars, 
i el 100% en el cas de “les cases barates”). No obli-
dem que els propietaris tenen el deure de conservar i 
rehabilitar els seus edificis, i que tots aquells que l’han 
complert no s’han pogut beneficiar d’aquesta actuació.

Podem entendre la satisfacció dels propietaris (a 
títol individual) que se n’han beneficiat, però des de 
la nostra responsabilitat en l’administració local (a 
títol col·lectiu) hem de denunciar públicament aquest 
despropòsit.

A banda de la quantitat global, per si escandalosa, no 
és acceptable que s’hagin donat subvencions :

- sense tenir en compte la capacitat econòmica dels 
propietaris: en alguns casos més que sobrada i cone-
guda;
- sense tenir en compte si es tractaven d’habitatges 
desocupats (més de 20) i sense exigir el compromís 
d’introduir-les en el mercat immobiliari;
- sense tenir en compte si complien les mínimes con-
dicions d’habitabilitat i sense exigir que es fessin les 
obres imprescindibles per tal que fossin habitables;
- sense tenir en compte si es tractava de segones resi-
dències;
- sense valorar si el seu estat de conservació ja era 
acceptable (més de 10);
- sense limitar-les a un sol edifici per persona: a set 
propietaris se’ls ha subvencionat la rehabilitació de 
dues cases, i a un, la de sis. 
- sense posar un topall màxim: vuit propietaris han re-
but subvencions per una quantitat d’entre 20 i 26.000 
€, i un de 89.745 €.
- sense excloure els locals comercials (la subvenció 
només es podia destinar a habitatges). S’han arranjat 
les façanes d’un mínim de 6 locals.

L’administració dels diners públics ha de ser respon-
sable i rigorosa, tant si provenen del mateix Ajunta-
ment com si provenen –com és el cas- d’una subvenció 
del Ministeri d’Habitatge. No ens serveix la justificació 
que així s’ha donat feina a empreses locals, també 
n’hauríem donat si haguéssim destinat la subvenció 
a una nova fase del pla d’accessibilitat, com varen fer 
els Ajuntaments de Vic i Tortosa (que varen signar el 
conveni el mateix dia que l’Ajuntament de Llagostera), 
a la prolongació del carrer Lacustària, o a la promoció 
d’habitatge de protecció oficial. 

Als excessos realitzats per diverses administracions en 
l’època de bonança -línies de tren d’alta velocitat pràc-
ticament sense passatgers, com la de Toledo-Cuenca-
Albacete; aeroports sense permisos i sense vols, com 
el de Castelló; autovies sense cotxes...- hi podem afegir 
ara, en plena crisi econòmica, la barra lliure en la re-
habilitació de façanes al nucli antic de Llagostera.

Alternativa x Llagostera
La rehabilitació de façanes 
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Haver de recordar o explicar fets, vivències o emocions 
no és fàcil,  i menys si saps que davant tens una càmera 
que està enregistrant totes les teves paraules i tots els 
teus moviments. És per això que des de l’associació 
Dones d’Arreu volem aprofitar aquest espai del Butlletí 
per agrair la col·laboració desinteressada de totes les 
dones que han participat en el reportatge en vídeo que 
hem elaborat amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora amb la col·laboració de Llagostera 
TV. Esperem que per a elles hagi estat una experiència 
agradable, emocionant i enriquidora, perquè us hem 
de dir que per a nosaltres ho ha estat, i molt. Aquest 
treball, titulat “Treballadores. Dones d’ahir i d’avui” ens 
ha donat l’oportunitat d’acostar-nos al món particular 
d’algunes de les dones del nostre poble i descobrir 
alegries, tristeses, entrebancs i superacions.
La nostra intenció, quan vam pensar a tirar endavant 
aquest projecte, era posar sobre la taula dues realitats 
laborals femenines: una de fa uns 40 o 50 anys i, l’altra, 
l’actual. I poder veure els aspectes comuns de les dues 
realitats i  els que amb el pas dels anys s’han anant  
sortosament superant.
 Ens hauria agradat que hi haguessin pogut participar 

moltes més dones, però creiem que els testimonis que 
hi apareixen ofereixen una visió prou aproximada dels 
dos mons, un fet que esperem que serveixi per fer-nos 
reflexionar. I no només això, sinó també que la nostra 
societat prengui  bona nota i s’aconsegueixi millorar el 
dia a dia de la dona treballadora. Aquest és el missatge 
que hem volgut transmetre. 
En algunes ocasions ens ha semblat que l’exercici de 
recordar coses del passat ha pogut ser dolorós i en 
aquests casos l’agraïment és especial. 
Aquesta és la realitat laboral de la dona a Llagostera, 
però podria ser la de qualsevol poble de les comar-
ques de Girona o de més enllà d’aquestes fronteres. 
Una realitat laboral que ens parla de les dificultats, o 
no, a l’hora de trobar una feina, de la  necessitat d’una 
bona formació, d’equips de treball, de responsabilitats 
assumides per la dona, de salaris, de sentir-se bé amb 
la feina.... I sobretot les preguntes que queden a l’aire: 
hem avançat? Encara ens queda camí per recórrer?
Esperem que aquest projecte quedi en  la memòria del 
nostre poble i que d’aquí uns anys puguem dir que les 
reivindicacions que recull han passat a la història.  

Dones d’Arreu
Reportatge en vídeo sobre la Dona Treballadora a Llagostera 

Una sessió de monòlegs i un sopar anticrisi van ser algunes de les activitats programades

Del 5 a l’11 de març es va celebrar la Setmana de la Dona Treballadora
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La targeta sanitària individual (TSI) ens identifica i 
acredita com a assegurat/da del Servei Català de la 
Salut. La TSI és la teva clau dau d’accés als centres  i 
serveis dels sistema sanitari públic.

La TSI és el document que permet als ciutadans l’accés 
als centres, als serveis i a les prestacions del sistema 
sanitari públic. A més a més, la TSI facilita la iden-
tificació de forma ràpida i correcta a través del codi 
d’identificació personal (CIP) que està imprès a la 
primera línia.

Tothom ha de tenir la seva TSI
És una targeta personal i intransferible que ha de tenir 
cada membre de la família, sigui quina sigui la seva 
edat.
Si encara no heu rebut la TSI us podeu adreçar al 
vostre centre d’atenció primària (CAP) o, per a més in-
formació, trucar al telèfon de Sanitat Respon (902 111 
444) des d’on us donaran informació i us indicaran els 
tràmits que cal fer per sol·licitar-la.

Per desplaçaments porteu la vostra TSI
És important que en cas dels desplaçaments de 
menors (pares separats, colònies de l’escola, etc.) es 
faciliti la TSI al nen/a o a la persona adulta que se’n 
faci responsable.
El CatSalut lliura la targeta sanitària de forma gratuïta 
als ciutadans i les ciutadanes.

La TSI, també per a les prestacions farmacèutiques.

La TSI permet l’accés a totes les prestacions del sis-
tema sanitari públic, entre les quals hi ha els medica-
ments finançats pel CatSalut.

Per als medicaments és imprescindible presentar la 

TSI de la persona que figura en la recepta. No es pot 
recollir un medicament receptat a una altra persona si 
no es presenta la seva  targeta sanitària.

És important conservar la TIS correctament.

Cal intentar no doblegar-la, no retallar-la ni posar-la en 
contacte amb imans, com tampoc no col·locar-la sobre 
aparells connectats al corrent elèctric.

La identificació amb la TSI garanteix la confidencialitat 
de les dades de l’assegurat/da.

Per totes aquestes raons, i altres legalitats lligades a la 
identificació de l’usuari i a la història clínica d’aquest, 
és IMPRESCINDIBLE presentar la targeta sanitària 
individual per a qualsevol tràmit (demanar cita, extrac-
cions de sang, entregar mostres, recollir receptes...) 
als centres de la sanitat pública, entre ells el CAP de 
Llagostera o el CAP de Cassà de la Selva. 

CAP Llagostera
La Targeta Sanitària Individual (TSI)

Una sessió de monòlegs i un sopar anticrisi van ser algunes de les activitats programades
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El cap de setmana és aquell període de temps que la majoria delimitem entre les últimes hores laborals o esco-
lars i el primer dia de feina o d’estudi. Aquest entretemps, a més, acostuma a estar associat amb l’oci, la diversió, 
la desconnexió i el descans. Es podria dir que, de la setmana, n’és la millor part (o us atreviríeu a contradir-nos?). 
Per aquest motiu, i perquè els nois del Papu-Tisores som molt espavilats, vàrem decidir passar tot un “DeCap” 
gaudint de la companyia de diversos esplais del Baix Llobregat i del Maresme. 

Juntament amb el nostre, vàrem ser un total d’onze els esplais participants que durant dos dies vam estar realit-
zant activitats acompanyats d’un sol esplèndid i d’unes instal·lacions immillorables, el Casal Parroquial. Aquests 
van ser, doncs, els ingredients adients perquè el DeCap 2012 servís per intercanviar novament experiències i 
coneixements amb esplais d’arreu, i fos, així, una realitat un any més. 

