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/editorial

< Treu el ganivet de serra gros del primer calaix i amb 
un cop sec que retruny per tot el menjador deixa anar-la 
a pes mort sobre les estovalles de quadres. Se la miren 
espectants. El primer dia de l’any que presideix les pos-
tres, tal com el profeta que capgira els ànims i aviva els 
somnis, marca un punt i apart en el transcurs de l’any.
Amb destresa el més gran la parteix en llesques que una 
a una ofereix als comensals. El més petit, que fa estona 
que saliva, s’apressa a fer notar la seva impaciència. L’avi 
en rep la següent porció i els pares tot darrere fins que 
l’última boca és servida.
I de sobte, es fa un silenci. No és un silenci corrent. 
Només la primera vegada de cada any que empassen el 
seu suc i deixen a una banda del plat la seva grana fosca 
aquesta pau envolta la taula. 

Arriba l’aire d’estiu. 
Al petit se li escapa una rialla, el seu gust dolç li recorda 
els partits de futbol al carrer, la piscina municipal, les ac-
tivitats a la tarda i la llibertat més absoluta. Els grans, re-
corden les nits de xerrameca, el cinema a la fresca, com 
s’alleugereixen els dies i recuperen unes ganes enormes 
d’anar amunt i avall amb la família a l’esquena, el sol, la 
sorra i el mar. L’avi és envaït per la nostàlgia d’aquells 
vespres a la Pista Jardí, entre balls de berbena i ja nota el 
sol de tarda a la pell mentre maquina la propera jugada 
amb les fitxes de dominó a les mans. L’emociona pensar 
com els de la seva quinta sempre es troben bons quan la 
temporada estival s’atansa. La més jove de la taula se’l 

mira però no el veu. L’ha copsada l’ambient d’aquelles 
caloroses nits d’estiu a la terrassa en què tot s’hi val. Les 
excursions a la platja. Les histories curtes però intenses. 
Successos inesperats que només neixen un trimestre 
l’any quan les hores no van amb el rellotge. Li encanta 
aquella sensació de que el poble és més viu que mai. El 
sol contagia optimisme i els vilatans corren amunt i avall 
per no perdre detall del que s’hi cou. S’atura i pensa que 
un any més ha decidit esquivar l’”operació bikini”, però 
per un moment calcula quantes calories deu tenir la 
porció que ara empassa. 47, recorda. Es mira la família 
emocionada, aixeca el ganivet i exclama: Algú vol més 
xíndria? > 

L’activitat a Llagosera no té aturador. La calor no espanta 
ni les entitats ni el consistori, doncs ens han preparat 
una oferta més que àmplia per exprémer al màxim els 
dies -i les nits- que queden d’aquest estiu que sembla 
que ja se’ns escapa. Així doncs, serviu-vos un altre tros 
de xíndria i gaudiu-lo a cada mossegada, us anirà bé per 
agafar forces i aguantar el ritme frenètic d’aquesta època 
de l’any.

Tanmateix, esperem que la capbussada entre les pàgines 
d’aquest nou Butlletí tan farcit de poble també us sigui 
una mica refrescant i engrescadora.

Col·lectiu de redacció

47 calories
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Dies 2, 9, 16, 23 i 30: 
Dijous de sardanes (Plaça Catalunya/22h)
Dies 3, 10, 17, 24 i 31: 
15è Festival d’estiu del Casino 
(Terrassa del Casino/22h)
Dia 4:
Festa de Sant Llorenç: sopar i ball 
(Parc de l’Estació/21h)
Dia 8 :
Cinema a la fresca: The artist (Plaça Catalunya/22h)
Dia 15:
Festa del Casal Parroquial: actuacions infantils
Dies 18: 
Festa de l’handbol: sopar i ball 
(Parc de l’Estació/21h)
Dies 20 al 26:
XII Obert de tennis (Urb. La Canyera)
Dia 22:
Cinema a la fresca: Eva (Plaça Catalunya/22h)
Dia 25:
Sardinada popular: sopar i havaneres 
(Parc de l’Estació/21h)
Dia 30: 
Fitag als municipis (Teatre Casino Llag./22h)

 
Dia 1:
L’últim xip-xap (Piscina municipal)
Dia 2:
Bicicletada i arrossada popular (Casal Parroquial)
Dies 8 a l’11:
V Obert de dobles de tennis (Urb. La Canyera)
Dia 11:
Diada de Catalunya: activitats durant tot el dia
 

Dia 7:
Festa de la gent gran: dinar i ball 
(Edifici Polivalent)
Dia 12:
Fira del Bolet: activitats durant tot el dia 
(Barri vell)

Sabies que a Llagostera...?

XIFR
ES

/calaix de sastre
agost... som 8.375 habitants:

  4.043       4.332

La Festa Major, any rere any, aporta un gran 
ambient al poble, i tot i que semblava difícil 
de superar, aquest any la Comissió de Festes 
va preparar una programació digne de ser 
emmarcada. A més, la barra solidària que 
l’Ajuntament va organitzar pels concerts i ac-
tes que es celebraven al Polivalent, va recap-
tar més de set mil euros, uns beneficis que es 
destinaran a projectes socials del poble. 

Qui acostumi a circular pel nucli antic sabrà 
que les obres i rehabilitacions estan a l’ordre 
del dia, fent que moure’s per la zona pugui ser 
una odissea. Amb les obres dels últims mesos 
les senyalitzacions convidaven a entrar en un 
espiral que no acabava mai, obligant-nos a 
infringir-ne alguna, ja que si no, resultava im-
possible sortir d’aquell atzucac de cartells.

Des del passat mes d’abril a Llagostera dis-
posem d’un parc de salut situat a l’avinguda 
de l’Esport, el qual consta de vuit aparells que 
promouen l’activitat i l’exercici físic. Aquesta 
saludable i benvinguda iniciativa busca la mi-
llora dels nostres vilatans, però sembla que 
no se n’hi està traient tot el profit. Llagoste-
rencs: a moure’s s’ha dit!

EL SEM
À

FO
R

setembre

octubre

EL TEM
PS

     Abril 

     Maig    

     Juny      

Tº màxima  

més alta

 22,5 ºC

 30,2 ºC

 34,1 ºC

Tº mínima  

més baixa

 0 ºC

 0 ºC

 10,9 ºC

Pluges

 35 l/m2

 29 l/m2

7 l/m2

  dones             homes
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Roses i llibres a cabassos
Durant la passada diada de Sant Jordi la plaça Catalunya 
novament va omplir-se de curiosos que en tot el dia no van 
deixar de visitar les paradetes que les entitats i centres 
educatius del poble havien muntat per a l’ocasió. 
Al matí, els alumnes de les llars d’infants, i també els avis 
de la Residència Josep Baulida acompanyats pels volunta-
ris de la Creu Roja, van visitar la plaça per poder gaudir de 
l’ambient d’aquesta festivitat. A la tarda es va amenitzar 
la jornada amb un espectacle infantil i l’habitual mos-
tra de punts de llibre elaborats pels alumnes dels CEIPs 
municipals. I un cop acabat l’espectacle es va fer entrega 
dels premis infantils del Concurs Literari i del Concurs de 
Punts de Llibre que la Biblioteca Julià Cutiller organitza 
anualment per la diada. Seguidament, a la sala polivalent 
de la Biblioteca es van entregar els premis de la categoria 
juvenil i adult -els textos guanyadors de totes les categories 
es poden consultar al quadern que adjuntem amb aquest 
butlletí-.  
Malgrat el molestós vent que va bufar durant tota la jorna-
da, a la plaça hi va haver un constant degoteig de gent que 
va fer que la diada fos del tot lluïda. 
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C/ Camprodon, 26
972 83 18 19

www.ramionetassegurances.es
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Si hi ha quelcom que no ens manca a 
Llagostera és cultura, i així ho pro-
vem cada any. Ja són tres les edicions 
que hem celebrat dels Premis Cultu-
rals Butlletí, i en aquesta ocasió els 
premiats han estat la primera Marxa 
de Torxes, com a acte cultural; en la 
trajectòria cultural l’escollit va ser 
el Grup Excursionista Bell-Matí, pels 
seus gairebé 50 anys de vida; per 
segon any consecutiu, l’entitat pre-
miada per a la seva aportació cultural 
va ser la Colla Gegantera; el músic 
Jordi Cabarrocas es va endur el premi 
a l’artista local; i, finalment, el pre-
mi especial va ser per a la remeiera 
Conxita Pijoan. Com cada any, també 
es va aprofitar l’ocasió per premiar els 

guanyadors del concurs de fotografia 
de portada de la revista, que aquest 
any ja compleix cinc anys.
L’acte, celebrat el dilluns 30 d’abril, va 
durar poc menys d’una hora i va ser 
amenitzat pels alumnes de l’escola de 
dansa i musical El Far de Llagostera, 
les gimnastes del Club Gimnàstica Rít-
mica Quart, i per l’aportació audiovi-
sual de la casa, un vídeo que mostrava 
el procés d’elaboració d’un Butlletí, 
des de les primeres reunions fins el 
dia que es posa a la venda.
La nostra enhorabona als guanyadors 
i infinites gràcies a tots els nominats, 
espectadors, amics i coneguts que vau 
omplir el teatre i vau fer d’aquesta, 
una gala més per recordar. 

El Butlletí celebra els III Premis Culturals

Presentació del conte de la Cuca Feliua 
El 20 de maig, a un mes i escaig per arri-
bar a l’estiu, una Cuca, la nostra, ja sortia 
del niu. “Tota Cuca viu”, el conte de la 
Cuca Feliua ideat pels membres d’aquest 
col·lectiu i il·lustrat per Ariadna Donate, 
cobrava vida aquell dia per a tots els nens 
-i no tan nens- que volien saber la història 
d’aquesta criatura tan nostra. 
La projecció del conte, que també compta-

va amb l’explicació audiovisual del procés 
de construcció real de la Cuca Feliua, i que 
procurava fer més proper aquest perso-
natge als infants del poble, es va realitzar 
al teatre del Casino. L’acte va començar a 
les sis de la tarda d’un diumenge plujós 
que ja feia flaire de Festa Major, i van ser 
una cinquantena de persones, entre petits 
i grans, les que hi varen assistir.
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Festa 
del 

segar
16 de juny 
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col·laboració de l’Ajuntament de Llagostera, va organit-
zar per sisè any consecutiu una activitat per celebrar 
la festivitat de Sant Jordi i, alhora, fomentar el respecte 
per la diversitat lingüística i cultural. 
L’acte, enguany organitzat per primera vegada al nostre 
municipi, es va celebrar el dia 27 d’abril a les vuit del 
vespre al teatre del Casino Llagosterenc, i va consistir 
en una lectura de textos del món amb música i imatges. 
Diversos alumnes dels cursos de català de la comarca, 
persones participants en el programa “Voluntariat per 
la llengua” i integrants de diverses entitats i associa-
cions llagosterenques van llegir textos poètics, explicar llegendes i faules, i cantar en les seves llengües d’origen. 
En finalitzar, els membres de la Colla Gegantera de Llagostera van amenitzar l’acte tocant algunes peces i segui-
dament es va poder degustar un pica-pica multicultural a partir dels plats preparats per l’alumnat.

Lectura de poemes del món en 12 llengües

Llagostera amb la Marató contra la pobresa
El dissabte 2 de juny es van celebrar a Llagostera dife-
rents actes en benefici de la Marató contra la pobresa 
de TV3. Les activitats programades van començar 
a dos quarts de sis de la tarda amb una caminada i 
bicicletada organitzada pel G.E Bell-Matí i el Club BTT 
Llagostera respectivament.
Seguidament, cap a les vuit del vespre, es va dur a 
terme un espectacle de màgia solidària amb el mag 
Eduard Juanola i el mag Agustí a l’edifici Polivalent, on 
més tard s’hi va fer una altra demostració del ball del 

Flashmob –estrenat per la Festa Major- i també una 
botifarrada per acabar la jornada amb un bon sopar. 
Els beneficis de les vendes dels tiquets van destinar-se 
íntegrament a la Marató.
A més d’aquesta aportació, el cap de setmana anterior 
-durant la Festa Major- també es van recollir dona-
tius gràcies a les guardioles solidàries que la Unió de 
Botiguers va posar als seus establiments i als tallers i 
productes venuts en una parada que va muntar Cavall 
de Mar.
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La flama del Canigó il·lumina la revetlla
Artur Comas i Aida Ventura, els nous Hereu i 
Pubilla de Llagostera van ser els encarregats 
d’encendre la foguera de Sant Joan que per 
segon any consecutiu s’encén amb la flama 
del Canigó, recuperant una tradició que 
s’havia anat deixant de banda. 
La foguera estava ubicada a l’esplanada de 
davant de Can Cassoles, i des de les cinc de 
la tarda tothom qui ho va voler va poder 
dur-hi fustes i cartrons per anar formant 
el munt de runa que més tard s’acabaria 
cremant. 
Passades les nou del vespre i un cop llegit el 
manifest de la flama del Canigó, al ritme dels 
temes de la Colla Gegantera de Llagostera va 
tenir lloc l’encesa de la foguera sota la mira-
da atenta d’un formós nombre de llagoste-
rencs. Seguidament, i per acabar d’arrodonir 
la nit de la revetlla, el Club Patinatge 
Llagostera va oferir un sopar a la fresca amb 
posterior ball al parc de l’Estació. 

