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/editorial

El consell de ministres va aprovar al juliol la pujada de l’IVA dels espectacles 
(música, teatre, cinema, circ...) del 8 al 21%, cosa que ha posat el sector en 
peu de guerra. 
Si el brutal conjunt de retallades de les subvencions en el món cultural dels 
últims anys ja feien caminar aquest ecosistema molt a prop de l’abisme d’un 
penya-segat prou vertiginós, aquesta última gesta dels de dalt sembla que 
tempta d’abocar-lo directament al buit. Molts productors anuncien que sense 
suport públic aproximadament el 80% dels projectes són inviables, i que 
aquesta mesura anul·larà la possibilitat de tirar endavant propostes brillants 
de casa nostra com Pa negre; i tot això perquè el poc que hi ha es destina a sal-
var els productes massius de distribució mundial. Si alguns amants del teatre 
ja trobaven cara l’entrada, continuaran anant-hi ara que costa un 13% més?

La resposta és la “defensa pròpia”. Afortunadament, els atacs no són atacs si 
són en defensa pròpia, i quan les coses van mal dades i el públic està esgotat 
de reclamar, trobar solucions creatives és la clau de l’èxit. En defensa pròpia 
davant d’aquesta mesura, per exemple, un teatre de la comarca gironina ha 
decidit deixar de vendre entrades per passar a vendre pastanagues, que en 
ser hortalisses tan sols carreguen el 4% d’IVA. Així, es poden comprar pas-
tanagues anticipades a dotze euros o a quinze a taquilla, i a més a més, amb 
l’hortalissa et regalen una entrada per a una de les seves funcions.

Així doncs, que l’intent de rescat a alguna entitat bancària hagi suposat de-
manar seixanta-sis vegades (ni més, ni menys) el pressupost català anual de 
cultura, hauria de fer que si cal recorrem a totes les verdures conegudes i per 
conèixer i a totes les solucions inimaginables per poder tirar endavant totes 
les propostes culturals, també les més ambicioses. 
Aquests dies hem sentit a dir a tort i a dret que la cultura no és un luxe i al 
nostre poble, la nostra comarca i la nostra nació cal que protegim aquest 
tresor. 
Pensament creatiu, pastanagues anticipades i a “donar-los carbasses”. 

Col·lectiu de redacció 

Pastanagues anticipades
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Dia 1:  
Papu-Castanyada amb jocs per a la mainada 
(plaça Catalunya/17h)
Dia 4: 
Club BTT/Sortida per a la mainada. Nivell baix 
(Poliesportiu/10h)
Dia 11: 
Club BTT/Sortida a la zona d’Olot, Santa Pau i la 
Fageda. Nivell mig-alt (Poliesportiu/8h)
G.E. Bell-Matí/Sortida familiar a Capellades
Dia 17: 
Club BTT/Sortida nocturna i sopar. Nivell mig-alt 
(Poliesportiu/19h)
Dies 24 i 25: 
G.E. Bell-Matí/Escalada a Santa Brígida (Amer)
Dia 25:
Jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya. 
Col·legi electoral: IES Llagostera
Club BTT/Sortida al Santuari dels Àngels. Nivell 
alt-molt alt (Poliesportiu/8h)
Dinar Llagostera contra el càncer (Vichy Catalán, 
Caldes de Malavella)

 
Dia 9: 
Club BTT/V Marxa per parelles
Dia 24 :
Cagatió de Llagostera Ràdio (105.7FM/17h)
Ball de la nit de Nadal (Polivalent/00h)
Dia 23:
Mobiat. Pujada del pessebre al Puig de les Cadire-
tes (Poliesportiu/7h)
Dia 26:
Cursa de Sant Esteve (Zona poliesportiva)
Dia 31:
Revetlla de Cap d’Any (Polivalent/1h)
 

Dia 5:
Cavalcada de Reis 
Festa de la nit de Reis de la CGLL (Polivalent/00h)
Dia 13:
Club BTT/Sortida a Els Caputxins. Nivell alt 
(Poliesportiu/9h)
Dia 20:
Club BTT/Sortida a Argimon. Llarga distància 
(Poliesportiu/8h)
Dia 27:
Club BTT/Sortida i esmorzar a Els Metges 
(Poliesportiu/8h)

Sabies que a Llagostera...?