Esplai El Papu-Tisores
DeCap 2012
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Hola, que sabeu qui som? som en Pep, la Pepa i en 
Pere, els amics viatgers de les aules dels dofins, 
de les girafes i dels elefants de la Llar d’infants “El 
Carrilet”.
La nostre tasca és molt emocionant, ajudem a 
aprendre els més menuts i menudes. Quan menys 
s’ho esperen els portem una sorpresa (un conte, 
una fulla, una caixa màgica, un personatge famós, 
una cançó...) i aquesta els desperta la curiositat 
del saber. 
Els nens i nenes de P2 del Carrilet ens estimen 
moltíssim, per aquest motiu hem decidit fer-los 
una visita a casa seva.  Per tant, a partir del mes 
de gener cada cap de setmana anem de vacances a 
casa d’un d’ells. La veritat és que estem la mar de 
contents perquè ens tracten molt bé, ens porten al 
parc, de compres, a la platja, al bosc, a la muntan-
ya, a dinar amb els avis... Fins i tot dormim al seu 
llit!
I després de gaudir d’un gran cap de setmana amb 
les seves famílies, els infants, tot i que a vegades 
amb un xic de vergonya, expliquen als seus com-
panys tot el que han fet amb nosaltres. Ells són els 
grans protagonistes! 
Ah! Heu vist que guapos que estem en aquestes fo-
tos? Això era la setmana del Carnaval. Bé, esperem 
que no sigui l’última vegada que sentiu a parlar de 
nosaltres. Una abraçada ben forta a tots i totes!

Llar d’Infants “El Carrilet”
Els nostres amics viatgers 
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El 10 de febrer  vam celebrar la jubilació del professor de 
socials, Moisés González Martín. En Moisés va ser un dels 
professors fundadors de l’institut, la seva etapa profes-
sional com a mestre i professor s’ha repartit principal-
ment entre l’escola de Sta Coloma de Farners i, aquests 
darrers quinze anys, a l’institut del nostre poble.
Els alumnes li van preparar un homenatge al pati de 
l’olivera on, després que alguns alumnes i exalumnes li 
llegissin alguns escrits, els seus tutorats li van regalar 
una placa commemorativa. En aquest acte,vam gaudir 
de la presència del Sr. alcalde, Fermí Santamaria, i de la 
regidora d’ensenyament, la Sra Anna Hereu. Després de 
dedicar-li unes paraules d’agraïment per la seva tasca 
docent al poble, el van obsequiar amb uns llibres sobre el 
municipi.

El passat dia 2 de març, un grup d’alumnes de batxille-
rat que fan l’assignatura de Ciències de la Terra es van 
presentar a les Olimpíades de geologia de la UdG. Els va 
acompanyar la professora Xon Vilahur. L’alumne Cristian 
Malagón va quedar tercer a la prova individual  i de la 
prova general, que eren cent un participants, va quedar 
desè. La resta d’alumnes que van assistir-hi van obtenir 
uns resultats molt positius.

Durant aquest segon trimestre la major part del pro-
fessorat està utilitzant la intranet per tal de millorar la 
comunicació entre les famílies i els tutors, El procés de 
posada en marxa està en fase de proves i encara no està 
totalment en ple rendiment.

Volem aprofitar aquestes línies per felicitar els alumnes 
de 4t d’ESO  que juntament amb la col·laboració dels 

seus pares i de les professores d’extraescolars, la Natàlia 
Arqués i la Susana Ruda, van celebrar al Casal parroquial 
un festival de màgia. Aquest acte va estar idea del pare 
d’una alumna de 4t, el Sr. Agustí Jaén. La direcció del cen-
tre aprofita per agrair la seva empenta i la il·lusió posada 
i donar a tots plegats l’enhorabona pel gran èxit que van 
aconseguir.

La revista Interviú , el núm.1871, ha publicat un article 
Aprender a emprender, on es parla dels joves empre-
nedors i el projecte EJE del nostre institut ha estat un 
dels escollits com a exemple. El nostre centre treballa 
l’emprenedoria a través del Projecte EJE, inclòs en el 
projecte Singular, i som un dels centre pioners i impul-
sors d’aquest afer. Els bons resultats avalen el treball ben 
fet i els alumnes milloren en autoestima, responsabilitat, 
disciplina i hàbits de conducta.

El dia 8 de març, dia de la dona treballadora, els alum-
nes del centre van elaborar un mural  i aquell dia vam 
venir la majoria vestits de color lila, a més hi havia llaços 
d’aquest color a canvi de la voluntat. Els diners recollits 
es van enviar a l’associació “Poyecto Micky- Almohada 
del corazón” per a dones operades de càncer de mama.

Per últim volem felicitar al grup d’Amics del teatre, 
Teatre Pimpinella, per la posada en escena de l’obra 
de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Va 
ser un treball molt professional, des de l’adaptació, la 
direcció, la decoració i sobretot les grans actrius que la 
van representar. 

IES Llagostera

Arriba la gresca i la xerinola! 
 
Els nens i nenes d’Educació Infantil de l’Escola Lacustària vam celebrar el Carnaval la setmana del 13 al 16 de febrer. 
El rei carnestoltes ens va dir que el Carnaval és temps de gresca i xerinola, i durant aquesta setmana vam portar: 
dilluns, una cosa original al cap; dimarts, un bigoti o els llavis pintats; dimecres, el jersei al revés i uns pantalons curts 
o una faldilla sobre els pantalons llargs; i dijous, ens ho vam posar tot!
Cada curs va fer la seva màscara per poder rebre el rei carnestoltes el dijous a la tarda i ballar diverses danses.

CEIP Lacustària
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A l´escola Puig de les Cadiretes cada any fem un projecte 
interdisciplinari on, durant uns mesos, tota l´escola com-
partim un tema en comú. Aquest curs ens hem endinsat 
en el món dels artistes, i sota el títol “Tots som artistes!” 
treballem: P3 Joan Miró, P4 Salvador Dalí, P5 Vincent 
Van Gogh, 1r Kandinsky, 2n Gustav Klimt, 3r Pablo Picas-
so, 4rt Andy Warhol i, 5è i 6è Walt Disney.
Els alumnes de P4 hem estat uns privilegiats, ja que 
el passat 25 de gener vam poder gaudir d’una visita al 
Museu Dalí de Figueres. Al Museu ens van explicar la 
història “Dels somnis d’en Salvador Dalí”. Tot pintant-
nos uns bigotis màgics ens vam convertir en autèntics 
Dalís per una estona, i tot fent un recorregut guiat vam 
descobrir obres i tresors de l’artista. Per una banda, vam 
conèixer obres que encara no havíem vist, i per altra 
vam poder veure en viu tot el que hem estat treballant 
a l’escola. Estem coneixent moltes coses curioses d’en 
Dalí i cada vegada ens sorprèn i ens agrada més el que 
pintava. És tot un artista!

CEIP Puig de les Cadiretes
Sortida al Museu Dalí
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[recomanacions]
    

  L
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Títol: Tan de veritat...
Autora: Anna Roig

Aquest llibre escrit per la cantautora de Sant Sadurní d’Anoia ens 
aboca al seu món i a petits bocins de la seva vida. El títol complet ens 
dóna molts més detalls del que ens hi trobarem Tan de veritat com les 
coses que penso, les coses que m’invento i les coses que he somiat. Des de 
reflexions fins a acudits, i com no podia ser d’una altra manera, fins a 
cançons, concretament una d’inèdita que acompanya el llibre.

Artista: Els Amics de les Arts
Títol: Espècies per catalogar

Tercer treball del grup, després del seu absolut èxit amb 
“Bed&Breakfast”. Aquest nou disc compta amb lletres més inten-
ses, músiques més treballades i temàtiques més serioses però 
sense perdre en cap moment el seu esperit quotidià i divertit que 
fa tan properes les seves cançons. 
El grup ja ha començat la gira per presentar aquest “Espècies per 
catalogar”, una ruta que farà  una parada a la nostra Festa Major.

 

W

eb www.calaviudi.cat
El portal interactiu de Ca la Viudi, el punt d’informació de l’Àrea de 
Joventut on hi podreu trobar informació de cursos, beques, viatges, 
feines i molts més recursos, a més de convocatòries, concursos i no-
tícies.

http://arxiu.llagostera.cat
Al recent estrenat portal de l’Arxiu Municipal hi podreu consultar 
gran part del material de què disposa: l’hemeroteca, fons documen-
tals, fotografies... La digitalització d’aquests documents és una opció 
molt bona perquè a partir d’ara puguem fer una recerca ràpida i 
exhaustiva des de casa. 
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entitats locals

[els consells d’en Byte]

Ara que arriba la primavera i els dies de pluges 
i tempestes és important tenir presents alguns 
consells que us ajudaran a que els vostres ordi-
nadors tinguin una vida més llarga.

Els dies de tempesta és molt fàcil que les fonts 
d’alimentació dels PC’s i dels portàtils rebin les 
descàrregues amb pics de tensió que deriven 
dels llampecs. Això pot provocar danys en els 
components elèctrics d’aquestes, fent que no 
arrenquin correctament. Si el pic de tensió és 
prou alt pot arribar a cremar components més 
importants com la placa mare, la cpu (processa-
dor de càlcul) o altres. Per això us recomanem 
tenir un SAI o bateria de retenció per regular 
baixades i pujades de tensió, i també descon-
nectar els ordinadors de l’endoll del corrent. 
Aquestes invariants elèctriques també danyen 
els sectors dels vostres disc durs -on guardeu la 
vostra informació- per la qual cosa l’ús del SAI 

en aquest entorns d’inestabilitat és summament 
recomanable.
 
Recordeu que els routers d’ADSL també estan 
lligats a la xarxa elèctrica, per tant és important 
desconnectar-los de la roseta del telèfon i de 
l’endoll del corrent. No n’hi ha prou amb tancar 
l’interruptor de corrent, heu de desendollar-lo.
En cas de danys elèctrics mireu si la vostra 
assegurança us ho cobreix (moltes vegades no 
és necessari que feu despesa) i porteu el vostre 
ordinador a un centre oficial que us pugui fer un 
pressupost previ.