AxLL organitza dues xerrades informatives
Alternativa x Llagostera, amb la col·laboració de diver-
ses entitats locals, va presentar aquest passat mes de 
juny un cicle de dues xerrades informatives on es van 
tractar temes clau que poden afectar-nos en el futur a 
causa de la crisi. 
En la primera trobada es van tractar les problemàti-
ques de les hipoteques. Marta Afuera, portaveu de 
la Plataforma Afectats per la Hipoteca de Girona, va 
explicar les gestions que es fan des de l’associació i les 
accions que es duen a terme per poder aturar desno-
naments i ajudar les persones que es veuen immerses 
en situacions complicades a causa de les hipoteques. 
Enric Ramionet, membre de Llagostera Solidària, va 
ser l’encarregat de presentar l’acte. 
Pel que fa a la segona xerrada, va anar a càrrec de Pere 
Massagué, coordinador de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. 

Aquesta sessió va servir per exposar als assistents 
la situació actual dels bancs i caixes, i també com 
això repercuteix en els seus usuaris. En aquest cas la 
presentació de la xerrada va ser a càrrec del periodista 
llagosterenc Joan Ventura. 
Ambdues trobades es van realitzar al Local Social 
“La Caixa” els dijous 21 i 28 de juny respectivament, 
i van comptar amb la participació d’una trentena 
d’assistents. 
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EL QUE 
MÉS ES 
COU AL 
PLE

Senyor Ramon Soler: 

El conveni d’un any pro-
rrogable automàticament, 
permet desenvolupar 
polítiques comunes de pro-
moció laboral mitjançant la 
implantació d’un sistema 
d’orientació i intermediació 
amb eines de treball comu-
nes i integrades: un sistema 
d’informació integral de 
suport a l’orientació laboral 
anomenat Galileu i del por-
tal de Feina Activa. 
Mitjançant aquest conve-
ni la gent de la borsa de 
treball de Llagostera no 
s’haurà de desplaçar a les 
oficines del SOC per  buscar 
feina i per tant ho podrà fer 
des del municipi. 

Senyor Lluís Postigo: 

Les iniciatives encaminades 
a facilitar la recerca de feina 
són interessants. No obs-
tant això, fins el dia d’avui 
és difícil valorar si la borsa 
de treball local ha tingut un 
resultat positiu. 

A favor
  

Tema més destacat del 
Ple del mes d’abril:

Aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Llagostera i la 

Diputació de Girona per a la im-
plantació del Sistema d’Orientació 
i Intermediació Laboral del Servei 

d’Ocupació de Catalunya 

Sandra Bagudanch POLÍTICA

A favorSenyor Jordi Noguera: 

No era present en el plenari. 
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EL QUE 
MÉS ES 
COU AL 
PLE

Senyor Ramon Soler: 

S’anul·la la instal·lació de les pla-
ques solars per impossibilitat de 
poder-les instal·lar. El govern de 
l’estat espanyol ha aprovat el Real 
Decret 1/2012 que suprimeix les 
subvencions a totes les energies 
renovables i per tant s’anul·len les 
bonificacions de les instal·lacions. 
Així doncs, hi ha impossibilitat 
d’instal·lar-les i rendibilitzar-les. 
Per aquest motiu es proposa retor-
nar la teulada al seu estat inicial.  

Senyor Lluís Postigo: 

Planteja que s’hauria 
d’haver estudiat la possi-
bilitat de mantenir algu-
nes de les plaques per 
l’autoconsum del centre es-
colar, ja que les possibilitats 
reals de connexió hi són. 
Així doncs, en lloc 
d’anul·lar-ho tot seria 
interessant mantenir una 
una instal·lació menor per 
l’autoconsum. 

Senyor Jordi Noguera: 

Valora que el govern espan-
yol pren decisions errònies 
que malauradament sempre 
ens acaben afectant nega-
tivament. Demana que la 
desinstal·lació no perjudiqui  
l’estructura del centre. 

A favor
     

Tema més destacat del
 Ple del mes de maig:

Ratificar acord JGL resolució contrac-
te instal·lació solar fotovoltaica al 

CEIP Lacustària  

A favor

POLÍTICA

Abstenció
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Senyor Jordi Noguera: 

Posa en dubte la viabili-
tat del projecte, ja que a 
d’altres municipis hi ha 
pistes que s’estan tancant. 
Es destaca que a nivell 
municipal hi ha altres 
necessitats molt més 
prioritàries. 

Senyor Lluís Postigo: 

Valora un error que aquest 
tema ni s’hagi parlat en 
el Patronat Municipal 
d’Esports (espai on es par-
la de les necessitats espor-
tives del municipi) ni en el 
Club de Tenis Llagostera. 
En la proposta no hi ha cap 
justificació de la demana-
da social d’aquest esport, 
alhora, aquesta instal·lació 
no apareix en el MIEM 
(Mapa d’Instal·lacions 
Esportives Municipals). 
Es proposa que les pistes 
de pàdel s’ubiquessin a la 
urbanització de la Canyera 
aprofitant la zona esporti-
va existent. A favor

En contra  

  

Tema més destacat del 
Ple del mes de juny:

Aprovació de l’expedient de concessió 
demanial per a la construcció, gestió 
i explotació de 3 pistes de pàdel a la 

zona esportiva i inici de licitació

Senyor Fermí Santamaria: 

La construcció d’unes 
pistes de pàdel era una de 
les propostes del programa 
electoral. L’ajuntament no 
se’n pot responsabilitzar a 
nivell econòmic i per tant 
es planteja una concessió 
a una empresa que en faci 
la construcció, gestió i 
explotació tenint en compte 
el plec de clàusules. La 
concessió del terreny serà a 
30 anys i s’ubicarà pròxim 
al camp de futbol. 

AbstencióAbstenció
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Sota un cel amenaçador que finalment no va ser cap problema, el 
diumenge 22 d’abril vam dur a terme les dues activitats que teníem 
previstes en motiu de Sant Jordi.
Al matí, i en col·laboració amb el Casal Independentista El Forn, 
una vintena de persones vam pujar a penjar l’estelada al Puig 
d’Arques tot caminant des de Romanyà. I a la tarda, uns vint-i-cinc 
nens i nenes van participar en la Gimcana de Sant Jordi, en què tot 
resolent enigmes de caire cultural van transcórrer per diferents 
indrets del poble on anaven superant diverses proves.
Gràcies a totes i tots els que hi vau participar! 
Visca la terra!

Joves per la Terra
Activitats per Sant Jordi 

Dones d’Arreu
Treballadores, dones, ahir i avui

El dimecres 23 de maig a les 20h al teatre del Casino 
es va projectar “Treballadores, dones, ahir i avui”, un 
reportatge que el col·lectiu de Dones d’Arreu, amb la 
col·laboració de Llagostera TV, vam editar en motiu 
del dia de la dona treballadora. Aquest és un repor-
tatge en vídeo que inclou una quinzena de testimonis 
de dones treballadores de Llagostera, d’ara i d’abans, 
i que pretén fer reflexionar sobre la igualtat home/
dona en el món laboral. En el vídeo les testimonis 
van explicar en primera persona quins treballs han 
realitzat al llarg de la seva vida i en quines condi-
cions a nivell de sou, responsabilitat i formació.

El passat 22 d’abril l’entitat Llagostera en flor va organit-
zar la 1a Festa de les Flors. Inicialment s’havia planejat  
celebrar aquest esdeveniment al Parc de l’Estació, així 
la fira i les activitats  -que també n’hi havia de progra-
mades a l’aire lliure- s’haguessin pogut dut a terme 
simultàniament i amb molta proximitat. Però l’amenaça 
de pluja va obligar a les organitzadores a celebrar la 
festa a l’edifici Polivalent. Al llarg del dia es van realitzar 
diverses activitats per a totes les edats, tallers infantils i 
conferències com ‘’Els paisatges de les dones d’aigua’’ a 
càrrec de Carme Bosch. Algunes entitats locals també es 
van sumar a la festa i malgrat l’adversitat meteorològica, 
l’acte va ser tot un èxit. Cal destacar d’entre les activitats 
que es pogueren realitzar l’entrega del premi de Lla-
gostera en Flor, que enguany fou per la nostra remeiera 
Conxita Pijoan. 

Llagostera en flor
1a Festa de les Flors

http://llagosteraenflor.blogspot.com
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A les 6 del matí del dissabte 2 de juny, una trentena de 
caçadors llagosterencs va organitzar una batuda de 
deixalles pels boscos de Sant Llorenç i Panedes. Les 
zones d’abocament són les més properes a camins i ca-
rreteres; d’allà, al llarg de tot el matí van recollir fins a 

50m3 de deixalles, entre fundes de cable, vidres, fustes, 
rodes de tractor i fins i tot un cotxe mig desballestat. 
La colla de caçadors no descarta fer una altra batuda 
abans de començar la temporada de cacera. 

Puntaires de Llagostera

Sortida per netejar els boscos 
Colla de Caçadors de Sant Hubert de Llagostera

Entre setmana ja sabeu que ens trobem 
dos dies totes per fer els nostres treballs, 
però els caps de 
setmana anem a treballar a altres indrets 
i així també portem el nom de Llagostera 
arreu. 
Les darreres sortides han estat: l’11 de 
març a Sant Gregori, el 25 de març a la 
fira de l’embotit de Bescanó, el 22 d’abril 
a Fornells de la Selva, el dia de Sant Jordi 
a Platja d’Aro, el 29 d’abril a la diada de la 
Puntaire a Arenys de Mar, el 10 de juny a 
la fira de la cirera de Llers i el 17 de juny 
a Sant Antoni de Calonge. A més, durant 
la nostra Festa Major vam exposar al 
Local Social una mostra dels treballs del 
nostre grup, una exposició que us recor-
dem amb aquestes fotografies. 

Fotos: Marc Sureda



en
tit

at
s 

lo
ca

ls

elbutlletí.22

El 6 de juny va ser sens dubte una data per a la història 
de l’Astronomia, doncs va haver-hi un trànsit de Venus, 
que és el pas de Venus per davant del Sol vist des de la 
Terra. Es produeix quan el Sol, Venus i la Terra es troben 
alineats i és un fenomen molt poc freqüent. De fet, el 
trànsit només es produeix quatre vegades cada 243 
anys.

Observar Venus desplaçar-se per davant del Sol és un 
espectacle únic per moltes raons. Venus és molt similar a 
la Terra en diàmetre i observar-lo sobre el Sol ens ajuda 
a entendre com en som d’insignificants en veure com de 
petita és la Terra comparada amb el Sol. 
El dia D, doncs, unes 50 persones es van aplegar a les 6 
del matí al camp d’observació que l’AAAGi havia muntat 
a Platja d’Aro per estudiar el fenomen. Malauradament 
els núvols van permetre només 30 segons de visibilitat, 
impedint pràcticament la totalitat de l’observació, però 
donant una molt petita treva per poder realitzar alguna 
fotografia del tan esperat moment.

Agrupació d’Afeccionats a l’Astronomia de Girona
Dia D

Fotografia de Josep Maria Petit Prats, Jessica Lleonart i Kilian Vinde

Llagostera per la Independència
És viable l’estat propi?

Sabíeu que...? Si tinguéssim un estat propi Catalunya 
tindria una renda per càpita superior a la del Regne 
Unit, Alemanya o França, essent el quart país d’Europa 
més ric –un país petit, sí, però ric-. I que segons el 
conveni de Viena de l’any 1978, en esdevenir un estat 
independent no deixaríem de ser europeus i continua-
ríem formant part del mercat únic. 
Ens poden atacar dient que la independència no és 
constitucional, però és que les lleis de la UE són supe-

riors a les estatals, per tant... 
La viabilitat econòmica, les beques, l’atur, les infraes-
tructures... són els aspectes que es van tractar a la 
xerrada sobre les raons econòmiques de l’estat propi 
que el Cercle Català de Negocis va oferir el divendres 8 
de juny al teatre del Casino, un acte que va reunir prop 
d’un centenar de persones i que va ser organitzat per 
l’assemblea local de Llagostera per la Independència.

Voleu rebre més informació? 
http://llagosteraperlaindependencia.blogspot.com
www.facebook.com/llagosteraperlaindependencia

llagosteraperlaindependencia@gmail.com
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Amb la Festa Major com a tret de sortida, la CGLL 
ha reprès de nou l’activitat fervent de les cercaviles 
estiuenques i, per tant, els compromisos geganters 
a diverses festes majors d’arreu. Tanmateix, els 
membres de la colla també estem d’enhorabona, ja 
que per aquesta festa en Trencanúvols i l’Elionor, 
els gegants vells de Llagostera, van estrenar vestits 
nous després de 56 anys. Aquest canvi agilitzarà 
molt la feina dels seus portadors, doncs el pes dels 
gegants s’ha vist reduït pràcticament a la meitat 
gràcies als teixits amb què els han confeccionat 
Encarnita González, Quimeta Vall·llosera, Pilar Solà, 
Antònia Carrillo i Carme Puigdevall.