XIFR
ES

/calaix de sastre
... som 8.386  habitants:

  4.056        4.330

L’Àrea de Cultura de Llagostera ja ha pre-
sentat la programació 2012-2013, en la 
qual s’oferten diversos tallers, cursets, xe-
rrades i exposicions. Hi ha una gran varietat 
d’activitats i totes molt interessants: des de 
cursos de llengües per a joves fins a tallers 
de patchwork. Moltes novetats i per a totes 
les edats, grans oportunitats per aprendre i 
distreure’s.   

Durant tot l’any al nostre poble s’organitzen 
diversos concerts, tant per al jovent com per 
a la gent més gran. Gaudir d’una programació 
tan variada és excel·lent, el “problema” rau en 
què no totes les ofertes es promocionen igual. 
És el cas del concert de ”Els Catarres”, un es-
deveniment que deuria suposar una despesa 
important i que si s’hagués promocionat amb 
més temps segur que se n’haurien aconseguit 
més beneficis i afluència de públic.

Llagostera per la Independència va participar 
en la pedalada que l’assemblea de Cassà va 
organitzar el dia 2 de setembre dins la campa-
naya Marxa cap a la independència. La CGLL 
també va ser-ne partícip, i malgrat l’ambient 
festiu de l’acte, entre les 200 persones que es 
van aplegar a la Pineda Fosca hi va haver poca 
representació llagosterenca.  

EL SEM
À
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EL TEM
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Tº màxima  

més alta

34,5  ºC

 35,6 ºC

  29,7 ºC

Tº mínima  

més baixa

 13,7 ºC

  11,5 ºC

  8 ºC

Pluges

 9 l/m2

  3 l/m2

 49 l/m2

  dones               homes

novembre

 Juliol

Agost

Setembre



fira del 
batre
29 de juliol
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El poble volcat amb l’Inspector
El teatre de casa nostra no deixa de 
sorprendre’ns. La plaça del Castell va acollir, 
els dies 6 i 7 de juliol la posada en escena de 
l’obra L’inspector de Nikolai Gógol. La peça, 
protagonitzada per la companyia llagosterenca 
Punt i apart i dirigida per Ma.Àngels Rosselló, 
retrata amb un toc satíric la història d’un poble 
on a començament del segle XIX la corrupció i 
la confusió d’identitats desencadenen un seguit 
de situacions altament divertides. 
Una agradable temperatura i un bonic emplaça-
ment a l’aire lliure van acabar de completar 
l’actuació, fent d’ella un combinat exquisit per 
a una nit d’estiu. En les dues sessions la plaça 
es va omplir de gom a gom, tenint tant èxit que 
l’obra va tornar a ser representada al teatre del 
Casino el passat divendres 28 de setembre. 
La xarxa teatral de la vila mostrà un cop més la 
seva qualitat, i la gran assistència i bona rebuda 
per part del públic, la consciència dels llagos-
terencs de la importància de donar suport a 
aquestes iniciatives que enriqueixen l’entramat 
cultural del nostre poble.