Aquest i d’altres consells els podeu seguir al 
Facebook de ReparamiPC, o donant-vos d’alta al 
nostre canal de Twitter (@ReparamiPC_com)

David Otero Verdaguer - ReparamiPC.com
Passeig Tomàs Boada 29 / 972 831710

 

Ap

p Conte interactiu “Jo mataré monstres per tu” 

Aquest cop no recomanem una aplicació en si, sinó un conte inte-
ractiu que ens explica com podem superar les pors als monstres 
que viuen sota la nostra habitació. 
Aquesta narració ha estat creada a mitges entre Santi Balmes, 
cantant de Love of Lesbian, i Alyona, dissenyadora i realitzadora 
audiovisual. La història de la Martina o d’en Martí –pots escollir el 
protagonista del conte- s’inspira en una frase extreta de la cançó 
“Un día en el parque”, del grup barceloní “Love of Lesbian”.  
 

 

Vid
eo

jo

c
Mario Party 9

Nova entrega del videojoc del mític lampista que té com a única 
finalitat divertir i entretenir tota la família. El joc són un grup 
de “mini-jocs” competitius, organitzats de diferents maneres i 
pensats per jugar amb companyia.  



[activitats biblioteca]
CULTURA*
Club de lectura i conversa

Des del 10 d’abril i fins el 3 de juliol s’ha organitzat un club de lectura i convesa “Català Fàcil”.  El club, 
que està emmarcat dins les actuacions del Pla de Barris i compta amb la col·laboració del Consorci per 
a la Normalització Lingüísitica, és gratuït i està adreçat a persones que estan aprenent català (nivell 
elemental) o que s’estan iniciant en la lectura de textos literaris en català. És també útil per millorar la 
capacitat de conversa. 
Rosa Quiñones, d’Actiescola, serà la coordinadora del grup.
El club es farà tots els dimarts de 10 a 11 h a la sala polivalent de la biblioteca. 

Els nostres blogs:  
www.llagosterart.blogspot.com 
www.tallerartestiu.blospot.com

Segueix-nos al Facebook! www.facebook.com/bellesartsllagostera

Inscriu-te als nostres cursos a www.llagostera.cat

[el mur del Centre d’Art Pere Mayol]

Paisatges Circulars
Artistes: Marc, Anna, Mark, Georgina

Mmmonstres! 
Taller de costura de ninots de drap



             opinió             cultura[el racó dels artistes]
Kim Planella

Quan era molt petit va demanar a la mare que li 
comprés un nas de pallasso. Ella, confosa per la 
petició i sense saber on cercar-lo, va agafar una pa-
tata, la va partir i buidar i la va pintar amb pintalla-
vis. En el precís instant en què li entregava no sabia 
doncs que posava en mans del seu fill la clau que li 
obria la porta d’un altre món.

Kim Planella, nascut el 1960, ha dedicat la seva 
vida al teatre. Havent-se format en aquest àmbit a 
l’Institut del Teatre de Barcelona i en música al C. 
Del Liceu de Barcelona, va ampliar els seus conei-
xements essent instruït per diverses personalitats 
a Berlín i Londres. A la nostra vila va iniciar el pro-
jecte de l’Aula d’Art que va liderar durant deu anys, 
però que més tard amb dues bones companyes de 
viatge va traslladar a Sta. Cristina per esdevenir el 
que ara és el Centre d’Arts Escèniques de la Costa 
Brava a l’Espai Ridaura. Havent compost més de 20 
obres originals, entre les que podem destacar The 
Mist (en anglès), Vlad, Luna de Cristal, El Apeade-
ro, Projecte Pirata i Street (en anglès), ha estat a 
més premiat en cinc importants festivals europeus 
d’arts escèniques, un de japonès, i dos d’americans, 
a més de diversos de casa nostra.

Des del primer minut de tertúlia descobrim que 
la seva professió va molt més enllà d’una vida de 
dedicació, la seva relació amb el teatre és amor pur. 
La conversa avança i retenim 

una frase que desxifra què l’ha dut fins 
aquí: “L’artista és l’explorador avançat de 
la societat”. A poc a poc l’intercanvi gene-
ra a la nostra ment un capgirell, deixem 
enrere la figura del director, compositor, 
actor i professor de teatre per donar pas a 
la del creador. És ell mateix qui es defineix 
d’aquesta manera. “Fem obres de teatre per 
assajar com el científic que investiga, espe-
rant descobrir la penicil·lina”. Entenem que 
tot el que fa té la intenció d’anar un pas més 
endavant.

No hi ha dubte que aquest noctàmbul, que a 
més ara presenta de dilluns a divendres toca-
da la mitjanit el programa “Quan ve la nit...” 
a Llagostera Ràdio, gaudeix compartint tot el 
que sap. Acabem la conversa amb tres bons 
consells per sobreviure al seu i al nostre món: 
no parar mai de treballar, embrutar-se les mans 
de fang per modelar la vida tal com la desitges i 
sota cap concepte abandonar l’esperit crític i re-
volucionari. No hem de deixar mai de ser lliures, 
ens diu aquest creador llagosterenc d’aire místic.

    Ariadna Donate    

Descobrir la penicil·lina
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LA SOLIDARITAT 
DELS LLAGOSTERENCS

Enric Ramionet

Un foc d’hivern va recórrer novament l’Ardenya. Aquest 
és un paisatge avesat als incendis, fet de  boscos aspres 
i de cels en els quals sempre són presents la proximitat 
del mar i la presència dels homes. El divendres 9 de març 
les flames, inflades per les ràfegues d’un vent fortíssim, 
es van escampar i van aproximar-se amenaçadores a la 
urbanització Font Bona, d’on va haver de ser evacua-
da la gent que hi viu.  El dia següent, l’alcalde agrairia 
l’esforç, la dedicació, la solidaritat del poble llagosterenc 
acollint als desallotjats i participant en els serveis que 
es van disposar al polivalent per atendre’ls.  Hem donat 
mostres, una vegada més, que som un poble solidari, va 
dir més o menys. Jo també ho crec. Els llagosterencs som 
solidaris en efecte, i ho som perquè els éssers humans, 
en circumstàncies normals, tendim a ser-ho. Ho escric 
amb un cert pudor. Les opinions optimistes sempre s’hi 
han d’escriure. L’amargor, la crueltat i el pessimisme són 
molt més literaris i també molt més periodístics, però és 
el que crec, honestament. Quan no cal lluitar per la vida, 
quan no et domina la por, ni la fressa del prejudicis, ni les 
intoxicacions dels odis induïts, la cèlebre bèstia que tots 
portem a dins és controlable. També ho són les baixes 
passions: la gelosia, l’enveja o la devastadora i una mica 
ridícula força de la vanitat. I fins i tot  la resta de pecats 
capitals que no són pur plaer i alegria de viure. Tot exis-
teix, tot forma part de la nostra naturalesa, però 

en general es mantenen latents i no acostumen a tren-
car la convivència. El nostre arrapadíssim sentit social 
s’imposa i deixem, generosament, el sucre al veí i donem 
una empenta al vehicle que no arranca. I alguns estan 
disposats fins i tot a preparar àpats o cedir una habitació 
als que han hagut de marxar de casa. I no obstant això, al 
llarg de la història, la nostra espècie ha acumulat un in-
ventari impressionant de mesquineses, d’odis, violències 
i crueltats. De fet, contenim totes les possibilitats que 
van de la bèstia a l’àngel, i una i altra sorgeixen en funció 
de les condicions ambientals.  Són lleis matemàtiques: la 
frustració i la violència  generen violència, les desigual-
tats ressentiment o la percepció de les injustícies tren-
quen el contracte social que cadascú  manté amb el món. 
La labor dels nostres dirigents, les decisions, el model 
social amb el qual ens organitzem, hauria de perseguir 
l’estat propici perquè s’imposés allò que fa uns anys els 
anarquistes van definir com la gran llei natural de la soli-
daritat. No és poca cosa, en efecte, però és claríssim. Tant 
com entendre que escampar o deixar que s’escampin els 
brots d’odi i els prejudicis, o negar les cobertures socials 
a les víctimes del gran incendi de l’economia actual, és 
simplement atiar les brases.                              
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JA PODEM 
DESCANSAR EN PAU

cementiri nou.  Potser sí que la sala de cerimònies 
quedarà petita quan hi hagi un comiat multitudinari, 
però el més important és que els que no desitgen 
passar per l’església a l’hora d’acomiadar-se d’aquest 
món ara tenen un espai adequat on amics, coneguts i 
saludats els podran acompanyar lliurement.

UNA GRAN NOTÍCIA
Aquestes darreres setmanes el nom de Llagostera 
ha sortit en els mitjans de comunicació en diferents 
ocasions i sempre des d’un punt de vista positiu, 
la qual cosa en aquests temps que vivim és tot un 
esdeveniment.  Quan no són les gestes de l’equip de 
futbol que porta el nom del poble per mitja penínsu-
la, són notícies insòlites com la instal·lació de 1.426 
plaques solars a la teulada de l’escola Lacustària. 
Amb tot, una de les informacions que m’ha fet més 
feliç és que l’Arxiu Municipal, que va iniciar i dirigeix 
des de fa una vintena d’anys Marta Albà, ha pogut 
digitalitzar bona part del seu fons, de manera que 
ja es poden consultar les actes dels plens des de 
1797 o les diferents publicacions que s’han editat a 
Llagostera al llarg del segle XX, com aquest mateix 
Butlletí, el nostre il·lustre predecessor Lacustària, 
els programes de la Festa Major o les quatre o cinc 
publicacions dels prolífics anys que van entre 1910 
i 1925. I en aquesta revisió i/o consulta de la nostra 
història, hi hem d’afegir els extraordinaris docu-
ments filmats que es poden veure a Llagostera TV, 
gràcies sobretot a Pepe Fernández.