Així doncs, si l’estiu us encomana fal·lera gegan-
tera i voleu animar-nos i veure dansar en Zenó de 
Montagut i l’Eleina de Ridaura al ritme de la nostra 
banda, aquestes són les dates de les properes festes 
on participarem: 
11 d’agost (Castelló d’Empúries), 14 d’agost (la Bis-
bal), 25 d’agost (Blanes), 26 d’agost (l’Escala), 22 de 
setembre (Cassà de la Selva) i 6 d’octubre (Caldes 
de Malavella). 
Esperem veure moltes cares conegudes. 
Fins aleshores, salut i ritme!

Colla Gegantera de Llagostera
Vestits nous i més ritme

Esplai El Papu-Tisores
Un altre punt i final

Ja estem immersos en l’estiu i això per a l’Esplai és 
sinònim d’unes bones vacances! De fet, el diumenge 17 
de juny ja vam realitzar una cloenda com cal, fent una 
gran gimcana aquàtica amb gust d’“Humor Amarillo” 
al camp de futbol de Llagostera i amb una posterior 
banyada a la piscina. Però tot i ser la cloenda no va ser 
l’última activitat, i és que els Saltamartins i Espiadimonis 
vam anar els dies 25, 26 i 27 de juny d’acampada a la 
Roureda de Sant Llorenç, on vam poder passar uns dies 
envoltats de natura; mentre que els Bufaforats i Escanya-
polls uns dies més tard vam viatjar fins a Campdevànol a 
realitzar una acampada d’on podem destacar les banya-
des a les gorgues de la zona. 

Tot plegat es resumeix en tres divertides activitats per 
concloure el nostre tercer any com a Esplai,  una tem-
porada de la qual estem molt contents, i és que gràcies 
a tots els papus, petits i joves, cada any és millor que 
l’anterior! 

Durant aquests mesos de juliol i agost estarem descan-
sant, però no patiu que el setembre tornareu a tenir no-
tícies nostres, ja que tornarem amb les piles carregades i 
amb moltes ganes d’Esplai. Fins aviat! 



elbutlletí.24

en
tit

at
s 

lo
ca

ls

És un autèntic despropòsit: quan només faltava con-
nectar les plaques solars instal·lades a la teulada de 
l’Escola Lacustària, l’equip de govern del nostre Ajun-
tament i l’empresa concessionària acorden rescindir la 
concessió i desmuntar-les. Sense més.
Al·leguen que la decisió del govern estatal de suspen-
dre les primes (és a dir, les subvencions) en la produc-
ció d’energia renovable impedeix mantenir l’equilibri 
econòmic del contracte. I certament és així, desapareix 
la rendibilitat econòmica prevista. Però únicament hem 
d’enfocar aquest tema des del punt de vista crematís-
tic? Si no hi ha negoci, ens hem d’oblidar de les energies 
renovables? I els seus beneficis socials, pedagògics i 
mediambientals?
L’Escola Lacustària és una escola verda, és a dir, una 
escola compromesa amb el medi ambient, que vol 
innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar 
accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, 
des de l’educació, els nous reptes i valors de la sosteni-
bilitat. El sostre solar era una magnífica oportunitat per 
educar en aquests valors.

L’Ajuntament de Llagostera s’acaba d’adherir al Pac-
te d’Alcaldes contra el canvi climàtic, és a dir, és un 
ajuntament que s’ha compromès a reduir les emissions 
de CO2 al municipi. Només per això s’hauria d’haver in-
tentat, per tots els mitjans possibles, mantenir una part 
d’aquesta instal·lació. Només per aquest motiu s’hauria 
d’impedir el total desmuntatge del sostre solar. 

L’equip de govern no ha tingut visió de futur. Si la planta 
solar no és viable, sí ho és mantenir una part d’aquesta 
instal·lació enfocada a l’autoconsum del centre escolar. 

Es tracta d’una inversió assumible que s’amortitzaria 
en pocs anys. Fins i tot es podria estudiar i dimensionar 
aquesta planta per assumir també el consum energètic 
del dipòsit d’aigua del puig, del centre cultural, de la 
llar d’infants El Niu, dels locals dels serveis socials, etc. 
Aquesta seria una primera aportació local a la lluita 
contra el canvi climàtic. 

És indignant que el que havia estat una magnífica 
iniciativa quedi en no-res. És increïble que no s’intenti 
mantenir encara que només sigui una placa, i encara 
que només sigui per deixar un testimoni de com poden 
arribar a ser de ridícules determinades decisions dels 
nostres governants. El més sorprenent de tot és que ja 
estaven muntades, i a punt d’entrar en funcionament, 
i ara les desmunten i se les emporten. Estem segurs 
que no passarà gaire temps per penedir-nos d’aquesta 
decisió.
No cal ser un ecologista convençut per adonar-se 
que no té ni solta ni volta. Encara diria més, sense ser 
ecologista, no s’entén com vestim un sant per després 
desvestir-lo. Ja podem anar explicant acudits de Lepe!

BUSTIATGE PORTA A PORTA
TELÈFON DE CONTACTE:

696·646·762

http://alternativallagostera.blogspot.com

Alternativa x Llagostera
Les plaques solars del CEIP Lacustària
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Els pilars per a un estil de vida sa són:
- Alimentació saludable
- Activitat física adequada
- Absència de tòxics
- Descans adequat
- Hàbits higiènics correctes

Recomanacions per a una activitat física adequada
• Una activitat física és adequada si millora:
El benestar físic
El benestar mental
El benestar social
La prevenció i tractament de malalties.

•Adaptació del tipus i intensitat a les característiques de la persona:
Segons les capacitats de resistència, flexibilitat, velocitat i força.
Segons la intensitat: insignificant, lleugera, moderada, vigorosa, excessiva.
Segons l’objectiu: benestar (wellness), estar en forma (fitness), rendiment (competició) o rehabilitació.
En funció de la situació de vida: segons l’etapa del cicle vital o altres situacions de vida.

Decàleg de bones pràctiques per la pràctica d’activitat física
1) Utilitza el material adequat.
2) Respecta les normes de seguretat.
3) Aprofita i gaudeix dels espais a l’aire lliure.
4) Beu regularment i evita les hores de més calor.
5) Segueix les recomanacions d’una dieta equilibrada segons l’activitat que realitzis.
6) La intensitat de l’esforç ha de ser adequada a la teva condició física i al teu estat de salut.
7) Prova i convina diferents activitats i comparteix-les amb companys i família.
8) Prioritza participar i no el fet de guanyar.
9) Fes el màxim d’activitats al dia que impliquin moviment.
10) Assoleix fer un mínim d’una hora d’activitats físiques d’intensitat moderada de manera continua o repartides 
entre 3 o 4 períodes.

CAP Llagostera
Un estil de vida sa

Telèfon d’atenció: 972 83 12 03
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Llagostera Solidària
Recordant María Santana

Després de moltes hores de vol vàrem aterrar  a Nicaragua.
El brogit dels insectes amenaçava, com un ganivet esmolat, la nostra pell i un racó d’aquell món ressonava i dansava 
frenèticament encerclant-nos. Ens havíem submergit  en una nit argentada, en un somni esperat,  i els nostres ulls 
semblaven fondàries submarines sembrades de madrèpores. L’endemà, sota un sol que cremava, aparegueren  les 
muntanyes i els primers volcans a l’horitzó. Lluny havíem deixat la serp metàl·lica d’autocars, de cotxes i de camions 
que transitaven per la panamericana quan arribarem a San Nicolás.
Això va passar l’any 2003, quan vaig tenir el goig i l’honor de conèixer la María Santana, i de compartir la seva casa  
amb la seva família uns dies inoblidables. 
Algunes paraules d’intercanvi, les justes, la delataven: la d’una dona forta, vital i sandinista. Recordo que tenia cura 
de tot i sobretot dels  nens i nenes del seu poble i de les comunitats veïnes, de la seva educació i que poguessin men-
jar cada dia. 
La María sempre arranjava, precisava, anotava i ho definia tot. Vivia pels seus i pels altres. Amb quina finalitat, per 
a què,  amb qui? Ella ho sabia i ens ho va fer comprendre. Vaig tenir la sensació que trepitjava un camí molt precís,  
de pulcritud i nitidesa. També d’austeritat però sempre d’esperança. I el seu caràcter fort  cada dia es precipitava en 
fer-se més bell i madur. 

Mon Pons

La vida d’una persona no pot ser explicada en quatre línies. Menys encara una vida tan intensa com la seva. Vaig 
conviure amb la María i la seva extensa família durant gairebé quatre mesos. Compartirem sostre, gallopinto, 
somriures i trinxera; també llàgrimes, penes i frustracions. 
Potser a casa nostra la paraula REVOLUCIÓ no exalti ni commogui l’ànim de ningú però a la Tanita cal descriure-la 
necessàriament com una veritable revolucionària, guiada –com ja apuntava el Che- per grans sentiments d’amor. La 
seva era una revolució diària: caure, aixecar-se i caminar; tornar a caure, tornar a aixecar-se (i també aixecar els 
altres) per, junts, caminar. 
La seva perseverança plantant cara a la dissort, una energia inesgotable i sobretot una enorme capacitat d’empatia 
la convertien en un ésser diferent, especial. San Nicolás perd, doncs, una dona excel·lent, una líder insubstituïble. La 
millor forma de recordar-la serà mantenir viva la seva lluita, tenir sempre presents els més desvalguts.

Eduard Comas Blanch    

María era un persona del tot especial, d’aquelles que t’enlluerna amb una sola mirada i que, de ben segur, 
t’acompanya tota la vida. María omplia de sentit paraules com ajuda o caritat, ens enriquia amb les seves paraules 
i dotava d’un sentit extraordinari la nostra tasca d’agermanament. María ens mostrava que la felicitat no només 
s’omple creixent i estimant, sinó que en donar-ne als altres hi ha el vertader amor. Per tot això, no deixarà mai de ser 
un referent per a tots aquells que l’hem coneguda i restarà per sempre en els nostres cors.

Daniel Daunis Llobett

María, encara no puc creure-ho, quina mala sort el destí, gent com tu no hauria de passa-los una cosa així. Sempre 
tan disposada a tot estaves contenta sols veure que la gent del teu voltant aconseguia una millor vida, com ara una 
modesta caseta, on ja no hi plovia i on hi podien menjar “frijoles” una bona temporada. I els que encara no tenien 
una casa venien a casa teva i els alimentaves, cada dia veia gent nova menjant i dormint.
Dir-te que ens vas fer sentir molt bé a casa teva, com si fos la nostra, és una llàstima no poder veure’t mai més, des 
d’aquí Catalunya no hi ha dia que no pensi en tu.

Irene Clara Xirgu

La sorpresa de la seva mort em va transportar per uns moments als dies viscuts a Nicaragua.
Jo no sóc ni de bon tros la persona de Llagostera Solidària que més coneixia la María Santana, però em quedarà 
sempre en la memòria una conversa que vàrem tenir, una conversa entre dones, una conversa on entre d’altres 
coses m’explicava la dura lluita que estava fent, no solament en l’associació, treballant per millorar el seu país, sinó 
també per fer-se sentir dins un món massa masculí. No sé com expressar-ho, em sento afortunada d’haver tingut 
l’oportunitat de conèixer-la, encara que només fos una miqueta. Gracias María. 

Sílvia Cortés Rodés



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



elbutlletí.28

en
tit

at
s 

lo
ca

ls

Un programa sobre Jordi Pujol explicava que el 
president només parlava com un botiguer quan volia 
arribar a un ampli sector de gent. O sigui, els botiguers 
som una colla de simples amb un nivell de coneixe-
ment primari, o nul.
Qui no ha sentit alguna vegada que som un país de 
botiguers jueus? Que amb aquests personatges que 
només intenten fotre’ns els diners, aquest col·lectiu 
d’usurers que no veuen més enllà dels quatre cèntims 
que volen acumular, no es pot construir una societat 
decent.
Potser sembla que els botiguers volem posar els diners 
en primer lloc, el que provoca viure en un món sense 

perspectives, sense esperança. Però: 
Potser els banquers no ho han fet? No ho han fet 
els polítics? El món de la cultura no ha estat dirigit 
per personatges que l’única cosa que han pretès és 
enriquir-se? Una gran quantitat de professionals de la 
salut o de l’ensenyament, no s’han adormit sobre uns 
llorers molt ben pagats pel sistema? 
En una societat com la nostra, molt sovint no podeu 
corregir les desfetes provocades pels polítics, banquers 
i altres dirigents; però quan us sentiu estafats o mal 
servits per aquests botiguers estúpids, l’única cosa que 
heu de fer és anar a comprar a un altre lloc.

Unió de Botiguers de Llagostera
Els primitius

Can Toni de les Eugues
Horari d’estiu

Descobreix l’assassí i guanya un val de compra de 25€

Solució: L’assassí d’aquest primer relat “El crim de l’aiguarràs” és : Róldiòn
El primer concurs promocional de la Unió de Botiguers de Llagostera no ha tingut gaire seguiment. 
Un dels val-regal no es donarà.