C/ Camprodon, 26
972 83 18 19

www.ramionetassegurances.es
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Després del fatídic incendi del mes de març, durant 
el juliol van declarar-se tres focs més a Llagostera. El 
primer, datat el dia 20, va originar-se a les cinc de la 
tarda a la zona de Banyacroua -a prop de Can Crispins- 
i no va entrar en fase de control fins passades les vuit 
del vespre. 
El focus va iniciar-se en unes piles de llenya molt pro-
peres a la carretera, i la conseqüència va ser poc més 
d’1ha de bosc calcinada. La bassa de Can Crispins, si-

tuada en la zona afectada, va facilitar molt les tasques 
d’extinció.
Pel que fa al segon i tercer incendi, ocorreguts el 24 i 
26 del mateix mes, van produir-se a la carretera que 
va de La Canyera a Can Gascons, i a la granja de Can 
Costa respectivament. Sortosament aquests focs van 
tenir molt poc abast, i gràcies a la ràpida actuació tant 
dels bombers com dels agents ADF no es van lamentar 
greus danys a les zones afectades.

Juliol negre

Fotos: Joan Llenas
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Una edició més del Quo Vadis

Gran subhasta al Casino Llagosterenc
Del 8 al 17 d’agost el Casino Llagosterenc va albergar 
una exposició de més de 400 lots de ceràmica, pintura, 
mobles, decoració i obres gràfiques. 
La finalitat d’aqueta exposició era captar adeptes per 
a la posterior subhasta de tots aquests objectes, entre 
els quals hi havia litografies de Dalí, Tàpies, Miró o 

Clavé, i també quadres de pintors reconeguts i d’alta 
taxació. 
La subhasta va tenir lloc el dissabte 18 d’agost a les 
6 de la tarda al cafè del Casino, un acte que va reunir 
molts curiosos i que va comptar amb el suport de 
l’Associació de Restaurants de Llagostera. 

El 28 de juliol a les cinc de la tarda la Comissió de Fes-
tes donava el tret de sortida a una nova edició del Quo 
Vadis, la gimcana sobre rodes. 
Mitja hora abans de l’inici, els cotxes  participants es 
van aplegar a la plaça Catalunya, on ja havien de dur 
un seguit d’utensilis pactats per la Comissió per tal de 
poder començar a l’hora assenyalada. Des de les cinc 
de la tarda i fins gairebé les nou del vespre les proves 

es van realitzar a diferents ubicacions del nostre poble; 
i per acabar, essent ja una tradició, l’última fita va tenir 
lloc a la piscina municipal. 
Dels 7 cotxes participants va resultar guanyador el 
vehicle de Ferran Turon, Adrià Bagudanch, Sergi Coll 
i Joan Buhigas; mentre que el cotxe d’Iris Teixidor, 
Míriam Boadella i Francesc Puga va rebre el premi 
especial del jurat. 

Jornades Europees del Patrimoni 
L’Ajuntament de Llagostera ha participat per segona 
vegada en les Jornades Europees del Patrimoni amb 
una visita guiada al nou equipament de Can Caciques, 
on es mostra la formació i evolució de la vila emmura-
llada de Llagostera entre els segles X i XVII. 
A les 12h del diumenge 30 de setembre l’espai de Can 
Caciques, situat al carrer Olivareta  28, va obrir les 
seves portes i va acollir una cinquantena de persones 

que van participar en la visita del recinte, la qual va 
ser guiada per l’historiador Elvis Mallorquí i el també 
historiador i arqueòleg Joan Llinàs. 
Durant els dies de les Jornades Europees del Patri-
moni, 200 municipis de tot Catalunya ofereixen més 
de 360 activitats per apropar als ciutadans la riquesa 
patrimonial del nostre país. 

Foto: Marc Sureda
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ASSESSORAMENT
ADMINISTRATIU · COMPTABLE

FISCAL · LABORAL
FINANCER

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ INTREGAL
PER A EMPRESES

ADMINISTRACIÓ I VENDA 
DE FINQUES

CORREDORIA D’ASSEGURANCES

C/ Álvarez de Castro, 10
17240 Llagostera · Apartat 60

Tel. 972 83 02 29
Fax 972 80 57 22
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Per tal d’acomiadar l’estiu i el temps calorós que 
l’acompanya, un any més la Comissió de Festes va orga-
nitzar un acte per a l’ocasió, “L’últim Xip-Xap”. 
El dissabte 1 de setembre la piscina municipal va roman-
dre oberta gratuïtament des de les 20h i fins les 23h, 
donant la oportunitat als més atrevits de banyar-se de 
nit per tal d’acabar en remull la temporada. 
Tot i fer una vesprada freda i ventosa, van ser força els 
llagosterencs que es van aplegar a les instal·lacions per 
gaudir de l’últim bany, de les activitats aquàtiques que 
hi havia programades, i dels mojitos que la Comissió 
regalava als majors d’edat. 