En els darrers trenta anys a Llagostera s’han edificat tota 
mena d’infraestructures públiques que, de moment, han 
culminat amb la rehabilitació del casc antic. No dic que 
no es facin coses noves –ara mateix s’està treballant en el 
centre d’interpretació de Can Caciques- però la situació 
econòmica farà difícil noves grans inversions amb diner 
públic com s’ha pogut fer, per exemple, amb el Centre 
Cultural i la Biblioteca de Can Roig. En aquest context, 
el tanatori que s’ha habilitat en el cementiri és una gran 
obra, necessària i justa, ja que en temps de descreguts no 
tenia cap sentit que no hi hagués una alternativa amb con-
dicions a l’església catòlica per fer un acte de comiat laic o 
de qualsevol altra religió. 
Feia molts anys que la sala de vetlles de l’hospital muni-
cipal havia quedat antiquada, petita i sense les mínimes 
condicions higièniques. Ara, el nou tanatori, que gestiona 
l’empresa privada Auface (que és la continuïtat de Fu-
nerària Poch), disposa de dues sales de vetlla, una sala de 
cerimònies amb una capacitat per a cent persones assegu-
des, una sala de tanatopràxia i altres espais auxiliars. Cal 
deixar constància que el grup municipal de l’Entesa, que 
quan era el govern havia iniciat el procés per construir un 
nou tanatori, considera que la ubicació no és prou encer-
tada (proposaven l’Avinguda Canigó, davant la zona verda 
del sector Fonollerons). 
La veritat és que en la primera visita que vaig fer al ta-
natori per la mort d’un familiar, em va semblar un espai 
acollidor que respira tranquil·litat, amb les alzines sureres 
davant i amb una àmplia obertura amb vidre cap a dins el

Marc Sureda
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L’arribada del PP al govern de l’Estat porta aires de canvi al sistema educatiu. A Espanya 
cada partit que arriba al govern vol deixar la seva petjada a les escoles, promovent canvis 
no sempre prou justificats, ni prou basats en les certeses que aporten les investigacions 
socioeducatives. El que domina en les propostes de canvis educatius acostumen a ser una 
sèrie de parers polítics que sovint no tenen en compte: què en pensen el professorat i les 
famílies de com està l’escola i dels reptes que ha de superar? 

La proposta del PP de passar de dos a tres anys els estudis de batxillerat, esgarrapant 
un any a l’ESO, és a dir, deixant l’ESO en una etapa de tres anys, es basa en la idea que 
convertint el primer de batxillerat o de formació professional en un curs d’orientació 
s’aconseguirà millorar el rendiment de l’alumnat. Opino que aquesta és una proposta 
segregadora, ja que el que pretén és que l’alumnat que obté pitjors resultats educatius 
es decanti cap a altres estudis de forma primerenca. Aquesta derivació comportarà que 
l’alumnat que presenta pitjors resultats educatius deixi les aules que ocuparan els alum-
nes continuistes i, per tant, s’està seleccionant l’alumnat més que orientant-lo.  

Per al PP el canvi que suposa la seva proposta en l’estructura del sistema educatiu és 
una qüestió insignificant. Oblida que els beneficis dels canvis en l’estructura educativa 
es copsen a llarg termini i obvia que  millorar les taxes d’èxit escolar a mig termini, passa 
per millorar el finançament del sistema educatiu (avui l’estat espanyol inverteix el 4,3 % 
del PIB mentre que la  mitjana de la UE està en el 5,5%); per l’aprofitament màxim dels 
recursos educatius; per millorar la participació i implicació de la comunitat educativa en 
la dinàmica escolar i per cuidar als professionals de l’educació, reconeixent, quan és el 
cas, la seva tasca. 

Si volem un sistema educatiu que millori el rendiment escolar de les joves generacions 
hem de començar per la base, és a dir, millorant el nivell de formació al final de l’educació 
primària i posant recursos a l’abast dels professionals per atendre la diversitat. 

Els polítics han de prendre consciència que les retallades en educació no fan res més que 
empitjorar la delicada salut del sistema educatiu i han d’aprendre a valorar que el  que 
la societat necessita és que s’aposti per una escola on domini la igualtat d’oportunitats 
per a tothom, per sobre de la qualitat entesa com la selecció de l’alumnat que treu millors 
resultats acadèmics.

Josep Miquel Palaudàries

ELS CANVIS EDUCATIUS 
DE LA DRETA
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C/Pau Casals 27. Telf: 972.83.07.02
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El crim de l’aiguarràs. Capítol IVLa fotodenúncia
“Troballes” boscanes de Joan Sàbat

Entrebancs i “mobiliari urbà” per AxLL
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la veu del poble

Després de fugir el sagaç inspector de policia, la 
Coca s’acosta a la pintura i examina detinguda-
ment la frase que la Carlota ha mig esborrat  
 
- Senyors: Aquesta bruixa de la Carlota no ha 
aconseguit esborrar del tot la frase que acusa 
l’assassí: El llegat del pobre Ròdión. - Continua 
la Coca amb la veu afectada per l’emoció- Les 
paraules que va escriure amb la seva pròpia sang, 
instants abans de traspassar, són: L’assassí sóc jo. 

- Deteniu aquesta mala pècora. – Crida l’Armand. 

- Jo no l’he mort! Només he llegit el que està escrit 
al quadre. 

- L’assassí és el conductor de l’ambulància – diu la 
Carlota -. Per fer callar les veus que diuen que les 
ambulàncies sempre arriben tard al lloc on hi ha 
una urgència. Després de matar-lo, ha escrit això 
al quadre i s’ha presentat abans que la policia, 
reivindicant la seva celeritat en el bon desenvolu-
pament de la seva tasca. 

- Qualsevol de nosaltres podria ser l’assassí i 
escriure la frase sense mentir. – Diu en Gavin.- In-
clòs en Ròdión es podria haver suïcidat. També ho 
podria haver fet aquest tipus que escriu aquesta 
història. Això no pot ser! Hem de saber qui és 
l’autor del crim i com l’ha perpetrat.

- Comencem pel principi.- Diu un tipus amb gavar-
dina que acaba d’entrar a l’habitació del crim.- Sóc 
el vertader inspector Kurtz Andrei. Vinc a enllestir 
aquest cas, ara que el meu germà bessó tocat del 
bolet, ha fotut al camp.  

- Oooohh!- Criden els quatre individus alhora.  
  
- L’assassinat s’ha comès amb aquest os de pernil. 
 
- Continua l’inspector mostrant un os bastant 
gros, brut de terra. 
 
- En Ròdión ha estat colpejat al cap amb aquest 
objecte contundent, provocant-li la mort en pocs 
instants. L’os ha desaparegut d’aquí, perquè la 

gossa del finat, la Pidgy-pidgy, l’ha arreplegat 
per enterrar-lo al jardí. Mitjançant un exhaustiu 
anàlisi del lloc dels fets, dut a terme per la meva 
persona sense ajuda de ningú (elis, elis) he fet 
aquest descobriment, vital per dur a bon port la 
investigació. He descobert el passat al Restaurant 
Tegat del senyor Armand, on treballava de cui-
ner. La víctima va mantenir un afer sexual amb la 
Niurka, cubana ajudant de cuiner; a part de ser 
la germana d’en Paulino, cubà expulsat de l’illa 
acusat de tràfic de drogues, que més endavant va 
adoptar la identitat de ciutadà francès, anome-
nant-se Armand. 

Els problemes varen sorgir quan l’Armand va 
intentar trencar la relació de la seva germana 
Niurka amb en Ròdión, al·legant que aquest indi-
vidu era gai, i havia mantingut relacions íntimes 
amb el propi Fidel Castro. Cosa que va provocar 
el trencament de la parella, enfurismant el finat, 
qui gràcies a la seva amistat amb la màfia russa-
cubana, va fer acomiadar l’Armand del Restaurant 
Mas Tegat, privant-li de trobar cap feina i fent-lo 
caure en la més cruel indigència  Veritat senyor 
Armand?  
 
- Sí, és cert. Però sóc innocent.- Implora l’Armand.- 
Jo he trobat el pobre Ròdión mort tal com el veieu. 
M’he espantat de tal forma, que per dissimular, 
m’he posat aquests calçotets d’espart. 

El crim de l’aiguarràs. Capítol IV
Joan Frigola
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He tingut la grata sorpresa de llegir al butlletí municipal que a la “Casa de les 
Vídues” s´hi ha fet un centre d´art al qual han posat el nom de “Pere Mayol”.
Celebro aquest encert, i també que se li hagi donat el nom del Sr. Pere. Ell va 
ser uns anys el meu mestre de dibuix, com també ho va ser de molts altres 
nois i noies de diferents edats que anàvem a escola amb ell. Parlem de més 
de 55 anys enrere, però recordo al Sr. Pere amb molt d´afecte, doncs era un 
home amable, molt alt, un pèl encorbat per l´alçada que tenia, i sempre amb 
el cigar a la boca, que tot i parlant, el cigar mai no se li desenganxava del llavi.
Aquelles estones que cada dia passàvem a l´escola de dibuix servien per fer 
amics, i aleshores, en la nostra vida mancada de moltes coses, érem feliços.
Crec que mereixia aquest reconeixement, doncs era un gran pintor i un molt 
bon mestre.