Els afortunats que han guanyat i que poden passar a recollir el val a la Joieria Català són:
- Raquel Butiñach
- Eva Feixas
- Núria Roca

Els nostres clients-amics ens han dit que els dissabtes 
d’estiu només són bons per anar a la platja, i hem decidit 
fer-los cas. 

Durant el mes de juliol obrirem els dissabtes al matí, 
d’11h a 14h., i a l’agost tindrem tancat. 
Recordeu que ens trobem al carrer Nou número 41.
Bon estiu!
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Llar d’Infants “El Niu” i “El Carrilet”
Experimentem Juguem

Mengem

ObservemEscoltem

I ens divertim tots junts!
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Finalitzat aquest curs 2011-2012, que ens ha passat 
volant com dirien els nostres alumnes, fem balanç 
de l’últim trimestre i és veritat que ha estat tot ple 
d’esdeveniments de diversa índole.

Al mes de març els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO van 
portar a terme el treball de síntesi, els de 4t van anar 
de viatge a Itàlia i els de batxillerat a Madrid. En aquest 
mes vam perdre els nostre alumne Aniol, una pèrdua 
molt sentida per tot l’institut i pel poble en general. Els 
alumnes de 4t d’ESO van plantar el seu arbre al pati 
com a símbol del seu pas per l’institut.

A l’abril es va celebrar la jornada de portes obertes 
sota el lema Tots som l’Institut, les parets del centre 
van estar decorades amb més de 350 fotografies de les 
persones que formem la comunitat educativa. Va ser 
un èxit de participació d’alumnes, pares, professors i 
amics i, a part de la mostra dels treballs que es porten 
a terme al centre i la visita dels espais, els alumnes de 
1r d’ESO ens van cantar en anglès i vam assajar el ball 
de Flashmob que es va estrenar per la Festa Major.  
El dia de Sant Jordi vam celebrar la Jornada cultural 
al Casino llagosterenc, on els alumnes de l’optativa 
de teatre van presentar un muntatge teatral basat en 
improvisacions. També es van presentar les parelles 
lingüístiques i la revista Traca.
Els dies 26 i 27 d’abril els alumnes de l’optativa de 
teatre van participar a la Mostra de Teatre d’Instituts 
que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols.

El 4 i 5 de maig alumnes de 4t d’ESO van anar  de colò-
nies a Cantonigrós, a treballar en el projecte Plant for 
the planet. Allà van compartir experiències amb alum-
nes d’altres instituts i van poder portar a terme una 
videoconferència amb en Fèlix, l’adolescent fundador 
del projecte que ja ha arrelat a tot el món.

El mes de juny va ser molt actiu, les notícies de crisi i 
retallades van arribar al centre, i això encara ens crea 
dificultats per organitzar el nou curs. No sabem si 
hi haurà transport, però sí que farem jornada conti-
nuada tal i com va aprovar el Consell Escolar, després 
d’escoltar tots els sectors de la comunitat educativa. 
Volíem haver escollit un nom per l’institut, ja que 
aquest curs feia 15 anys que el poble té un centre de 
secundària, però ho hem deixat per més tard perquè 
volem que sigui un procés transparent i democràtic i 
aquestes decisions s’han de fer sense presses.
Aquest juny passat s’han portat a terme les matricu-
lacions, i sembla que continuarem amb les mateixes 
línies d’ESO i batxillerat. A final de curs ha tingut lloc 
la recollida dels llibres escolars de Llibres x @ tothom,  
un servei molt important per a les famílies i amb el 
qual potenciem el bon ús del material escolar i del 
material comunitari, inclòs els miniordinadors. Creiem 
que tothom té dret a l’educació, i a més a una educació 
de qualitat.

Acabat el curs i hi ha hagut dues promocions més que 
s’han graduat; una la de 4t d’ESO, la graduació dels 
quals vam celebrar el dia 15 de juny amb un acte que 
va tenir lloc durant el sopar  de final de curs celebrat 
al pati de l’institut i que van organitzar els alumnes de 
1r de batxillerat;  i l’altra va tenir loc el divendres 22 
del mateix mes a la sala de plens de l’Ajuntament, la 
dels alumnes que acaben 2n de batxillerat. En amb-
dós actes ens va acompanyar l’alcalde, la regidora 
d’Ensenyament i la Presidenta de l’AMPA.
A més a més, el dia 20 van celebrar la Jornada de teatre 
al Casino, i vam comptar amb la visita d’un grup d’avis 
del geriàtric Josep Baulida. Els alumnes voluntaris van 
fer de padrins dels avis i els van anar a acompanyar 
fins al teatre, va ser un acte entranyable i que les dues 
direccions volen consolidar.

IES Llagostera



elbutlletí.31

ce
nt

re
s 

ed
uc

at
iu

s

+
%

a

CEIP Lacustària

CEIP Puig de les Cadiretes
Colònies de Cicle Superior

Colònies a Can Caballé

Els nens i nenes de 2n vam anar al final del mes d’abril de colònies a Can Caballé (Estanyol), i amb nosaltres tam-
bé van venir els alumnes de P5. Vam fer tallers i activitats relacionades amb l’edat mitjana: tir amb arc, pintar un 
escut de cavallers, un joc de nit... I també ens van explicar la llegenda de Guifré el Pilós. Per últim, tots vam fer la 
jura de cavallers. Ens ho vam passar molt bé, i els monitors eren molt divertits!

Els dies 9, 10 i 11 de maig de 2012 els alumnes de Cicle 
Superior de l’escola Puig de les Cadiretes van anar de co-
lònies a l’alberg de l’Escala per participar en les activitats 
corresponents a “L’Empordà: itinerari per mar i terra”.
Les colònies representen una vivència molt enriquidora 
per mestres i alumnes perquè permeten experimentar in 
situ part dels continguts treballats a l’aula al llarg de tota 
l’etapa, generant així un aprenentatge del tot significatiu i 
que es consolida en el coneixement dels alumnes. 
Enguany la destinació escollida fou l’Alt Empordà, amb vi-
sites a llocs tant emblemàtics del nostre patrimoni cultu-
ral i natural com els Aiguamolls de l’Empordà, les Ruïnes 
d’Empúries i les Illes Medes, entre els més destacats.  
La convivència al llarg de l’estada entre iguals i amb els/
les mestres ha estat del tot favorable, i també el respecte 
per l’entorn natural i històric de l’indret visitat. 
Els alumnes i els/les mestres valoren l’experiència 
viscuda al llarg d’aquests tres dies de colònies de forma 
excel·lent.
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[recomanacions]
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Títol: Cómo funciona la economia para dummies 
Autor: Leopoldo Abadía
L’economia és ara mateix la gran protagonista de tots els telenotícies, tan 
nacionals com internacionals. Sovint escoltem paraules i conceptes que no 
entenem, i dades que no sabem si són bones o dolentes. L’autor d’aquest lli-
bre vol apropar tots aquets conceptes a la gent que no té ni idea d’economia 
i aconseguir així que es pugui entendre millor la situació actual. 

Artista: Joan Colomo
Títol: Producto interior bruto vol.2
El cantautor de Sant Celoni llença al mercat el seu segon treball. 
Sense perdre gens ni mica d’essència es nota l’evolució tan musi-
cal com lírica. En aquest disc les lletres no són alegres narrativa-
ment parlant, però sí que son festives a nivell de musical. Aquesta 
és una de les grans diferències respecte l’anterior disc, que es 
presenta com la primera part d’aquest que us recomanem. 

 

W

eb
www.etic-etac.com 
Aquest web ofereix als pares diferents serveis per fer més fàcil i di-
vertida la tasca de marcar roba, bosses i altres estris dels nens ara 
que són temps de casals, campus i colònies, i tenint el curs escolar 
cada dia més a prop.
A través d’aquest portal, doncs, podem fer comandes d’etiquetes 
personalitzades al nostre gust, i a més de les etiquetes també 
s’ofereixen altres opcions de compra, com decoració i joieria.
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entitats locals

Ja tenim l’estiu aquí i els primers dies ha anat de va-
lent... quina calor! Això mateix és el que pensa el vostre 
PC, que per no quedar fregit demana ajuda als ventila-
dors del vostre xassís. 

Ara fa molts anys el ventiladors de les màquines 
giraven a una única velocitat, però amb la tècnica les 
plaques i el components centrals dels vostres PC’s estan 
preparats per saber la temperatura del seu entorn i 
reaccionar a aquestes fent girar amb més revolucions 
alguns dels ventiladors interns del vostre PC.  Així és 
normal que sentiu que fa més fressa a l’estiu, ja que els 
ventiladors, sobre tot el central de la CPU,  giren a més 
velocitat.

Un bon consell que us podem donar és apagar-los si heu 
de fer neteja, escombrar o treure la pols.  
Els ventiladors necessiten l’aire de fora per ventilar 
els components interns. Si aixequeu pols, aquesta serà 
xuclada per el PC que acaba formant pel·lícules d’un 
gruix considerable sobre els dissipadors que mantenen 
els ventiladors, un supòsit que provocarà una incorrecta 
ventilació. En  molts casos aquesta capa de pols premsa-
da pel propi ventilador és tan gran que fa que el com-
ponent intern no es refrigeri i arribi al límit d’escalfor 

-en el cas de les CPU’s (Unitats centrals de processament 
de càlcul) poden arribar als 90º de temperatura-. Una 
ventilació inadequada comportarà el funcionament amb 
errors del component o, en el pitjor dels casos, que es 
cremi i quedi inservible.

Una de les tasques principals de les revisions del nostre 
taller és la supervisió i neteja dels ventiladors principals 
entre d’altres tasques de manteniment. Per això us reco-
manem fer com a mínim una revisió anual del vostre PC. 
Moltes vegades un bon manteniment és la solució més 
econòmica.
Aquest i d’altres consells els podeu seguir al nostre face-
book de ReparamiPC, i també donant-vos d’alta al nostre 
canal de Twitter (@ReparamiPC_com)

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

 
  

A
pp iParking

Aquesta aplicació és molt útil per a tots aquells que acostumen a 
perdre el cotxe als aparcaments.  El seu funcionament és molt senzill: 
en sortir del cotxe actives l’aplicació, el mapa et marca el punt on ets 
i fixes allà la situació exacta on es troba el vehicle. A l’hora de tornar, 
indiques a l’aplicació el lloc on et trobes en aquell moment i seguida-
ment t’indica a través del mapa el camí que has de seguir per arribar 
fins el teu cotxe.

 

Vid
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c Lollipop Chainsaw
Des del Japó arriba aquest joc d’acció que ens posarà a la pell 
d’una jove i guapa animadora. Juliet, la nostra protagonista ama-
ga darrere la seva aparença d’animadora sexy una caçadora de 
zombies. Combina la sensualitat, la innocència i la violència a 
parts iguals. Diversió i gore per tots costats dins aquest títol que 
podria ser perfectament el d’una pel·lícula de Tarantino.

[els consells d’en Byte]



[activitats biblioteca]
CULTURA*

Cicle de xerrades sobre Egipte 
La Biblioteca organitza un cicle de 6 xerrades sobre Egipte per a aquesta tardor. Les sessions es duran a terme tots 
els dimarts del 18 de setembre al 27 de novembre, cada quinze dies, de 20:00 a 21:30 h. a la sala polivalent de la 
Biblioteca i estaran centrades bàsicament en l’Antic Egipte.

Aquestes sessions s’han encarregat a l’empresa Arqueonet.net, una empresa de serveis culturals especialitzada en la 
divulgació de les grans civilitzacions de l’Antiguitat, i que compta amb un equip d’experts en diferents matèries, com 
arqueòlegs, historiadors, historiadors de l’art o antropòlegs. 
Les xerrades tenen un caràcter divulgatiu i estan adreçades a qualsevol persona interessada en la història, l’art i la 
cultura d’aquesta rica i interessant civilització. No cal, per tant, que els assistents tinguin coneixements previs de la 
matèria. Així mateix, les sessions són independents entre elles, de tal manera que no és necessari seguir-les totes. Els 
títols i les dates d’aquestes xerrades són els següents:

18/9/2012 Egipte, un do del Nil (Qui van ser realment els egipcis?)
2/10/2012 La religió i la mitologia egípcia (Un món fantàstic i molt real)
16/10/2012 Piràmides, tombes i faraons (De la Gran Piràmide a la tomba de Tutankhamon)
30/10/2012 Introducció a l’art egipci (La màgia i el poder de les imatges)
13/11/2012 De l’Egipte dels faraons a la conquesta àrab (Un “breu” repàs a la història dels faraons)
27/11/2012 L’Egipte del segle XXI (Un futur encara per decidir)

Es tracta d’una activitat gratuïta; no cal inscripció prèvia.