1a edició del Formatjazz
El segon cap de setmana de setembre el parc de 
l’Estació va acollir la primera edició del Formatjazz, un 
petit i discret mercat artesanal, gastronòmic i musi-
cal que l’entitat Amics del Jazz va organitzar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Llagostera. 
Durant tots dos dies, des de les deu del matí i fins les 
deu del vespre, es van poder visitar les parades que es 
van concentrar a l’esplanada de davant de Can Cassoles, 
i també gaudir de dos concerts gratuïts de Jazz. 
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Oriol i Jordi Pujol a Llagostera
El passat 21 de juliol l’expresident de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, va visitar novament Llagostera 
per presentar el tercer volum del seu llibre Memòries de 
la bonança a un repte nou (1993-2011). 
L’acte va començar amb unes paraules de l’alcalde de 
Llagostera, Fermí Santamaria, després el va seguir 
Ramon Soler amb un breu resum del tercer llibre de les 
memòries de l’expresident, i finalment, Pujol va explicar 
als assistents algunes de les anècdotes personals que es 
recullen al seu últim volum. 
La presentació, que va ser obert a tot el públic i va 
aplegar un nombrós públic, es va dur a terme a les 
instal·lacions del teatre Casino Llagosterenc i va co-
mençar sobre les set de la tarda.

Dos mesos més tard de la visita de Jordi Pujol, Llagos-
tera va comptar amb la presència d’Oriol Pujol, fill de 
l’expresident i secretari general de CDC. En aquest cas, 
Oriol Pujol va assistir a l’arrossada popular que la secció 
local de CiU organitza anualment al nostre municipi. 
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Comercial Miquel-Valentí,  S,L.
pernils i embotit s

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

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

Taller
Brugulat, s.l.

VENDA I REPARACIÓ DE 
VEHICLES NOUS, D’OCASIÓ I 

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 
FORESTAL I DE JARDINERIA

Telf. 972830130 www.tallerbrugulat.com
LLAGOSTERA

SERVEI OFICIAL
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Llagostera contra el canvi climàtic

Durant la setmana del 24 al 30 de setembre es celebra 
la setmana europea de la mobilitat sostenible i segu-
ra, un període en què molts municipis de Catalunya 
organitzen activitats per tal de promoure els desplaça-
ments sostenibles. Llagostera ha estat un d’aquests 
municipis que s’ha implicat en la causa, i per a l’ocasió 
es van organitzar diverses activitats. 
Aris Vidal i Arrate Urdapilleta van participar en una 
cursa de transports entre Llagostera i Girona, un 
trajecte interurbà que s’havia de realitzar simultània-
ment amb cotxe i transport públic, i així comparar quin 
desplaçament havia estat més òptim. Malgrat que el 
participant que es va desplaçar amb cotxe particular 
va arribar 8 minuts abans, el trajecte de la participant 
que va utilitzar el transport públic va resultar més 

econòmic i sobretot menys contaminant. 
Tanmateix, per finalitzar la setmana, l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera tenia pre-
parada una jornada molt completa. El diumenge 30 
de setembre es va realitzar a primera hora del matí 
una pedalada i una caminada en contra del canvi 
climàtic–organitzades pel Club BTT i el G.E. Bell-Matí 
respectivament-, i més cap al migdia, al Polivalent hi 
havien organitzades un reguitzell d’activitats per a tota 
la família: jocs per a la mainada, circuits per realit-
zar amb la bicicleta, rocòdrom, tallers amb materials 
reutilitzats i fins i tot un espectacle de màgia. En total, 
van ser més d’un centenar de persones les que van ser 
partícips d’aquest acte.