Pere Mayol

En resposta a l’escrit de P.O.C. que es va publicar en 
l’anterior Butlletí, manifestar que hi estic totalment 
d’acord i que comparteixo la seva opinió.  
 
És vergonyós que per tenir neta la vorera de davant de 
casa, i fins i tot la pròpia façana, haguem de netejar els 
“regals” de mascotes alienes. Com també ho és haver 
d’anar pel carrer esquivant els “pilonets” de torn. 

Tanmateix, també he vist moltes vegades com algunes 
persones permeten sense immutar-se que els seus gos-
sos embrutin la plaça del poble (com tants altres llocs 

com comentava P.O.C.). Aquest és un espai on juga la 
mainada i en conseqüència és molt poc higiènic, ja que 
tot i que en alguns casos els amos recullen les caques, 
els pipís no es poden recollir... Una solució seria portar 
a passejar les mascotes al carril bici com fa molta gent, 
però que se’n recullin igualment els “regalets” si us 
plau, doncs  l’espectacle que hi ha en alguns trams és 
realment desagradable per a la gent que hi passeja. 
Només cal fer una cosa: posar el regalet del gosset dins 
la bosseta. És ben fàcil, no? I si no es vol pols, que no es 
vagi a l’era.

Hola a tothom! Us convidem a ser partícips d’aquest 
repte, que a partir d’ara, també serà el vostre. 
DATA: 5 de MAIG
ESDEVENIMENT: Trailwalker 2012
REPTE: recórrer 100Km des d’Olot fins a Sant Feliu de 
Guíxols, passant per Llagostera en menys de 32 hores. 
OBJECTIU: recaptar el màxim de diners possible amb 
la finalitat d’aportar-los a Intermón Oxfam per tal de 
construir pous d’aigua a Etiòpia.

Els “Implicats Llagostera” som un equip format per Jordi 
Boadella, David Puig, Xevi Lloveras, David Oliveras, Eva 

Cubarsí i Irene Llach, i hem decidit participar en aques-
ta cursa solidària. Nosaltres ens hem marcat l’objectiu 
de caminar 100Km, però per poder participar a la cursa 
necessitem recaptar un mínim de 1.500€ en donatius, 
els quals aniran al projecte d’Intermón Oxfam.
Necessitem la vostra col·laboració econòmica; qualse-
vol ajuda, per petita que sigui, serà ben rebuda. Per fer 
les vostres aportacions ens podeu fer arribar el vostre 
donatiu a qualsevol dels membres participants o entrar 
al següent link: http://trailwalker.intermonoxfam.org/
es/equipos/ficha/implicats-llagostera
Us donem les gràcies a tots i totes!           

Parlarem de gossos vol. II

Implicats Llagostera: Trailwalker2012

P.O.C.

La Pepa



Venda i lloguer amb opció a compra 
al C/Carrilet 27
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La vida a la Residència Josep Baulida
Cada mes es fan activitats a la Residència Municipal 
Josep Baulida. N’hi ha algunes que són setmanals, com 
la partida de bingo i els tallers de memòria; d’altres 
són mensuals, com les celebracions dels aniversaris 
dels residents, que es festegen l’últim divendres de mes 
bufant les espelmes i berenant coca i xocolata; i n’hi ha 
d’altres que s’organitzen segons la temporada, com els 
tallers d’horticultura, els tallers de cuina, la participació 
en activitats del poble...

Aquest trimestre passat va finalitzar amb l’assistència 
dels residents, acompanyats per la Creu Roja, a la Rua 
de Carnaval del poble. Però això no va ser tot, durant el 
transcurs de la setmana del Carnaval també es va fer la 
pertinent celebració al centre, on el personal es va dis-
fressar, va ballar i cantar per fer passar una bona estona 

a tots els usuaris.
Actualment han començat a preparar amb molt 
d’entusiasme la seva participació a les “Olimpionades” 
que es celebraran a Cassà de la Selva el dia 17 de maig, i 
on hi participaran més de 25 residències de tot Catalun-
ya i més de 600 residents. Així doncs, per entrenar-se 
en una de les terrasses del centre es practica un joc amb 
cons amb els arcs olímpics, i properament organitzaran 
un circuit d’eslàlom i jugaran al croquet.

A més, ara que ja comença a fer més bon temps, s’ha 
organitzat un taller d’horticultura. En uns horts urbans 
que tenen instal·lats en una altra terrassa hi han plantat 
patates. No saben si en podran menjar, però s’ho van 
passar d’allò més bé per preparar-ho tot!
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Tres llagosterencs a la fase espanyola de l’Olimpíada 
Internacional de Física 2012
En la fase catalana de l’Olimpíada Internacional de 
Física 2012, celebrada simultàniament a les quatre 
províncies el passat 10 de febrer i organitzada per 
la Societat Catalana de Física, tres dels estudiants 
seleccionats per participar en la fase espanyola són del 
poble de Llagostera. 
L’acte de lliurament de premis d’aquesta fase catalana 
es va fer el divendres dia 16 de març a dos quarts de 
cinc de la tarda  a la Sala Prat de la Riba de l’Institut 
d’Estudis Catalans de Barcelona. 
En acabar l’acte, els organitzadors van felicitar a tots 

els estudiants seleccionats i també van destacar un fet 
significatiu, que dels 21 seleccionats de tot Catalunya, 
3 són del municipi de Llagostera, una vila amb una 
població relativament petita.
Els estudiants llagosterencs seleccionats estan cur-
sant  2n de Batxillerat, i són Eudald Romo Grau i Martí 
Llinàs Comas de l’Institut J.Vicens Vives, i Francesc 
Xavier Gispert Sánchez del Montessori Palau. 
La fase espanyola es realitzarà a Bilbao entre el 20 i 23 
d’abril. Sort i l’enhorabona!

Cada dia escoltem notícies que no ajuden a ser opti-
mistes per afrontar la situació econòmica que viu el 
nostre país. Premsa, ràdio, televisió... Tots els mitjans 
s’omplen de mals presagis. Cap persona ni empresa 
es sent segura i cada vegada més la societat demana 
qualitat al millor preu, sigui en el sector que sigui.

Com ja és sabut per tots, el mercat de l’automòbil evo-
luciona constantment i a gran velocitat. Cada vegada 
trobem un ventall més ampli de marques que ofereixen 
vehicles amb components electrònics per facilitar i 
millorar la conducció. Cotxes més confortables i amb 
un disseny modern i innovador, però què passa quan 
s’espatllen? Tothom viu amb preocupació l’entrada al 
taller mecànic. Quant trigaré a tenir-lo reparat? Quant 
em costarà? 
Totes aquestes raons han fet que el Taller Robert Coro-
minas hagi decidit començar una nova etapa adaptant-
se als nous temps, i per poder ampliar els seus serveis 

al millor preu ha entrat a formar part de la xarxa 
Eurotaller, grup líder de Tallers Multimarca a Europa i 
amb més de 4.500 punts de servei. Amb aquest canvi 
el taller oferirà assistència a totes les marques estant 
amb continu contacte amb un xarxa tècnica multi-
marca per tal de rebre tot el recolzament necessari 
en quant a assessorament tècnic i formació per al seu 
personal mecànic.

A Eurotaller Robert Corominas s’hi continuarà tro-
bant qualitat, rapidesa, eficàcia, personal qualificat, 
pressupost sense compromís, finançament a mida i un 
assessorament personalitzat en tot el que es reque-
reixi. Tot això i molt més a un preu més reduït, ja que 
s’oferirà un 20% de descompte en mà d’obra en totes 
les reparacions durant tot aquest any 2012. A més, el 
Taller Robert Corominas continuarà venent cotxes i 
disposarà d’un ampli ventall de vehicles seminous i de 
km.0 de totes les marques.

Núria Comas

Taller Robert Corominas s’adapta als nous temps
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“Experimentar la solidaritat vers l’altre et fa veure també 
la solidaritat dels altres vers tu” Ramon Macaya. 
Sóc feliç perquè aprenc cada dia de la vida. Em sento 
feliç perquè visc situacions i conec persones que són un 
exemple extraordinari d’educació per a l’esperança, in-
dispensable per a l’existència, especialment en els temps 
que corren. I continuo feliç perquè el projecte “L’art fet 
sensibilitat”, liderat per la Fundació Astres, ha trenat una 
xarxa de persones molt diverses que hem aconseguit en 
pocs mesos els diners necessaris per suportar -un any 
més- el cost de les activitats dirigides a treballar el dret 
a l’autonomia i l’autogestió amb les persones amb D.I. 
Activitats que s’han estat realitzant fa més de quatre anys 
en el Centre Ocupacional de la Fundació Astres.

Moltes d’aquestes persones s’esforcen per adquirir 
l’habilitat de decidir per si mateixos, de ser escoltats i ser 
tractats amb respecte. Encara molta gent les veu com a 
nens, els infantilitzen, i no els donen llibertat per pren-
dre decisions, cometre errors, ni portar un determinat 
control de la seva vida.
 “(...) tots tenim dret que ens tractin bé, que ens escoltin 
i puguem escollir i dir què volem fer, què no ens agrada. 
Que no ens tractin com a petits perquè ja som  grans i que 
ens ajudin si ho necessitem. A treballar i divertir-nos, i 
tenir nòvia o nòvio si volem (...) “. 