[el mur del Centre d’Art Pere Mayol]

Pintura d’Anna Ventura Autoretrats d’en Bernat, la Georgina, l’Ibrahima i en Marc Pintura de Mark Munuera



CULTURA*              opinió[el racó dels artistes]
Norman Sánchez

“Mires de fer quelcom rellevant. No pots deixar indiferent”. Amb 
aquesta sentència i una xíndria sobre la taula, encetem la trobada amb 
Norman Sánchez, un jove artista de casa nostra.
Des de ben petit amant del llapis, arma d’evasió per antonomàsia, va 
descobrir en la creació una activitat en la qual podia desenvolupar-se 
amb avantatge i de què rebia un gran benestar. És per això que en créi-
xer va decidir cursar Batxillerat Artístic a l’Institut Santiago Sobrequés 
de Girona i, més tard, admirat per aquest món que tot just s’obria davant 
dels seus ulls, va encarar els seus estudis a la il·lustració, formant-se en 
aquest camp durant dos anys a la Llotja d’Avinyó. Allí va conèixer Lluís 
Casado -director de l’escola- amb qui va crear un bon vincle d’amistat 
i va ser un gran professor per a en Norman. Gràcies a aquests estudis 
i el seu talent innat, va publicar algunes il·lustracions i cartells. Un cop 
finalitzat aquest aprenentatge, va llançar-se a estudiar Belles Arts a la 
Universitat de Barcelona, on escolliria a tercer curs decantar-se per la 
pintura.
A mesura que avança la conversa veiem com la seva creació, dotada d’una 
gran càrrega conceptual, pretén ser un generador de canvi. Un exemple 
n’és l’obra performàtica “Haikus per skype”, que recentment li ha permès 
formar part d’un grup anomenat “Prototips de codi obert” constituït per 
dotze artistes seleccionats entre l’alumnat, els quals deixaran un dels 
seus projectes a l’arxiu de la Fundació Antoni Tàpies. El pas que el permet 
entrar a l’organització del difunt artista català suposa un punt important 
en la seva trajectòria, però, mai prou saciat, aquest llagosterenc busca no-
ves metes i destinacions. Havent sempre procurat enriquir-se de diverses 
cultures i maneres de viure l’art, formarà part d’un programa d’intercanvi 
interuniversitari i cursarà durant sis mesos l’últim fragment de la carrera 
a la ciutat d’Opole, Polònia.
“Tot s’ha d’anar construint a poc a poc” comenta aquest jove artista que 
actualment està molt vinculat a la nostra Escola de Belles Arts, i trobem 
que és precisament la paciència i la passió que desprèn, el que fa creure 
que té a les seves mans la possibilitat de teixir un futur brillant.
I quan la trobada sota el sol de migdia s’acaba, agafa la xíndria, escull amb 
cura el suport més adient i es decideix a realitzar la millor prova per a 
trametre’ns l’essència de la seva intenció. Prepara la mà, es fa un silenci 
i, amb varis cops ben estudiats, una gran concentració i bones nocions de 
karate, aconsegueix partir en dues meitats la fruita. Genera en nosaltres, tal 
com amb totes les seves obres, una reacció en el públic, un punt de partida 
per a la reflexió. I és que no hi pot haver art sense lluita, encara que sigui 
contra una fruita .               
     Cristina Puig i Ariadna Donate    
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Haikus i xíndria
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L’ESPERIT DEL 
MATXACUCA

Enric Ramionet

Em diuen que Llagostera s’ha convertit en territori “qui-
llo”. De fet, em parlen d’una invasió d’individus d’ambdós 
sexes que no únicament semblen tallats amb el patró de 
la cèlebre Jènifer dels Catarres, que són usuaris exclusius 
de la llengua de Sergio Ramos, consumidors de Telecinco 
i seguidors entusiastes de la selecció espanyola de futbol 
i similars, sinó que, a més, són refractaris a tot el que 
s’associa a la identitat catalana o en té el perfum, i porten 
aquesta sensibilitat a vegades amb una agror secreta i 
corrosiva i a vegades amb una ostentació desafiant i sa-
tisfeta. Encara més, m’asseguren que són gent barroera, 
malagradosa, que conrea una amoralitat exhibicionista i 
també l’estupidesa ridícula  i aquella ignorància intran-
sigent, cofoia i cridanera que sublimen en alguns pro-
grames de televisió lamentablement exitosos. Qui m’ho 
diu coneix a fons la matèria primera amb la qual anem 
forjant el futur d’aquest lloc sota el sol i em parla de cria-
tures desconcertades per una educació familiar i models 
de comportament desastrosos, de vailets i vailetes que 
viuen i es formen sotmesos a les tensions de totes les 
misèries humanes. Sempre em resisteixo a les visions 
més pessimistes sobre les classes humils i a carregar les 
tintes sobre la seva pròpia responsabilitat, i sempre m’ha 
sorprès, per exemple, el fervorós patriotisme espanyol 
que, a vegades, expressen individus absolutament aban-
donats a la seva desgràcia per un estat que, en general, 
els maltracta.

Aquella espècie de lumpen patriòtic, minoritari però pre-
sent entre nosaltres, que segurament mereixeria algun 
tractat de psicopatologia social. Practicant instintiu com 
sóc de l’optimisme de la voluntat, tinc l’esperança que 
aquesta visió tan negativa sobre el nostre paisatge humà 
sigui excessiva; que estigui  tocada d’un cert alarmisme, 
que és el que acostuma a passar quan ens encarem als 
nostres propis dimonis. Ens espanta pensar en un poble 
habitat per racistes, masclistes, intolerants, refractaris al 
català, insensibles a qualsevol forma de cultura i que es 
relacionen amb el veïnatge amb ressentiment i mal hu-
mor.  De criatures que es fan grans sense percebre la dosi 
mínima d’afecte, seguretat i formació, sense que mai nin-
gú no hagi conreat en ells el mínim estímul de l’empatia 
necessari per viure en societat. En fi, no vivim en una illa, 
tenim molts pisos per omplir, Telecinco també té un gran 
predicament entre nosaltres i el futur no està escrit. No 
ens queda més remei que creure en l’esperit llegendari 
del Matxacuca, en l’efecte de les lluminositats marines 
de l’Ardenya, en les ombres acollidores de les fonts de 
les Gavarres, en els horitzons amplíssims que es poden 
contemplar des del mirador de la plaça del Castell, en 
la vibració republicana, progressista i  oberta al món 
que va ser hegemònica en aquestes terres i que encara 
és present en l’atmosfera que respirem. Algun caràcter 
deuen imprimir, alguna vinculació acaben creant, alguna 
perspectiva del món deuen inspirar. O això espero.                        
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Joan Ventura Brugulat

INDEPENDÈNCIA SENSE 
HIPOTEQUES

La fortalesa del missatge d’aquesta noia i la convic-
ció en el que està fent la gent que simplement vol 
tornar el pis ja que no el poden pagar, però sense 
que això els representi més càrrega, fa pensar que 
encara podem creure en un futur millor. De la ma-
teixa manera que no he acabat de sintonitzar amb el 
moviment del 15-M, tot i estar d’acord amb moltes 
de les seves demanades, em sembla que el testimoni 
de la Marta i el que representa és una ventada d’aire 
fresc en aquests temps tan boirosos que vivim.
Finalment, vaig presentar la xerrada sobre les 
participacions preferents, en la qual un responsable 
de l’Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegu-
rances de Catalunya (AICEC ADICAE), va explicar les 
diferents opcions que tenen les persones que van 
adquirir aquest producte tòxic a les entitats finan-
ceres i les grans dificultats que hi ha per recuperar 
els diners invertits. Un cas més de la manca d’ètica 
de bancs i caixes que no van dubtar a col·locar un 
producte per taurons financers a persones normals 
i corrents que hi ha perdut bona part dels seus 
estalvis.

Durant el mes  de juny hi ha hagut a Llagostera tres 
xerrades informatives sobre temes de rabiosa actualitat, 
que fa quatre dies no s’haurien plantejat. Per una banda, 
l’assemblea local de l’ANC (Assemblea Nacional Catala-
na) va proposar el debat sobre Les raons econòmiques de 
l’Estat propi. Cada dia són més les persones que veuen la 
independència com a única alternativa possible a aquest 
estat espanyol que és incapaç de mostrar una mínima 
sensibilitat cap a Catalunya i les nostres reivindicacions 
històriques. Per no voler aprovar un Estatut de mínims, 
per no voler discutir l’autodeterminació, per utilitzar per 
activa i per passiva els diferents poders estatals contra la 
llengua, i per tot el que sistemàticament se’ns nega com 
a poble, acabaran aconseguint que darrere cada català hi 
hagi un independentista. Segons el darrer estudi del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió, un 51% dels catalans ja votarien 
ara mateix a favor de la independència.  Per cert, l’ANC 
està promovent una gran manifestació independentista 
per la Diada. 
A la segona quinzena es van celebrar dues conferències 
organitzades per Alternativa x Llagostera amb el suport 
de diferents partits i entitats per debatre els efectes de 
la crisi econòmica en dos punts molt concrets: Què passa 
quan no es pot fer front a la hipoteca, i Què es pot fer si tens 
participacions preferents. Cadascun d’aquests dos temes 
donen per un article molt llarg, però només constatarem 
que el testimoni de Marta Afuera, portaveu de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Girona, va ser 
demolidor i no va deixar res per verd: polítics, banquers, 
jutges, periodistes... tothom va rebre.
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C/Pau Casals 27. Telf: 972.83.07.02

El crim de l’aiguarràs. Capítol V
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la veu del poble

L’inspector s’aixeca tibat i seriós i es passeja amb les 
mans a l’esquena, amb un posat circumspecte, reflexio-
nant amb intensitat mentre es pren un dry martini que 
hi havia sobre la petita barra moble-bar. Quan de cop, 
trepitja l’ull de poll de la Carlota. Aquesta li etziba un 
cop de puny als ous que el fa caure, udolant de dolor, 
sobre en Gavin. Tots dos van pel terra, mentre cau una 
pistola de la butxaca de l’americana de l’americà. 

  - Bé! – Exclama en Kurtz, refent-se del cop baix.- El 
cas està resolt. L’únic sospitós que quedava, ha estat 
exculpat.  M’explicaré: el criminal no és en Gavin. Tot i 
que ha vingut a matar-lo, no ha tingut temps.
  - Gavin Stevens - continua el nostre heroi – has 
responsabilitzat l’ adversari que va humiliar-te als 
jutjats, de la teva davallada econòmica, i has decidit 
fer-li pagar amb la vida. Però no li has engegat un tret, 
perquè quan has arribat, ja estava mort. L’Armand, 
tot i que ha vingut disposat a clavar-li un ganivet que 
portava a l’abric; quan es despullava al pis de dalt, per 
no esquitxar-se de sang, ha sentit el crit agònic que el 
deixava sense feina. En quan a la Carlota, ha arribat 
més tard, ho sé perquè he coincidit amb ella a la botiga 
d’objectes de broma que hi ha a la cantonada, com-
prant vint-i-dos caixes de bombes fètides.
  - Ara entenc d’on ve aquesta maleïda pudor d’ous 
podrits. – Diu la Coca, visiblement nerviosa. – Però, qui 
ha matat el meu amic?
  - Ha estat ell mateix. – Sentencia l’inspector amb un 
aplom extrem.- El molt inútil, emprenyat amb la mala 
qualitat del pernil que havia comprat a un preu desor-
bitat, l’ha tirat enlaire amb força i, després de rebotre 
en el sostre (mireu el fort cop damunt del cadàver), li 
ha caigut al cap. Només ha tingut temps d’escriure amb 
la sang que li regalimava de la ferida, la frase “L’assassí 
sóc jo”. En fi, cas resolt!