Retrospectiva
Divendres 6 d’octubre a les 8 del vespre es va inaugurar 
l’exposició que l’Ajuntament de Llagostera va organitzar 
sobre l’obra del llagosterenc Tino Lloveras. Sota el nom 
de “Retrospectiva”, el recull d’obres de l’autor mostrava 
el seu camí artístic a través dels seus dibuixos, pintures 
i escultures. 
Passejant per les dues sales el públic podia anar del 
paisatgisme més tècnic a unes obres amb un to cubista i 
una riquesa cromàtica certament interessants. 
L’exposició es va poder visitar al Local Social de “La 
Caixa” tots els caps de setmana fins al 28 d’octubre. 
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EL QUE 
MÉS ES 
COU 
AL PLE

Senyor Sergi Miquel: 

El Pla Local de Joventut recull 
les actuacions a realitzar du-
rant el 2012-2015. El seu objec-
tiu és planificar les polítiques 
de joventut de forma transver-
sal amb altres àrees i fomentar 
la participació de la joventut en 
la vida social del municipi. El 
regidor defensa que el nou Pla 
“toca de peus a terra” i tenint 
en compte el 50% d’atur dels 
joves, la finalitat és enfocar 
tots els recursos a ajudar els 
joves de Llagostera a formar-se, 
donar ocupació, emancipació 
econòmica i habitatge. També 
es mostra obert a rebre noves 
propostes per tal de millorar-lo. 
En resposta a la pregunta del 
senyor Postigo, exposa que les 
valoracions del Pla 2009-2011 
s’han realitzat a través del Con-
sell Municipal de Joves, amb 
entitats i tècnics. 

Senyor Lluís Postigo: 

D’una banda, argumenta 
que no votaran en contra, 
tot i això estudiaran les 
al·legacions que en el seu 
moment es puguin fer sobre 
la proposta. D’altra banda, 
el grup d’Alternativa troba a 
faltar un balanç i avaluació 
de l’exercici 2009-2011 per 
tal de treure conclusions 
i suggerir propostes per 
aquest nou pla. Finalment, 
apunta la necessitat que 
s’estableixi processos par-
ticipatius amb els joves per 
tal de garantir l’èxit de les 
intervencions. 

Senyor Jordi Noguera: 

El grup d’Esquerra es mostra 
favorable a l’aprovació del Pla 
Local de Joventut i no expressa 
cap dubte o suggeriment. 

A favor

Tema més destacat del
 Ple del mes de juliol:

Ratificar l’acord de la Junta de          
Govern Local de 19 de juliol de 2012, 
en relació a l’aprovació del Pla Local 

de Joventut 2012-2015  

A favor

POLÍTICA

Abstenció

Sandra Bagudanch



actualitat

Abstenció

Senyor Jordi Noguera: 

Des del grup d’ERC es 
valora que el POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal) és una eina que 
pot regular les masies, cases 
rurals i altres construccions 
en sòl no urbanitzable, i que 
per tant no és necessari un 
catàleg d’aquestes caracterís-
tiques. A més, es valora que el 
catàleg presentat no està ben 
perfilat i detallat, i per aquest 
motiu, des d’Esquerra, es va-
lora com una tasca inacabada 
i poc treballada.  

Senyor Lluís Postigo: 

Exposa que tenir el catàleg de 
masies és aconsellable i per 
aquest motiu a la legislatura 
anterior, des del seu grup, es 
va presentar una moció perquè 
s’agilitzessin els tràmits. No 
obstant això, és un tema que 
s’ha allargat massa i el resultat 
no és del tot positiu i, alhora, 
no s’han tingut en compte la 
gran majoria d’al·legacions 
presentades. Des del grup 
d’Alternativa s’ha insistit que el 
catàleg s’acabés, però s’ha fet 
de forma ràpida i conseqüen-
tment poc detallada. Així doncs, 
el resultat no és l’esperat i es 
considera que amb les hores de 
feina invertides es podria tenir 
un catàleg més adequat a la 
realitat del municipi. 