L’equip professional que compon la Fundació Astres 
lluita per la coherència amb aquests ideals. Ells i elles són 
veritables agents de canvi perquè, amb el seu compromís 

i amor cap a les persones amb DI, fan possible un món 
cada cop menys ignorant.
L’artista Clara Sullà, amb la seva implicació afectuosa i 
professional en aquest projecte, ha facilitat una porta 
d’entrada a la cultura d’aquests nois i noies que comen-
tant i tocant les obres de la Clara han entès  com una obra 
d’art explica la manca de llibertat.  
“ (...) la Clara és una artista i fa quadres i estàtues que pri-
mer semblen rares però que, si les mires bé, volen dir que 
hi ha persones que estan com tancades en una gàbia o 
lligades i no fan el que volen perquè tenen por a demanar 
ajuda. Hi ha moltes maneres d’explicar temes tan impor-
tants i, com fa la Clara, una és amb l’art modern (...)”. 

El projecte “L’art fet sensibilitat” és molt més que un 
calendari: és una crida a la necessitat urgent de fer peda-
gogia de l’autonomia i la llibertat  respecte a les persones 
amb D.I. En aquesta ocasió he sentit com una bona part 
de ciutadans que no conec i d’altres que estimo i per 
fortuna meva ens coneixem, no dubten a donar-te la mà 
en un gest solidari. Així, ser feliç, és fàcil.  
Per acabar, i des del cor, amics i amigues llagosterencs, el 
meu agraïment més sincer. 

Montse Castellana Rosell
Mare d’en Pau, una persona extraordinària

1000 gràcies Llagostera!
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Veïnat Bruguera, 23.
Telf: 972.83.10.56



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. 

“Com acaba un Llagosterenc a l’altra punta del món? 
 
Amb un conveni entre universitats i molta sort!

Una cosa és marxar d’Erasmus per Europa, que amb 
un cop d’avió ets a casa per Nadal, i l’altra és perdre’s 
enmig del Pacífic. Com ho portes això de ser tan lluny de 
casa? 

Estupendament. Creieu-me quan dic que l’única cosa que 
he trobat a faltar és el bon embotit. A part d’això, passar 
el Nadal fent surf i el Cap d’Any a la platja té l’exotisme 
suficient per compensar la distància.

Així doncs, la universitat et va concedir la beca per anar 
a Austràlia? Explica’ns, com et van els estudis? 
Beca?  
 

Els diners que em van donar no em van arribar ni per pa-
gar el bitllet d’avió. De totes maneres, la universitat austra-
liana és molt diferent a la catalana. En lloc de tenir de set a 
deu assignatures per semestre només en curses tres, i tens 
molt més temps lliure per preparar els temes amb lectures 
obligatòries i també per treballar i sobreviure!

Deixem la universitat i entrem en el dia a dia. Com 
recordes els primers moments fora de casa? Va ser com-
plicat el procés d’adaptació? 

La primera setmana va ser molt estranya. L’accent austra-
lià és força tancat i acabava els dies esgotat mentalment 
de l’esforç de traducció constant. A més a més, no parava 
de ploure i vaig estar la primera setmana jugant a pòquer 
amb un danès, un australià i una colla d’indis. 

LLAGOSTERENCS     ARREU DEL MON

PARLEM CLAR: SIDNEY
Païs: Austràlia

Habitants: 4,34 milions d’habitants

Llengua: Anglès

Densitat: 4023 persones per km2

Són nascudes a Sidney:  
Kyle Minogue (Cantant) 

Cate Blanchett (Actriu)



Parla’ns de Sidney. Sabem que has estat visquent 3 anys 
a Barcelona mentre estudiaves la carrera de periodis-
me. Són ciutats similars, o no tenen res a veure? 
 
- Són molt diferents, tan per com estan construïdes com 
per com funcionen les coses. Sidney té el CBD (Central Bus-
sines District) que seria el centre neuràlgic on hi ha tots els 
gratacels. A partir d’aquí hi ha vint-i-cinc quilòmetres a la 
rodona de barris amb caràcters molt diferents però bàsica-
ment residencials. 
A més a més, els transports públics són horribles comparats 
amb Barcelona!

Australia és molt gran, has viatjat per algun lloc més en-
llà de Sidney?

- Quan vaig acabar la uni vaig dedicar-me a viatjar. Vaig vi-
sitar la zona de Cairns, on hi ha jungla i la gran barrera de 
corall; el centre vermell, amb ramats de camells salvatges 
pel desert i la mística roca “Uluru”; el sud amb la turística 

“Great Ocean Road”, Adelaide i Melbourne; la costa daurada 
australiana “Gold Coast” i fins i tot vam fer una escapada a 
Nova Zelanda.

Explica’ns alguna anècdota interessant que hagis viscut 
a la terra dels cangurs.

- N’hi ha unes quantes! Una topada amb una “funnel web 
spider”, una de les tres aranyes més perilloses del món; una 
altra topada amb una pitó d’uns quatre metres, aquesta in-
ofensiva; un aperitiu de formigues que tenien gust a llima i 
també sopar cocodril i cangur… Un altre moment perillós el 
vaig tenir quan estava fent surf i de sobte em vaig veure en-
voltat de bossetes minúscules de plàstic blau. No devien ser 
més grans que l’envoltori d’un caramel i vaig agafar la se-
güent onada sense preocupar-me. Quan vaig arribar a prop 
de la platja un amic em cridava des de la sorra que sortís, 
que hi havia meduses.  Les onades anaven deixant a la costa 
aquelles petites coses blaves i un cop a fora vaig veure que 
tenien uns tentacles que arribaven als quatre metres!

LLAGOSTERENCS     ARREU DEL MON

Sidney

Fotografia Crater Eckham Sunset, per Pol Bordàs
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Club Handbol Llagostera
El nostre primer equip d’handbol està treballant per aconseguir sortir de la fase de descens i poder continuar l’any 
vinent a la Lliga Catalana Antonio Lázaro. Tot objectiu és possible, a seguir endavant! 
Cal destacar que les victòries ja són cinc en total i que la dificultat d’aquesta categoria és molt superior a la de les 
darreres temporades, a més de ser la categoria màxima a Catalunya avui dia.

Club Patinatge Llagostera
Les patinadores de grup show del CP Llagostera van in-
augurar la temporada amb una gloriosa primera plaça al 
campionat provincial celebrat el mes de gener al pavelló 
de Fontajau (Girona). Tot i la mala sort de l’any passat, 
les nostres patinadores, entrenades per Mireia Malagón, 
van saber demostrar al públic i als jurats tot el treball 
realitzat amb el disc ‘’A quatre grapes’’. Amb aquesta 
grata victòria, les patinadores es van classificar per al 

campionat de Catalunya, celebrat a Vilanova, on obtin-
gueren la 7a posició entre els 14 grups participants. 
Finalment, gràcies a tot l’esforç i bones puntuacions 
obtingudes, el passat mes de març van participar al 
campionat d’Espanya a Vigo (Galícia), on van aconseguir 
la meritosa dotzena plaça. L’enhorabona pels mèrits 
assolits i a seguir endavant!

Unió Esportiva Llagostera
El primer equip del Llagostera està 
passant per una molt bona ratxa, ha 
fet un ascens important en la classi-
ficació ocupant així el quart lloc a la 
lliga amb 50 punts juntament amb  
l’Orihuela CF. 
Des de l’inici d’any fins ara ha 
recorregut vuit posicions, cosa que 
permet tenir esperances per acabar 
en una molt bona posició aquesta 
temporada. En els darrers set partits 
l’equip d’Oriol Alsina ha vençut a tots 
els rivals amb els que s’ha enfrontat, 
i el porter Wilfred ha estat un dels 
principals protagonistes, doncs ha 

deixat entrar molt poques pilotes en 
partits disputats fora de casa.
A banda de tot això, s’ha de dir que 
un dels partits jugats amb més expec-
tació va ser l’Hospitalet-Llagostera, 
ja que en totes les torbades anteriors 
el Llagostera n’havia sortit malparat 
i aquesta vegada va fer un molt bon 
partit i se’n va endur la victòria.
Així doncs, amb el llistó ben alt es 
situa l’equip més preat de futbol del 
poble a aquesta jornada de l’inici de 
primavera, esperem que segueixi 
donant alegries als seus seguidors i 
que no abaixi la guàrdia!
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Sènior Femení 

Les noies del CBLL es continuen mantenint a la zona 
tranquil·la de la classificació de segona catalana, força 
allunyades de la zona de promoció de descens però 
també de les zones d’ascens. Igual que amb el primer 
equip masculí, des del Butlletí volem donar ànims a 
l’equip per afrontar amb il·lusió aquests últims partits 
que queden per així acabar de certificar al 100% la 
permanència i poder gaudir d’un final de temporada 
plàcid.

Club Bàsquet Llagostera
Sènior Masculí A 

El primer equip masculí del CB Llagostera continua a la 
part baixa de la classificació, concretament al 14è lloc 
(en el moment en què finalitzem la redacció d’aquesta 
edició del Butlletí), només a una victòria del descens 
directe (però amb l’average a favor amb el 15è clas-
sificat) i tenint la promoció per baixar pràcticament 
assegurada. 
A falta de poques jornades, i amb un calendari més que 
complicat, desitjar a l’equip local bona sort de cara a 
aquests partits difícils per tal que pugui escalar alguna 
posició i així encarar la promoció de descens amb les 
millors opcions possibles.
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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

En els darrers tres mesos l’activitat del Club BTT Lla-
gostera no ha cedit ni un sol dia. 