  - Un moment. – Crida Gavin Stevens.- No tant de pres-
sa, inspector. Aquí la tiparraca aquesta, odiava tant o 
més que nosaltres al malparit d’en Ròdión. Jo apostaria 
que ha estat ella qui li ha clavat el cop de gràcia.
  - No senyors. – Contesta l’inspector convençut.- La 
Coca ha vingut a la casa amb intencions criminals, però 
tampoc no li ha calgut dur a terme el crim, perquè 
l’home ja era mort. Ella ha preparat un dry martini 
amb arsènic, però no se la begut en Ròdión perquè ja 
no podia beure res.
  - Com ho has descobert ? – pregunta la Coca.
  - Molt fàcil. – Contesta el sagaç policia.-  El líquid fatí-
dic me l’he begut jo, fa uns moments.
  L’intrèpid servidor de la llei es desploma sense alè al 
damunt del malaurat accidentat, amb la tranquil·litat 
(excessiva, sens dubte) de la feina ben resolta.
  La Coca, visiblement afectada, sentencia: 
- En el joc que mou les nostres vides, no tan sols hi juga 
l’atzar, sovint és l’únic jugador.
                 FI

El crim de l’aiguarràs. Capítol V
Joan Frigola

Retalls d’història de Llagostera
Antoni Mascort i Josep Cantó

El 6 de desembre de 1605 Isabel Simona i Granollers, muller de Damià Granollers, bracer, va comparèixer davant 
d’Antoni Torroja, jutge de la baronia de Llagostera i vila de Caldes de Malavella, per denunciar que dies passats el seu 
marit va entregar roba a Sagimon Otger perquè “le y tingues en custodia”, però que li tornés sempre que li demanés. 
Poc després Otger la va entregar a Jaume Thió, paraire, també perquè li guardés. Isabel va seguir indicant al jutge 

que “com vuy dit Thio tinga en son poder la roba y aquella sia propia 
de mi y no de mon marit”, demanava que li fos restituïda. Les peces que 
reclamava eren: dues tovalloles, quatre coixineres, unes mànigues de 
cotonina de dona, una camisa de dona, unes estovalles cordellades, altres 
estovalles, tres eixugamans, un cabàs pla i altra roba de casa. 
El document no detallava les causes, ni perquè aquelles peces anaven 
d’un costat a l’altre, però la dona estava obstinada en el fet que se li tor-
nés, cosa que se suposa que deuria aconseguir. El que és segur és que el 
jutge va imposar a Thió tres lliures de càstig si no li tornava la roba.
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El nostre poble
El nostre és un poble no massa gran amb gent de totes 
les edats. 
Quan som joves saltem els obstacles sense cap proble-
ma, però quan una persona ja té una edat avançada les 
coses van canviant, i com deia una senyora gran, es pot 
ensopegar fins i tot amb una ratlla de llapis. Suposo 
que el problema és que en fer-nos grans no aixequem 
tant els peus de terra i trobem totes les escletxes dels 
rajols malmesos de les voreres; també, dic jo, que pot 
ser degut a la crisi, ja que actualment quan enrajolen 
les voreres estalvien material, doncs mai no rejunten 
els rajols, deixant-los només enganxats de sota. Això fa 
que no quedin tan forts i que al cap d’un temps ballin, 
o també que entre les escletxes hi surtin herbes i 
s’acabin movent al pas dels vianants. 
Precisament això és el que passa a molts llocs, un 
exemple en serien els rajols de la nostra plaça Cata-

lunya, sobretot en el tros on hi sembraven gespa. És 
molt bonic aquell enrajolat però cal anar alerta perquè 
aquell tros ha  sigut causa de regirades, ensopegades, 
morats i talons de sabata trencats.
Menys mal que  des de fa unes setmanes la brigada del 
poble arregla les voreres trencades pel pas del temps. 
És d’agrair, doncs, al consistori que hagi tingut tan 
bona pensada.

Per altra banda, no puc deixar de dir que la part antiga 
del poble, el “reramur” arruïnat, vell i fosc, amb la 
seva restauració molt ben portada ha passat a ser una 
bellesa, l’enveja de forans i un privilegi pels que podem 
gaudir-lo. Meravellós també el mirador i la plaça de 
l’església amb el nostre campanar, que és com un far en 
la nit fosca. Felicitats per tot.

P.O.C.

Un senyal molt sostenible
En una de les múltiples sortides que el nostre convilatà 
Joan Sàbat fa pels boscos que ens envolten, un dia del pas-
sat mes de maig va fer-hi una troballa diferent.
Al marge dels camps de Can Font de Ridaura va veure-hi 
entre les bardisses aquesta pedra, en la qual, si es para 
una mica d’atenció, s’hi poden llegir les paraules “camino 
público”, i just a sota s’hi deixa entreveure una data que no 
ens hem atrevit a desxifrar. Us invitem a fer un tomb per les 
nostres contrades i descobrir-ho vosaltres mateixos.

Resultats estatals de les Olimpíades Internacionals de Física
Els tres alumnes de Llagostera que van participar a les olimpíades van quedar molt ben classificats. Eudald Romo 
Grau i Martí Llinàs Comas van obtenir la medalla de bronze (no és equivalent a un tercer lloc, sinó que tots els 
participants tenen una medalla específica segons la puntuació aconseguida), mentre que Francesc Xavier Gispert 
Sánchez va obtenir la medalla d’or, la qual li ha permès participar aquest mes de juliol a la fase internacional de 
les olimpíades que es celebra a Estònia. 
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La fotodenúncia

Cadena de favors
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Cotxes desballestats, 
radiadors, runa o mata-
lassos de llana als nostres 
boscos. Veure-ho per 
creure-ho!
----------------------------------
Embornals-jardinera, 
voreres en mal estat i 
símbols franquistes que 
perduren. 
La fotodenúncia d’AxLL.
----------------------------------
Una lectora denuncia 
la deixadesa del man-
teniment del cementiri 
municipal. 

El nostre món està cada vegada pitjor, socialment i 
moralment. Cada vegada hi ha més violència, més ma-
lícia, més egoisme... hi ha una falta de valors i principis 
impressionant.  
I qui sóc jo per pensar que puc fer alguna cosa per 
canviar tot això? Efectivament, una petita partícula 
que ni es veu, però... per què no intentar-ho? Assumim 
la nostra situació, assumim que no som res, i centrem 
els nostres esforços en parlar amb les persones que 
ens envolten, en ajudar-les si cal, sense esperar res 
a canvi, sinó buscant que elles actuïn de la mateixa 
manera amb els altres. La cosa quedaria més o menys 
d’aquesta manera: la Pepita em dóna un cop de mà a 
mi, i a la vegada també ajuda a en Pedrito i la Juanita. 
Jo, la Malu, dono un cop de mà a en Rafi, la Manoli i la 

Teresita. La Teresita, que és un amor, ajuda la Ramona, 
en Pep i l’August. I així s’organitza una cadena de favors 
d’aquelles que no tenen fi. I no és bonic això?
Sembla una utopia i un atreviment pensar en canviar el 
món amb gestos tan senzills, perquè quan pensem en 
canviar el món, immediatament ens vénen al cap grans 
idees, grans projectes que no tenim a l’abast, i tan sols 
es tracta d’intentar-ho individualment, d’una forma 
senzilla i generosa. 
Confesso que com que sóc molt idealista i entusiasta, 
imagino un canvi radical de la societat si tots tingués-
sim aquells petits detalls que poden anar agafats de la 
mà de grans moviments. I per què no? 

Malu Gil 



Com arriba un llagosterenc a una ciutat com Orà?
Un dia em truquen del departament de recursos humans 
internacional: el meu perfil i el fet de parlar francès els 
encaixava per poder anar a treballar a Orà. La veritat 
és que em va costar donar el pas. En principi es tracta 
només d’una estada fins el setembre del 2013.

País diferent, continent diferent, cultura diferent... 
va ser difícil tant de canvi?
Porto relativament poc temps, quatre mesos, però no és 
fàcil, sobretot els caps de setmana. El tema oci, tal i com 
nosaltres l’entenem, no té res a veure aquí. La gent és 
molt amable i et resulta d’ajuda, però molt sovint hi pen-
so: tan a prop geogràficament i tan lluny culturalment.

Tot i estar en un altre continent, no estàs excessi-
vament molt lluny de casa, retornes gaire sovint o 
només per vacances?
La gent es pensa que estàs molt lluny però només hi ha 1 
hora i 10 minuts de vol entre Orà i Barcelona, vol directe. 
Hi ha un vol directe entre les 2 ciutats cada dijous i diu-
menge. Acostumo a venir cada dues o tres setmanes, per 
tant, no es fa massa llarg.

I el teu dia a dia? Va ser difícil adaptar-se al nou 
ritme?
Durant la setmana laboral -de diumenge a dijous, perquè 
divendres i dissabte és el seu cap de setmana-, fas una 
vida similar a la que podries fer a Europa entre setmana: 
treballar, anar a fer esport o quedar amb algú a un bar. 
El cap de setmana és més complicat. L’oferta cultural és 
molt limitada, per a una ciutat d’uns 600 mil habitants 
només hi ha un cinema i un teatre amb molt poca oferta. 

Tot i això, gràcies a l’Institut Francès i a l’Institut Cer-
vantes pots fer més sortides, excursions, anar a concerts 
o a algun cicle de cinema, fan alguna xerrada, i també 
sortides a la platja; si no, quedes amb la gent de la feina.

Sabem que no és la primera vegada que treballes 
fora. A part de Barcelona has estat treballant a Por-
tugal, París… res a veure amb Orà?
Exactament, res a veure, tot i que el centre de la ciutat té 
una forta empremta de quan els francesos dominaven el 
país, no han sabut conservar-lo. Et trobes edificis precio-
sos però en un alt estat d’abandonament. També és cert 
que és una ciutat que està canviant ràpidament: al final 
d’aquest any inauguraran el tramvia, comença a créixer 
alguna que altra torre d’oficines i d’habitatges bastant 
modernes, també estan treballant per obrir el primer 
centre comercial, etc. És un país ric en petroli i el fet que 
a Tunísia i Egipte hagin viscut la seva primavera àrab ha 
fet que el govern s’hagi posat les piles i hagi començat a 
invertir en habitatge social i infraestructures per evitar 
una revolta social al país com ha passat als seus veïns.

Parlem d’Orà, què és el que t’agrada més d’aquest 
indret? I el que menys?
El centre de la ciutat està força bé. Té un aire decadent 
de l’època colonial francesa. També al costat de la ciutat 
hi ha una muntanya amb un antic fortí militar espan-
yol que es diu Santa Cruz i des d’on hi ha unes vistes 
espectaculars sobre la ciutat i la costa oranesa. En molts 
aspectes, tens la sensació de retrocedir als anys 70-80. 
Una altra cosa que m’agrada molt és que es menja molt 
bé: la verdura, el peix i la carn són boníssims.

LLAGOSTERENCS     

Saltem d’un continent a un altre, i en aquesta ocasió viatgem fins a Àfrica, concretament a Algèria. A la ciutat d’Oran 
-Orà en català- hi resideix el llagosterenc Toni Sáez, de 33 anys. En Toni és economista i actualment està treballant a 
Orà. A continuació ens farà una pinzella del que està essent aquesta nova etapa de la seva vida fora de Catalunya. 



ARREU DEL MÓN     

Sense voler ofendre ningú que pugui llegir aquesta 
entrevista i que sigui algerià, l’oferta comercial i cultural 
és molt minsa. La seva forma d’entendre l’oci és molt 
diferent a la nostra. Recomanar Orà com a destí turístic 
em resulta un pèl arriscat. Passar-hi un cap de setmana, 
sí, però en aquests moments no dóna per passar-hi gaire 
més temps. 

Algèria és el país amb més superfície d’Àfrica, has 
visitat alguna altre part que no sigui Orà i els seus 
voltants?
La veritat és que és un país enorme. Perquè la gent se’n 
faci una idea, té cinc vegades la superfície d’Espanya. Jo 
ja he fet unes quantes sortides fora de la ciutat. He visitat 
Tlemcen, que està a uns 160km direcció cap al Marroc, 
on hi ha unes grutes espectaculars que durant la guerra 
d’independència els francesos van dinamitar-ne una 
part, ja que era per on entraven armes des del Marroc. 
La costa oest d’Orà (a uns 40km) té unes bones platges i 
un paisatge similar al de la costa nord de la Costa Brava. 
La costa est és bastant abrupta i un paisatge similar a la 
zona d’Almeria.
El desert encara no l’he visitat (està a uns 1.000km i 
l’extrem sud del país es troba a més de 2.000km fent 
frontera amb Mali). Ganes per anar-hi no me’n falten, 
però per temes de seguretat no és aconsellable anar-hi; 
després de la caiguda de Gadafi hi ha grups armats cir-
culant pel sud del país, i ara s’hi haa afegit la revolta del 
nord de Mali liderada per una facció d’Al-Qaeda.

Explica’ns alguna anècdota curiosa que hagis viscut.
Més que anècdotes puc explicar coses curioses. Les 
primeres setmanes vaig estar allotjat en un hotel i a la 

tauleta de nit hi havia una brúixola indicant cap a on 
t’havies de situar per fer la pregària -situant la Meca-. 
A prop de l’hotel hi havia una mesquita que com totes 
les mesquites de la ciutat avisa pels altaveus l’hora de la 
pregària. Quan va arribar l’hora de la primera pregària 
eren dos quarts de sis de la matinada... Ja us podeu ima-
ginar l’ensurt que vaig tenir en despertar a aquesta hora 
sense saber què estava passant.

Una altra curiositat és el tema de l’alcohol. Hi ha molts 
bars, però molt pocs que serveixin alcohol. A vegades 
fer una cervesa es pot convertir en una odissea; et pots 
trobar amb restaurants situats en indrets espectaculars 
on evidentment no serveixen ni vi ni cervesa, i beus suc i 
aigua. I evidentment, el porc ni ensumar-lo. O t’emportes 
el fuet a la maleta o no hi ha manera de menjar-lo.

Una altra curiositat és veure com condueixen. Al principi 
vas mort de por, però després t’hi acostumes. I veient 
com condueixen resulta curiós que pràcticament no hi 
hagi accidents. Els nens als cotxes no porten cadireta ni 
van lligats i els taxis es comparteixen: quan veus passar 
un taxi obre la finestra i tu li dius cap a on vas, si entra 
en la seva ruta, s’atura, i si no, continues esperant.
De grans superfícies comercials tampoc no n’hi ha, tot 
són petites botiguetes, igual que a casa nostra fa 30-40 
anys.