A favor En contra

Tema més destacat del 
Ple del mes de setembre:

Aprovació provisional del Pla             
Especial del catàleg de masies i cases 
rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzableSenyor Fermí Santamaria: 

El catàleg de masies 
existeix des de l’any 2003, 
i des d’urbanisme s’han 
introduït modificacions que 
cal aprovar-les. L’objectiu 
del present Pla especial és 
afavorir el desenvolupa-
ment urbanístic sostenible, 
sobre la base de la utilit-
zació racional del territo-
ri, per comptabilitzar el 
creixement i el dinamisme 
econòmics necessaris amb 
la cohesió social, respecte 
al medi ambient i la qualitat 
de vida de les generacions 
presents i futures.

Abstenció

Al mes d’agost no va haver-hi sessió plenària 

POLÍTICA
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Quan tingueu a les mans aquest Butlletí nosaltres ja 
haurem acabat la temporada gegantera, una tempo-
rada que enguany començàvem al maig amb la nostra 
trobada per la Festa Major i acabàvem a mitjan octubre 
amb la Vila Gegantera a Palamós. Hem voltat molts 
pobles, però sens dubte, no oblidarem el que vam viure 
aquesta Diada de Catalunya. 
Com aquell qui no vol la cosa ens vam anar animant 
els uns als altres i el dia 11 de setembre embarcàvem 
gralles i timbals en un dels busos organitzats per Lla-
gostera per la Independència. Acompanyats per tota la 
comitiva llagosterenca ens vam obrir pas pels carrers 

de la capital a ritme de “Presons”, “Inannes” o  “No 
volem ser”. Però segurament, el moment més emotiu 
i vibrant va ser tocar “Els Segadors” al mig de Passeig 
de Gràcia. Moltes gràcies als llagosterencs que ens va 
seguir i que van gaudir tant o més que nosaltres.
 Aquesta experiència ens ha portat a una nova idea, 
potser una mica descabellada i que hem d’anar polint, 
però que la volem compartir amb vosaltres. Per què 
no visitem llocs emblemàtics de Catalunya acompan-
yats pels gegants? Què us semblaria veure l’Eleina a 
Montserrat o en Zenó a Catalunya en miniatura? 
Us mantindrem informats!

Un estiu per emmarcar 

Esplai El Papu-Tisores
L’energia de l’Esplai
Després de les vacances d’estiu i amb el curs co-
mençat, a l’Esplai ja tenim les piles carregades 
per engegar com mai el que serà el nostre quart 
any com a entitat de lleure. Amb les inscripcions  
tancades, tots els monitors i monitores ens vam 
reunir el cap de setmana del 22 i 23 de setem-
bre a la casa de colònies Ca l’Aldric (Romanyà 
de la Selva) per organitzar i posar fil a l’agulla 
a totes les activitats que formaran el calendari 
d’aquest 2012-2013.
El dia 6 d’octubre vam celebrar a la plaça del 
Castell, juntament amb els infants i joves, la 
festa d’obertura d’aquest nou curs. I a més, en-
guany comptem amb la reincorporació de dues 
antigues monitores, un doble fitxatge de nous 
monitors i vuit antics Escanyapolls que han 
volgut continuar a l’Esplai i per tant han passat 
a ser  Mosques Colloneres –monitors-. 
Ja ho veieu, nosaltres estem a punt, i vosaltres? 