El diumenge 19 de febrer  va celebrar-se a Llagostera 
la segona edició de l’Open BTT BMW, una marxa que va 
iniciar-se amb la finalitat d’oferir a tots els practicants 
del món BTT una cursa divertida i dinàmica, oferint, 
per tant, un circuit més tècnic als més exigents i un de 
més afable a aquells que tan sols volen passar una bona 
estona. Aquesta cursa, que també va dur-se a terme a 
Quart, Llorà i les Planes d’Hostoles, a Llagostera van 
participar-hi un total de 370 els ciclistes, dels quals 80 
eren els infants del planter dels clubs. 
Marc Colomer va proclamar-se campió d’aquesta mar-
xa, seguit de Marc Trayter i Guillem Muñoz. Pel que fa al 
circuit dels petits, el Club BTT Llagostera va ser present 
al pòdium de la mà d’Erik Martin (prebenjamí), 1r de 
categoria i 2n scratchs; Marc Martin (principiants), 2n 
de categoria i 11è stratchs; i Ivet Molina (principiants), 
2a de categoria i 4a scratchs. 

Un parell de diumenges després, el 4 de març, alguns 
veterans del Club van participar a la XIV Marxa BTT a 
Santa Pau, una cursa que recorre el cor del Parc Nacio-
nal de la zona volcànica de la Garrotxa passant per llocs 
com el volcà Rocanegra, Sant Miquel de Sacot o la Fage-
da d’en Jordà. D’altra banda, el mateix dia els petits del 
Club tornaven a fer podi a Sant Dalmai i a Sant Hilari, 
on es van celebrar el 20è premi BTT la Selva i el 10è GP 
BTT la Selva-Sant Hilari Sacalm respectivament. 

Les sortides que el Club tenia programades per als 
diumenges 5 i 19 de febrer, corresponents a la sortida 
per a la mainada i l’esmorzar als Metges, van haver-se 
d’aplaçar per diversos motius. En el cas de la sortida 
per a la mainada, després de la nevada i a causa de les 
baixes temperatures l’organització va decidir aplaçar-
la per a més endavant. I pel que fa a la sortida fins als 
Metges, aquesta va emplaçar-se al 18 de març, ja que 
pel dia que s’havia programat inicialment coincidia amb 
la celebració de l’Open BTT BMW.

Club BTT 
Que el ritme no pari
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esports

El dia 15 de gener Els Cremats Motor Club Esportiu varen organitzar un esmorzar per als socis, amics i 
col·laboradors del Motor Club. A l’esmorzar hi van assistir una seixantena de persones que varen disfrutar d’una 
botifarrada i d’un matí de motor. A l’esmorzar es va comptar amb la presència  de Narcís Martínez, motxiller de 
Jeroni Fajardo (tots dos amb llicència d’Els Cremats per l’any 2012). 
Els membres dels Cremats van aprofitar la diada per agrair als pilots que l’any 2011 es varen treure la llicència 
amb ells, i a més els van retre un petit homenatge tot animant-los a treure’s la llicència aquest any i seguir gau-
dint d’aquest esport. 
També es va agrair la col·laboració dels sponsors, col·laboradors i de l’Ajuntament.

Els Cremats Motor Club Esportiu
Esmorzar de socis d’”Els Cremats Motor Club Esportiu”

El dia 26 de febrer la pilot d’”Els Cremat M.C.E.”, Marina Font, va disputar el seu primer trial a la Pinya (Olot), 
portant de motxiller el seu home Jordi Llinàs. 
El trial comptava amb nou zones a fer en dues voltes. Però a causa de la duresa del trial, on hi van participar 
pilots mundialistes com Takahisa Fujinami, la pilot llagosterenca no va acabar-lo. Tot i això, tant ella com el seu 
marit van acabar molt satisfets del trial i de la seva participació. 

Marina Font al Trial de la Pinya
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TheHoroscoBarris
Les prediccions del Bruixot Maduixot/ Febrer-Març-Abril 2012

CANYERA – LA MATA – 
MONT-REI: 
Habitants de la zona, no sentiu 
certs sorolls estranys? Estigueu 
alerta que això és només el princi-
pi de tota una sèrie de fets inquie-
tants.

CAN GOTARRA:
Sheldon Adelson no en té prou 
amb l’Eurovegas i està planejant 
reconstruir de manera espec-
tacular el desaparegut  laberint 
d’arbustos del parc de Can Gotarra. 

SELVA BRAVA:
Als habitants d’aquesta urba-
nització us agafarà un esperit 
emprenedor important, però 
no sigueu llaminers i vulgueu 
imitar a Rasquera…

SECTOR GANIX:
L’aproximació del Trailwalker us 
farà sortir l’atleta que porteu a 
dins. Cordeu-vos bé les sabates i 
mireu bé a banda i banda abans 
de creuar!

SECTOR FONELLARONS:
La primavera la sang altera, 
especialment la dels veïns 
d’aquesta zona. Ull no feu res 
del que pugueu penedir-vos.  

NUCLI ANTIC:
Sant Feliu ja fa temps que 
està de mal humor perquè 
les obres del barri vell no 
li deixen fer la migdiada. 
Es preveuen tempestes 
constants com a represàlia 
només en aquesta part del 
poble.

CENTRE:
Últimament s’han vist passejar 
moltes vídues per la plaça. No 
us preocupeu, això és senyal 
que s’acosta un babyboom sen-
se precedents en aquesta zona.

ELS ESCUTS:
Vigileu les vostres perti-
nences; Fèlix Millet revelarà 
pròximament que al seu 
patrimoni s’hi sumen quatre 
cases a Llagostera Residen-
cial. Segons ell buscava una 
urbanització que inspirés 
seguretat. 
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Ni divendres 13, ni gats negres, ni miralls trencats… A Llagostera 
la primera quinzena del mes de març s’està convertint en una data 
negra per excel·lència, fins i tot per als que no són supersticiosos. 

Fa dos anys enrere la gran nevada va provocar-nos certa situació 
d’angoixa; enguany, després de 365 dies de treva, va ser el foc, 
l’altra cara de la moneda.

L’incendi que va arrasar 
un total de 393 hectàrees del 
Massís d’Ardenya-Cadiretes entre 
Santa Cristina d’Aro, Tossa de 
Mar i Llagostera –la majoria 
d’hectàrees pertinents al nos-
tre mu nicipi- va iniciar-se el 
divendres 9 de març sobre 
un quart de tres del migdia. 
Des del centre de Llagostera 
semblava que el fum provenia 
del bosc de Can Nadal, però en 
veritat la capçalera del foc es situava més en-
llà, al peu de la muntanya d’En Bonet al terme de Santa Cristina. 
Des d’aquest punt estant, les flames van bifurcar-se en dos focus, 
avançant perillosament 
cap al Puig de les Cadiretes i el Puig de Montclar respectivament.
 

Cronologia 
dels fets

Divendres 9 de 
març

14:15h Una gran 
columna de fum 

provinent de Solius 
alerta els veïns de 

Llagostera..

15:30h Es talla la 
carretera de Sant 
Grau (GiV-6821), 

que connecta Lla-
gostera amb Tossa 

de Mar.

16:00h Les fortes 
ràfegues de tra-

muntana fan que 
l’incendi originat 
a Solius avanci 

a gran velocitat i 
s’originin diver-

sos focus.

18:00h Les autoritats 
desallotgen de forma 

preventiva les urbanit-
zacions de Font Bona 
i Cala Salions de Lla-

gostera i Tossa de Mar, 
també alguna masia 

llagosterenca.

20:00h 
S’habilita el local 
Polivalent per tal 
d’acollir els veïns 

desallotjats.

00:00h Tot i que 
la força del vent 

minva de manera 
considerable el 

foc continua actiu 
i descontrolat. Una 

seixantena de dota-
cions treballen durant 

tot la nit.

A.D

C.H.
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Amb l’arribada del crepuscle, l’imponent resplendor de l’incendi i 
les seves flames prenien encara més protagonisme i atreien les mi-
rades fins i tot dels conductors que s’acostaven al poble provinents 
de la ciutat de Girona. Semblava impossible que aquell malson esti-
gués succeint de veritat; se’ns estava cremant una part de l’ànima a 
tots. 

La unió fa la força

Per poder donar cap a aquella agreujant situació es van mobilitzar 
una seixantena de dotacions terrestres del cos de bombers i cinc 
d’aèries, a més de diverses dotacions del SEM, ADF, Creu Roja, Po-
licia Municipal i Mossos d’Esquadra. Des del minut zero tots ells es 
van aplegar a la zona per tal de cobrir les necessitats del moment.

Dissabte 10 de març

08:00h Les dotacions 
de bombers i ADF tre-
ballen sense pausa en 
les tasques d’extinció.

10:00h Continuen 
tallades les carrete-
res Gi-682 i GiV-6821 
entre Tossa de Mar i 
Sant Feliu, i Llagostera 
i Sant Grau.

12:40h Els veïns de la 
urbanització de Cala 
Salions  de Tossa de 
Mar poden tornar a les 
seves cases.

12:45h Uns 85 veïns 
de Font Bona dinen al 
local Polivalent perquè 
continuen desallotjats.

12:50h S’obre la 
carretera Gi-682 entre 
Tossa i Sant Feliu.

13:00h Els alcaldes 
de les zones afecta-
des per l’incendi es 
reuneixen amb els 
operatius al Centre de 
Comandament Avançat 
situat a Castell-Platja 
d’Aro.

13:30h Segueix la 
situa ció d’emergència 
perquè tècnicament 
el foc no està en fase 
de control, tot i que els 
operatius són optimis-
tes i compten contro-
lar-lo aviat.