Per acabar, una darrera curiositat és la seguretat. Quan 
surts del país volant, quan arribes a l’avió abans de 
pujar et trobes totes les maletes a la pista de l’aeroport. 
Tu tries la teva i la pugen a la bodega de l’avió, i tot això 
després d’haver passat tres controls de seguretat.

Oran    

···············································································································································································
PARLEM CLAR: Orà / País: Algèria / Llengües: àrab i francès / Superfície: 64km2 / Població: 674.300 habitants
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Veïnat Bruguera, 23.
Telf: 972.83.10.56
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Grup Excursionista Bell-Matí
Al G. E. Bell-Matí estem contents i ens sentim afala-
gats. I és així perquè en la darrera edició dels Premis 
Butlletí se’ns va concedir el premi a la categoria 
d’entitats amb llarga trajectòria cultural del poble. Un 
premi que ens va fer vertadera il·lusió, ja que s’atorga 
segons el resultat de les votacions dels llagosterencs 
i llagosterenques que volen participar-hi. També 
estem contents i ens sentim igualment afalagats pel 
fet que es confiés en la nostra entitat per confeccionar 
i “representar” el pregó de la Festa Major d’enguany. 
Il·lusionats com estàvem, ho vàrem fer el millor que 
vàrem saber. Ens sentim orgullosos de que hi hagi gent 
a qui li agradi el que fem.

Altrament, volem agrair la paciència que varen tenir 
les persones que aquest any  varen participar a l’Aplec 
de Panedes. Un Aplec “diferent” a causa de la meteo-
rologia. Finalment, el vàrem haver de muntar al Local 
Polivalent, on estiguérem tots una mica estrets. És la 
primera vegada que no es pot celebrar al lloc habitual 
des de fa  trenta-tres anys. Esperem que n’hagin de 
passar mols més abans no hàgim de tornar a renunciar 
a fer-lo a Panedes.
Voldríem explicar-vos també, que des de fa uns mesos, 

un diumenge al mes, organitzem una sortida matinal 
amb cotxes particulars. Volem que siguin sortides as-
sequibles perquè hi pugui participar quanta més gent 
millor. Dels 8-10 participants inicials, a les darreres 
sortides  ja comptem regularment amb la participa-
ció d’una trentena llarga de caminants. Esperem que 
en el futur puguem anar incrementant el nombre 
d’excursionistes.
Estem també acabant de definir els detalls del cam-
pament d’estiu d’aquest any. El que sí que podem dir 
ja, és que es farà del 4 a l’11 d’agost a la Bal de Pineta 
(Osca). Una de les valls emblemàtiques del Pirineu, on 
farem sortides diàries que prometen ser espectaculars, 
com el lloc en si mateix.

Finalment, encoratgem a tothom qui ho desitgi, que 
per un mòdic preu de 10,- € anuals es faci soci de la 
nostra entitat. D’aquesta manera, quants més siguem,  
estem convençuts que més i més diverses activitats 
podrem organitzar.
Pels qui vulgueu informar-vos una mica més sobre la 
nostra entitat, podeu escriure’ns al nostre correu 
bellmati@gmail.com, on mirarem d’atendre-us el 
millor que puguem.

Fivaller Sport és un grup de llagosterencs aficionats al run-
ning que des de fa uns mesos va decidir unir-se amb l’objectiu 
d’entrenar i sortir a córrer en equip. Aquest col·lectiu està patro-
cinat per l’empresa Fivaller, i ja ha dissenyat una samarreta per 
identificar-se com a grup. A dia d’avui, els seus membres ja han 
participat en nombroses curses, com la mitja marató de Girona 
o la mitja marató Winterthur de Suïssa entre altres, i també han 
organitzat les seves pròpies sortides. 
Fivaller Sport és un grup obert a tothom i sense horaris 
d’entrenament fixos, ja que a través de les noves tecnologies –
concretament el Whatsapp- els corredors s’organitzen entre ells 
segons la disponibilitat horària de cadascú.

Fivaller Sport



elbutlletí.46

es
po

rt
s

Diumenge 20 de maig els Cremats Motor Club Es-
portiu Llagostera van organitzar el III Trial Clàssic 
amb la participació de 50 pilots vinguts d’arreu de 
Catalunya, València i fins i tot la Gran Bretanya.
Els pilots participants es van dividir en tres cate-
gories diferents segons la dificultat. En la catego-
ria groga hi van participar 25 pilots i els guanya-
dors van ser Fernando Cabré (1r), Antoni Guillen 
(2n) i Xavier Miravet (3r); en la categoria verda 
hi van participar 16 pilots i els guanyadors van 
ser Kiku Carbonell (1r), Josep Puig (2n) i Xavier Ribot (3r); i en la categoria blava van ser 9 els pilots partici-
pants, i de tots ells van proclamar-se guanyadors Àlex Sánchez (1r), David Martínez (2n) i Joan Sabaté (3r). Les 
zones que formaven el circuit estaven ubicades en diferents llocs del poble, com el Puig, el cementiri o la zona 
indoor a Llenyes Rissech; i a causa de la pluja, les inscripcions, l’esmorzar, el parc tancat, la sortida, l’arribada i 
l’entrega de premis es va fer al local Polivalent. Malgrat això, el III Trial Clàssic es va poder realitzar al llarg de 
tot el matí tal i com estava previst.

Club BTT Llagostera
Amb l’arribada del bon temps el club BTT  ha continuat pedalant amb més ganes i al 
ritme de petits i grans. El 20 de maig i el 7 de juny es van organitzar sortides per a la mai-
nada, l’última amb bany a la piscina inclòs; passada la Festa Major, el dissabte 2 de juny 
el club va programar una bicicletada per tal de col·laborar amb els actes de la marató per 
la pobresa; i l’endemà, qui encara tenia ganes de pedalar de valent va poder pujar fins al 
mirador de les Mirandes a Romanyà de la Selva. 
A més de les sortides planificades pel club, alguns “btteros” veterans també han partici-
pat al llarg d’aquestes setmanes a la Tramunbike, la Transpyr Bike i la marxa nocturna 
BTT Roses-Cap de Creus; mentre que els petits de la casa no es queden enrere i continuen 
pujant als podis de les competicions on s’han anat engrescant a participar. 

Els Cremats Motor Club Espotiu

El Far Escola de Dansa i Musical
La recent estrenada escola de 
dansa i musical d’Iris Teixi-
dó va celebrar el seu primer 
festival de fi de curs el dissa-
bte 16 de juny. L’acte, titulat 
“Irresistible”, va comptar amb 
demostracions de ballet, jazz, 
hip hop, funky i musical per 
part de tots els alumnes, i va 
omplir de gom a gom el teatre 
del Casal Llagosterenc. Fo
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Implicats Llagostera a la Trailwalker 2012
Prova superada. El dissabte 5 de maig a les 11h del 
matí arrencava a Olot una nova edició de la Trailwalker, 
la cursa solidària que Intermón Oxfam organitza anual-
ment per recaptar fons per a un dels seus projectes. Un 
total de 287 equips, entre els quals hi havia els “Impli-
cats Llagostera”, van emprendre puntuals el repte de 
recórrer 100km en menys de 32 hores. Passades 20h i 
35 min., aconseguint una 53a posició, l’equip llagoste-
renc format per David Oliveras, Jordi Boadella, David 
Puig i Xevi Lloveras creuava la meta d’arribada a Sant 
Feliu de Guíxols. 

Durant la marxa l’edifici Polivalent de Llagostera es va 
convertir en un dels punts de control i d’avituallament 
on, ininterrompudament, fisioterapeutes i podòlegs 
atenien els marxadors, mentre que un nombrós grup 
de voluntaris llagosterencs s’encarregava de propor-
cionar-los fruita, amanides i begudes.
Passades les quatre de la matinada ja havien passat pel 
Polivalent 90 equips -inclòs l’equip llagosterenc-; sis 
hores més tard, a les deu del matí eren 201 els que ja 
eren més a prop de la meta; i durant el transcurs de la 
cursa van ser 20 els equips que van abandonar a causa 
del malestar físic.
La participació a la Trailwalker implicava una dona-
ció mínima de 1.500€ per equip, i en total en aquesta 
ocasió s’han recaptat 656.869,08€, una xifra que es 
destinarà a la construcció de pous d’aigua a Etiòpia.
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Tractaments a llum polsada
Radiofreqüència 

Tractaments d’aprimar amb pressoteràpia i LPG

Passeig Pompeu 
Fabra, 29 

 972.83.00.73

Som un club de nois i noies de 5 anys fins a l’edat adul-
ta. L’entrenament es fa al Pavelló Municipal de Llagos-
tera tres cops per setmana i en diferents horaris. En 
Valentí i l’Àlex Suarez en són els entrenadors. Aquesta 
temporada s’ha creat un grup de competició format 
per 10 taekwondistes de diferents edats i categories. El 
grup masculí-competició està format per Aleix Serrat, 
Mohamed Neqrouz, Brian Martí, Elias Benfares, Oscar 
Gallego, Juan Carlos Funellosas i Víctor Velazquez ,i el 
grup femení-competició per: Nissrine Neqrouz, Paula 
Serrat i Coral Ramírez. Els campionats d´aquest any 
han estat els següents:

- Copa Taekwondo de Palau Saverdera on tots els 
nostres competidors van obtenir primera o segona 
classificació.
- Campionat de Catalunya Infantil BCN: Aleix Serrat 
primer , Paula Serrat segona i Oscar Gallego tercer.
- Campionat i exhibició de Chois Lee Girona: tercera 
classificació de grup.

- Open Internacional Ciutat de Benicàssim: Nissrine 
Neqrouz primera i Aleix Serrat, Oscar Gallego i Coral 
Ramírez tercers.
- Copa Infantil Cadet d´Andorra: Mohamed Neqrouz i 
Paula Serrat primers, Aleix Serrat segon, i Elias Benfa-
res, Oscar Gallego i Coral Ramírez tercers.

Hi ha diferents classificacions segons edat, pes i 
cinturó. La categoria segons l´edat és: precadet (7 a 
11 anys), cadet ( 12 a 14 anys) i  sènior (+14 anys). 
La categoria del cinturó varia segons el color: blanc, 
groc, taronja, verd, blau, marró i negre; i s’obté amb 
l’experiència, antiguitat i resultat de les proves o exà-
mens que fa l’entrenador. També es té en compte el pes 
de l’alumne a l’hora de competir.

Aquesta temporada s’iniciarà un grup d’adults per 
entrenar defensa personal contra la violència de gè-
nere, taekwondo professional i King Boxing. Per a més 
informació: taekwondollagostera@gmail.com

Club Taekwondo Llagostera
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El passat mes de maig el grup de show juvenil del Club 
Patinatge Llagostera, entrenat per Mireia Malagón, va par-
ticipar en el Campionat Internacional de grups show que 
enguany es celebrava a Castres (França). 
Sota el nom de “A quatre grapes”, el show de les joves 
patinadores llagosterenques va quedar en una meritosa i 
merescuda tercera posició. Amb aquest campionat les nos-
tres patinadores van tancar una altra temporada, durant 
la qual han entrenat de valent i han estat recompensades 
amb grans èxits.

Club Patinatge Llagostera

Club Bàsquet Llagostera

El nostre equip sènior d’handbol no ha pogut mantenir-se a Lliga Catala-
na, que era l’objectiu que s’havia marcat al principi de la temporada. Des-
prés d’haver pujat fins a tres categories, els nostres jugadors s’hauran de 
conformar amb baixar-ne una. Cal esmentar que malgrat això el repte i la 
categoria assolida es mereixen un reconeixement important, per l’esforç 
i les ganes que han mogut l’equip durant tota la temporada. Molta sort 
per a la vinent, que els ànims no decaiguin i així puguem tornar a dir que 
l’equip està en fase d’ascens. 

Club Handbol Llagostera

Sènior A masculí  
L’equip Sènior A masculí del CB Llagostera malaura-
dament no ha pogut acabar mantenint la categoria a la 
lliga 3a catalana després de perdre l’últim partit a casa 
contra el CB Sant Feliu en un encontre tràgic. Aquesta 
derrota sumada a les victòries dels altres equips que 
es jugaven la permanència van sentenciar a l’equip del 
nostre poble. Des de la redacció del Butlletí volem do-
nar ànims al club per tal que l’equip pugui estar aviat 
un altre cop en aquesta lliga. 

Sènior femení 
L’equip sènior femení ha aconseguit una meritòria 
sisena plaça a la lliga 2a catalana després d’acabar 
l’última jornada amb una victòria sobre el CESET, 
el quart classificat. S’ha de felicitar a l’equip per la 
temporada realitzada, ja que han aconseguit remuntar 
posicions complicades; es van arribar a situar tretze-
nes però finalment han aconseguit una salvació més 
que còmode i en una posició notable.

RAFEL VILLENA i SANCHEZ
Arquitecte Tècnic

Tècnic Superior en Prevensió de Riscos Laborals

C/Pocafarina , 55 - Llagostera 17240
626 499 977 - 972 83 18 04 - rafelvillena@gmail.com
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Les prediccions del Bruixot Maduixot/ Agost-Setembre-Octubre 2012

CANYERA – LA MATA – 
MONT-REI: 
L’ “Euromillón” està a punt de tocar 
i la fortuna té el punt de mira cap a 
la Canyera. O era la Mata? O potser 
Mont-Rei? Ara no ho recordo clara-
ment, però hi haurà sort en alguna 
d’aquestes tres urbanitzacions. Vigi-
leu els cupons!

CAN GOTARRA:
El Festival de Cap Roig no dóna 
l’abast a causa de tants artistes que 
hi participen. Per això els organit-
zadors han decidit celebrar alguns 
concerts a les zones verdes de Can 
Gotarra. L’anomenaran “Festival 
Derivat Can Gotarroig”.

SELVA BRAVA:
Rumors del món del motor 
diuen que Jorge Lorenzo deixarà 
les competicions d’elit per pro-
blemes econòmics a causa de 
l’alt preu de la gasolina i que es 
guanyarà la vida amb un circuit 
de Karts que vol construir en 
aquesta zona residencial llagos-
terenca.

SECTOR GANIX:
Fa temps que no sentiu a parlar 
de Julian Assange, oi? Doncs fonts 
pròximes informen que el funda-
dor de Wikilieaks està rondant 
per aquesta zona… Estigueu alerta 
veïns, segurament l’FBI us donarà 
un bon pessic si l’entregueu!

SECTOR FONELLARONS:
Qui no arrisca no pisca (o això 
diuen). Recomano que els 
habitants del sector Fonellarons 
us arrisqueu, poseu emoció a la 
vostra vida!

NUCLI ANTIC:
Angela Merkel en un acte de 
bona fe ha decidit pagar els 
19.000€ de Bankia. Ara bé, ho 
farà amb monedes d’un, dos i 
cinc cèntims, i ha escollit la torre 
de la plaça de l’Ajuntament per 
guardar-hi tota aquesta fortuna.

CENTRE:
Lady Gaga està planejant ser 
l’autora de la cançó de l’estiu. 
L’escenari escollit? El Casino 
Llagosterenc. La vestimenta? Un 
vestit inspirat en l’escultura de la 
senyera de la plaça.

ELS ESCUTS:
Els miners asturians no en 
tenen prou amb la rebel·lió al 
seu territori, es volen expandir 
i sembla que el nom d’aquesta 
urbanització els ha convençut 
per establir la seva base 
d’operacions a Catalunya… 
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Joventut
diví tresor
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Joventut és una àrea més de les que formen l’Ajuntament de Llagostera, integrada dins 
l’Àrea de Cultura i Festes. La funció d’aquesta àrea és fer, entre d’altres, polítiques de 
discriminació positiva per als joves, treballant d’una manera transversal amb la res-
ta d’àrees del consistori. Així doncs, l’objectiu que persegueix és la dinamització del 
col·lectiu juvenil llagosterenc, i oferir suport i solucions als requeriments dels joves. 

De la Casa de les Vídues a Ca la Viudi

Fins fa poc més d’un any, el local destinat a l’Àrea de Joventut es trobava situat al local 
de La Farinera –Passeig Romeu, 6-. Però per qüestions d’espai l’estiu passat va ser 
traslladat a la planta baixa de l’edifici de la Casa de les Vídues, seu de l’antiga bibliote-
ca. 
El 18 de setembre de 2011 es va engegar un procés participatiu per tal que els joves 
de Llagostera proposessin un nom per a aquest nou espai. D’entre totes les propostes, 
van quedar com a noms finalistes El Brot, El Rovell i Ca la Viudi; i per votació popular 
va ser escollida la tercera opció, un nom divertit que sens dubte fa referència directa 
al nom popular de l’emplaçament, però amb un toc desenfadat.

Actualment, Ca la Viudi comparteix les 
instal·lacions amb la Borsa de Treball i 
l’Àrea de Promoció Local, una situació 
temporal que de moment ajuda a apro-
fitar les sinèrgies entre les àrees. Tot i 
això, aquest any 2012 es redactarà el 
projecte de l’edifici, en el qual es pro-
jectarà la destinació definitiva de cada 
planta, canviant així l’emplaçament de 
la Borsa de Treball i l’Àrea de Promoció. 
De les tres plantes de què consta 
l’edifici, l’última es mantindrà com 
el Centre d’Art Pere Mayol; la segona 
planta es dividirà en dues aules poliva-
lents on qualsevol àrea hi podrà dur a 
terme cursos, xerrades informatives... 
i finalment, la planta baixa es destinarà íntegrament a Joventut. 
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Què ofereix Ca la Viudi? 

A dia d’avui a Ca la Viudi ja s’ofereix un servei d‘informació, assessorament, suport i 
orientació als joves en els següents àmbits:

* Accés al món del treball: tècniques de recerca de feina, elaboració de currículum vitae, 
informació de cursos formatius, localització d‘escoles taller, derivació a la borsa de tre-
ball municipal, informació de programes d‘ocupació fora del municipi, treballar fora de 
Catalunya, etc.

* Formació acadèmica: estudis obligatoris, formació post-obligatòria (cicles formatius, 
accés a la universitat, etc.), programes de qualificació professional inicial (PQPI), escoles 
d‘adults, etc.

Per tal de redactar aquest projecte rigurosament, des de l’Àrea de Joventut s’està tre-
ballant conjuntament amb la Generalitat per tal de determinar com s’aprofitarà aquest 
espai i què oferirà. Durant el procés participatiu per recollir les propostes dels noms 
també es va demanar als joves la seva opinió sobre quina hauria de ser la utilitat de 
l’espai, i moltes de les propostes recollides estaven encarades exclusivament a l’oci. Mal-
grat que tota la informació rebuda s’està tenint en compte, des de Joventut es pretén que 
Ca la Viudi no sigui només un espai per a l’oci, sinó també un lloc on es donin respostes 
a altres necessitats reals dels joves, com poden ser la formació o l’ocupació. Així doncs, 
l’objectiu és que amb el temps Ca la Viudi passi de ser un punt jove, on el que prima és 
la informació, a un espai jove, un lloc de referència que satisfaci al màxim el col·lectiu 
juvenil, sobretot pel que fa a ocupació, habitatge i formació. 
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* Ajuts al lloguer: informació dels ajuts del lloguer existents (renda bàsica 
d‘emmancipacio i ajut al lloguer fins a 35 anys).

* Salut i prevenció: informació sobre els hàbits saludables, prevenció de conductes de 
risc i derivacions a serveis especialitzats.

* Associacionisme: potenciar la creació de noves entitats juvenils, assessorament en 
recerca de subvencions, tècniques comunicatives i treball en equip, suport a les inicia-
tives juvenils, etc.

* Oci, cultura i mobilitat: informació sobre els transports públics, recull d‘activitats 
juvenils, informació dels camps de treball i estades a l‘estranger, assessorament en 
l‘educació en el lleure, etc. 

Totes aquestes possibilitats d’assessorament que s’ofereixen a Ca la Viudi també es 
traslladen a l’institut municipal, on la tècnica fa visites periòdiques per tal d’apropar 
encara més tota aquesta informació als nostres joves i mantenir un contacte directe 
amb ells. 

Quins projectes s’estan duent a terme des de 
l’Àrea de Joventut? 

Sens dubte, el projecte més nou de Joventut ha estat el recent llançament del Carnet Jove, 
un carnet que ofereix als joves empadronats a Llagostera un ampli ventall d’avantatges i 
descomptes en activitats municipals, comerços i restaurants.
Des de l’Àrea de Joventut s’espera que cada vegada més establiments i empreses s’animin 
a participar en aquest projecte per tal que les ofertes siguin cada vegada més àmplies 
i diverses,  i així aconseguir que el col·lectiu juvenil llagosterenc prioritzi el consum al 
poble.
Aquest Carnet Jove es fa instantàniament a Ca la Viudi, té una durada de 2 anys i el seu 
cost és de només 5€. Els avantatges es poden consultar des del seu web i els joves que en 
disposin rebran als seus correus electrònics una newsletter amb les ofertes de què poden 
gaudir cada mes.
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A més a més, al llarg dels mesos d’estiu l’Àrea de Joventut ha programat diversos cursos, i 
també s’ofertaran noves propostes per al curs 2012-2013 juntament amb l’Àrea de Cultu-
ra. 
La internacionalització és un tema que des de Ca la Viudi també es vol potenciar, per això, 
properament s’organitzarà un programa de sessions informatives que es complementa-
ran amb cursos d’idiomes i xerrades a càrrec de persones que hagin viscut en primera 
persona l’experiència de marxar a treballar arreu del món. 

Finalment, afegir també que L’Ajuntament de Llagostera ja ha iniciat la redacció del Pla 
Local de Joventut, un document que ha de regir les polítiques de joventut del nostre 
municipi i que servirà per marcar les línies d’actuació en matèria de joventut fins a l’any 
2015. 



Com contactar amb Ca la Viudi? 

Mariona Puigbaldoira, actual tècnica responsable, juntament amb Sergi Miquel Valen-
tí, regidor de Joventut i Noves Tecnologies, estan al capdavant de l’Àrea de Joventut 
i oberts a noves propostes i suggeriments; per això posen a l’abast de tothom més 
d’una via de contacte amb Ca la Viudi:

Horari d’atenció directa (Ca la Viudi. Plaça Llibertat, 1):
Dimarts i dijous de 10h a 14h; i dimecres de 16h a 19h

Telèfon: 972 83 19 95
Correu electrònic: joventut@llagostera.cat
www.calaviudi.cat
www.facebook.com/calaviudi

A més, també es poden deixar suggeriments, 
propostes i crítiques de millora a les bústies 
participatives que l’Ajuntament té ubicades 
a les oficines centrals de la plaça del Castell, 
a Ca la Viudi o al Casino Llagosterenc. 

Fem doncs, entre tots, que la Casa de les 
Vídues es rejoveneixi per complet. 
 
 Reportatge: Mita Casanovas
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Envian’s les fotografies del teu fill/a o del teu casament a 
elbutlleti.llagostera@gmail.com i les publicarem al proper número!

NAIXEMENTS
Antonio Amador Cabarrocas  28-03-2012
Erik Arnedo Serrano   07-04-2012
Ivet Martínez Leroux  31-03-2012
Arlet Viñolas Vilà   01-04-2012
Joana Riera Alsina   31-03-2012
Maram Barmou Agoub   07-04-2012
Nizar Addaba Azzahari   04-04-2012
Gerard Espinosa Vásquez  10-04-2012
Laia Muñoz Contreras   10-04-2012
Naim Tahiri Tenamlal   12-04-2012
Guillem Rodríguez Serrano  13-04-2012
Kadijatu Jabbi Dukuray   20-04-2012
Brigitte Moreno Entrena   22-04-2012
Axel Gómez Fernández   21-04-2012

Eduard-Andrei Vasile   24-04-2012
Adam El Jarroudi Harcha  22-04-2012
Jenabou Nimaga    02-05-2012
Arnau Cateura Sirbu   03-05-2012
Oussama Bendahman Yakoubi 19-05-2012
Emma Ramírez Pellicé   24-05-2012
Martí Vilardell Darder  30-05-2012
Kidus-Girma Agustí Arranz  11-06-2012
Jordina Juvè Peña   15-06-2012
Ayoub Saddiki    15-06-2012
Romaissae Bouali Maaroufi  22-06-2012
Fatou Ceesay Sillah   28-06-2012
Laia Bragulat Calverol   04-07-2012
Marc Bragulat Calverol   04-07-2012 

DEFUNCIONS
Carmen Moreno Benítez   15-04-2012
Casimiro Núñez Sarrión   16-04-2012
Joaquin Llosent Mola   21-04-2012
Mercedes Castelló Gironés  02-05-2012
Tomàs Castelló Busquets   04-05-2012
Francisco Arnau Vila   11-05-2012

Leendert-Hendrik Korver 26-05-2012
Herminia Solà Bayé  30-05-2012
Esteban Saltó Gesalí   12-06-2012
Alfonso Pelegrina Tarifa   19-06-2012
Francisco Grau Celis   19-06-2012
Luis Carrasco Álvarez   28-06-2012

MATRIMONIS

Jordi Molas Jornet i Ana Oliveras Turunell    08-04-2012
Miguel Valcárcel Lozano i Victoria Cruañas Inglés    14-04-2012
Carlos Serra López i Mónica Pino Flores     13-05-2012
Jesús María Muru Osés i Sílvia Beltrán Pallarés    14-05-2012
Juan-Miguel Vílchez Muñoz i Rita Castelló Estañol    25-05-2012
Ángel Borrella García i María Asunción Paradinas Salsón  02-06-2012
Ivan-Rossel Mamani Gonzáles i Lilian-Susana Rios Padilla  02-06-2012
Joan Albertí Morell i Judit Fontcuberta Butinyac   09-06-2012
Xavier Farrés Badosa i Roser Comas Gruart    23-06-2012
Juan-Ignacio Calvano Martínez i Maria Esquinas López   23-06-2012
Juan-Carlos Ramos Aguilar i María Carolina Urquieta Cáceres  30-06-2012
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C/ Lleó I, 41 · Telf. 972 83 10 07
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