13:45h Les condicions 
meteorològiques i el 
canvi de la direcció del 
vent són propicis per al 
control del foc.

14:00h Els agents ru-
rals inicien l’anàlisi de 
la zona on va declarar-

A partir d’aquell precís instant els ulls de tots els llagosterencs no van 
poder deixar de mirar atònits l’horitzó, seguint la desoladora imatge 
d’una immensa columna de fum negre que avançava sense pietat per 
les carenes del massís.

 

C.H.
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Amb el transcurs del temps van arribar els desallotjaments preven-
tius, uns fets que van provocar que 120 persones fossin destinades al 
local Polivalent de Llagostera, on es preveia que passarien la nit. Allí 
els esperaven diversos voluntaris del poble i també el col·lectiu de la 
Creu Roja Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols i Girona, 
un nombrós grup de persones que van donar suport als veïns i van 
organitzar les tasques de repartiment dels àpats tant divendres com 
dissabte. Finalment, tota la gent desallotjada va ser acollida a diversos 
habitatges dels nostres convilatans. Un cop més, la genero-
sitat ens va fer imparables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les causes d’un abans i d’un 
després

Justament el dia abans de 
declarar-se l’incendi, Lluís 
Recoder, Conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, havia fet 
unes declaracions on co-
mentava el fet que els bos-
cos gironins acumulaven 
encara una gran quantitat 
d’arbres caiguts a causa 
de la nevada de

20:30h Una vintena de 
dotacions de bombers i 

ADF segueixen remu-
llant tota la zona afecta-
da per evitar revifalles. 

Aquestes actuacions es 
duran a terme durant 

tota la nit.

22:45h El Centre de 
Comandament Avançat 

i el Centre de Coman-
dament de Bombers 

es retiren del Parc de 
Bombers de Vall d’Aro.

 

Diumenge 11 de març

07:00h Es mantenen 
les tasques de vigilàn-

cia i durant tot el dia 18 
dotacions remullen el 
perímetre de la zona 

afectada per controlar 
les zones que encara 

fumegen. 

16:15h Es celebra un 
nou comitè de segui-

ment mentre 2 hidroa-
vions i 3 helicòpters 
donen suport a les 

dotacions terrestres 
que lluiten contra 

el foc.

16:30h La climato-
logia permet que el 
foc entri en fase de 

control.

16:40h Els evacuats 
de la urbanització de 

Font Bona i de les 
masies desallotjades 

poden tornar a les 
seves llars.

20:00h Es manté tallat 
un tram de la carretera 
GiV-6821 entre Llagos-

tera i Sant Grau per 
facilitar les tasques als 

operatius.

C.H.

C.H.
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l’any 2010. Aquestes declaracions novament posaven de manifest 
un problema del qual tothom és plenament conscient, els nostres 
boscos eren –i són- un polvorí en cas d’incendi.

A més, les situacions climatològiques passades van servir 
d’agreujant per a la propagació de les flames. Els vents tan secs que 
van estar bufant prèviament, sumats a la onada de fred Siberià i la 
tramuntanada van provocar que el terreny quedés completament 
sec i que el foc pogués avançar sense entrebancs. A més a més, la 
vegetació de la zona, composta bàsicament d’alzines sureres, és 

combustible fàcil i un fort potencial de propagació. 

Amb tots aquests 
factors “a favor”,  sembla ser que l’espurna que 
va originar aquesta catàstrofe no va ser causada per accident, sinó 
provocada deliberadament. Mentre els agents rurals continuen 
amb les tasques d’investigació, la teoria que està prenent més força 
és aquesta, ja que a dia d’avui ja s’han descartat les hipòtesis que 
apuntaven a una guspira provinent d’una línia elèctrica, d’un treball 
forestal, d’una activitat agrícola, i també d’una burilla de cigarret. 

Sigui com sigui, el mal ja està fet i contra això no hi podem fer res. 
Això sí, el temps ho cura tot, i malgrat que ara ens falta una gran 
part d’aquest meravellós oceà verd que banya les nostres contrades, 
hi haurà un dia en què tot tornarà a ser com abans. 

@Restcalamaria
Fa tota la pinta de que 
s’ha encès a l’abocador 
de Solius  #focallagostera 
 
@DobleN
Avionetes cap al #focalla-
gostera #solius 
 
@Brujats
#focallagostera, Mal 
peça, es comença a mou-
re el vent.
 
@Brujats
El #focallagostera segons 
uns bombers està con-
trolat, segons 3/24 està 
actiu. El pitjor enemic 
d’avui serà el vent. 
 
@JoanLuengo
Em consta q a #Banyoles 
veieu els hidroavions i 
helicopters q carreguen 
aigua, espero q el #foca-
Llagostera s’acabi ben 
aviat 

@Sergi_mr_
Orgull llagosterenc al 
veure com el poble 
s’implica per solucionar 
el més aviat possible 
les conseqüències de 
l’incendi! #focallagostera
 

El foc a les 
xarxes 
socials
Els ciutadans de Llagoste-
ra i rodalies van mostrar 
la seva preocupació a les 
xarxes socials, d’on n’em 
extret les més interessants 
de Twitter.

C.H.
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EFEMÈRIDES

- Un total de 200 veïns entre les urbanitzacions i ma  
 sies de Llagostera i Tossa de Mar van haver de ser   
 desallotjats de forma preventiva.

- 60 dotacions terrestres, 7 dotacions aèries, 15 vehicles de  
 l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i diversos operatius  
 de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, unitats del SEM  
 i de la Creu Roja, Protecció Civil i un gran nombre de volun 
 taris van treballar sense pausa el cap de setmana del 9, 10 i  
 11 de març.

- La superfície del nombre d’hectàrees calcinades equival a  
 l’esgarrifant quantitat de més de 400 camps de futbol.

- El Massís Ardenya-Cadiretes fa tan sols nou anys va patir 
 un altre devastador incendi. El 31 de gener de 2003 van   
 cremar-se un total de 560ha (tres quartes parts del  
 territori cremat pertinents a Sant Feliu i una quarta part  
 pertinent a Santa Cristina).

- L’abundància de fusta cremada i afeblida de la zona incen 
 diada pot afavorir la propagació de l’escarabat barrinador.

Reportatge: Mita Casanovas
Fotografies: Carles Hierro, Ariadna Donate, Albert Donate

@llagosteraldia
Gràcies novament al 

voluntariat, personal mu-
nicipal, Creu Roja, 
ADF, Policia Local, 

Bombers, Protec-
ció Civil i Mossos 
#focaLlagostera

@JunYing5
Tot un orgull veu-

re que tot un poble 
s’ajunta per ajudar als 
refugiats #focaLlagos-

tera  #ensensortirem 
 

@marc_elpoll
@bomberscat i #ADF 

segueixen remullant la 
zona #FocArdenya  

 
@llagosteratv

Una vintena de dotacions 
es queden alerta tota la 
nit per controlar que el 
#focArdenya no revifi. 

@jardinatural
#focArdenya en fase de 
control, bombers i ADF 

remullant i vigilant les 
393 ha cremades. El vent 

encalmat. 

@marc_elpoll 
@fermisantamaria es 

dirigeix cap al local poli-
valent de #Llagostera per 

donar informació  

@llagosteratv
Comença reunió comité 
seguiment #focArdenya 

 
@agusticlara

el vent ha calmat prò 
segueix semblant violent 

#focardenya

A.D
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registre civil

>>>>>

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

NAIXEMENTS
Mar Vilanó Ortega    28-12-2011
Isabel Camón Chinchilla   27-12-2011
Nil Crespo Descàrrega    26-12-2011
Fabian Kruzyñski   28-12-2011
Marcel Kruzyñski   28-12-2011
Gisela Benaiges Mir    28-12-2011
Farah El Maach Abarkan    31-12-2011
Aissata Ba Ndongo    09-01-2012
Roger León Recasens    10-01-2012
Joan Rabasedas Teixidor    12-01-2012
Artal Artacho Lozano    20-01-2012
Carla Martínez Montiel    28-01-2012
Iannis-Rubén Tamasan    12-02-2012

Youssef El Bouazati Hammouti   17-02-2012
Clàudia Leal Peralta    25-02-2012
Jannet El Yarroudi El Jaghnouni  13-02-2012
Eloi Gascons Mateu    01-03-2012
Oussama El Ayadi    06-03-2012
Sergi Cussó Millán    09-03-2012
Laura Parra García    07-03-2012
Aitana Pérez Sánchez    13-03-2012
Eloi Illa Paradeda    19-03-2012
Joel Codina Ortiz    23-03-2012
Jan Bassets Malagrida    19-03-2012
Rayane Jennane    27-03-2012

DEFUNCIONS

María Dolores Moreno Arrebola  05-01-2012
Martín Puig Puig    07-01-2012
Encarnación Esteve LLinás   13-01-2012
Jordi Vicens Trias    28-01-2012
Pilar Solá Bayé       11-02-2012

María García Ramírez    12-02-2012
Laura Soler Vicens    09-03-2012
Carles Peña Martí    10-03-2012
José Mateos Adámez    24-03-2012
 

MATRIMONIS

Carles Coll Mayol i Judit Álvarez González    02-01-2012 
Francisco-Javier Acedo Lucena i Ana-Kaeila Romero Cuadrado 18-02-2012
Antoni Hidalgo Moreno i Yurena Beltrán Poleo    25-02-2012
Jesús-Manuel Añón  Molina i Lorena Quiñones Quiñones   10-03-2012
Sergiy Berezutskyy i Svitlana Malovana     26-03-2012
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