Colla Gegantera de Llagostera
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Joves per la Terra

Vivim temps de grans problemàtiques i, alhora, 
de grans oportunitats de canvi. Per una banda, 
l’agudització de la injustícia social que ens envolta 
–que pren forma en drames personals concrets, cada 
cop més nombrosos i flagrants- fa que, com feia molt 
temps que no s’esdevenia, l’esperit crític, el debat pú-
blic i la cerca d’alternatives augmentin considerable-
ment. Un petit exemple d’aquest interès esperançador 
en va ser la presentació a Llagostera del darrer llibre 
del reconegut economista i activista Arcadi Oliveres Di-
guem prou! Indignació i respostes a un sistema malalt, 
amb el qual el passat juliol es va omplir el Local Social.
Per altra banda, al Principat estem vivint un mo-
ment de gran transcendència política. En el moment 
d’escriure aquestes línies (mitjan setembre), la crisi 
institucional i la fortalesa de l’independentisme –
demostrat incontestablement en la històrica Diada 
d’enguany- semblen estar precipitant els esdeveni-
ments a un ritme insòlit. 

Joves per la Terra -tot i essent un col·lectiu ben jove- 
tenim la satisfacció d’haver pogut viure des de la impli-
cació com, en pocs anys, l’independentisme ha passat 
de representar una minoria social activa a resultar un 

clam majoritari i organitzat, central i capaç de canviar 
–per fi!- el signe de la història.  I si som aquí és gràcies 
a totes i tots als que porten tota la vida lluitant i als 
últims en sumar-se a la il·lusió: la victòria depèn de 
tothom, i també la responsabilitat de construir un nou 
Estat lliure i socialment just.
Tenim motius per a l’esperança. Però cal que -espe-
cialment el jovent- siguem conscients que en l’actual 
context ens hi juguem molt. És necessari que ens 
impliquem i demostrem que no pensem resignar-
nos a viure un futur hipotecat i sense oportunitats. 
Que ens il·lusionem, ens armem de raó i empenyem 
decididament per tal que la oportunitat històrica 
d’alliberament nacional, i també la possibilitat de 
construir una societat justa i realment democràtica, no 
se’ns escapin. No ens ho podem permetre!

Per això, estem convençuts que –ara més que mai- la 
millor manera de lluitar pel nostre futur és que ens 
organitzem, fem pinya i siguem partícips dels esde-
veniments propers, conscients que, com va escriure 
Joan Fuster, cal no oblidar que tota política que no fem 
nosaltres serà feta contra nosaltres.
Visca els Països Catalans lliures i justos!

El jovent, per un futur digne en una terra lliure!

Durant l’estiu, el Brup de Puntaires de Llagos-
tera hem realitzat les següents sortides: 24 
de juny a Fontajau, 1 de juliol a Banyoles, 7 de 
juliol a Cotlliure, 29 de juliol a la Festa del Batre 
de Llagostera, 5 d’agost a la Festa Major de Cal-
des de Malavella, el 2 de setembre a Sant Hilari 
Sacalm, l’11 de setembre a Lloret de Mar i el 15 
de setembre a Ceret (Catalunya Nord).
Aquestes són les sortides que hem fet al llarg 
d’aquests mesos, però també, durant tot l’estiu 
els dimarts i dijous sens ha pogut veure al parc 
de l’Estació fent els treballs tot parant la fresca. 
Per aquesta ocasió us adjuntem la fotografia 
d’un treball de la Carme Ferrer.

Puntaires de Llagostera
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D’una banda, una alimentació és saludable si és completa, equilibrada, suficient, variada, adequada, pràctica i 
atractiva.

Bones pràctiques per promocionar l’alimentació equilibrada:
1.Fer de 4 a 5 àpats al dia. No saltar-ne cap dels tres principals i no picar entre àpats.
2.Mantenir una hidratació adequada. Beure (aigua, sucs naturals, brous i llets vegetals) preferiblement entre 
hores i en menys quantitat durant els àpats.
3.Menjar a poc a poc mastegant bé els aliments en un ambient relaxant.
4.Evitar el consum d’alcohol.
5.Utilitzar mètodes senzills per a la cocció, amb poc greix i poca sal.
6.Aixecar-se lleuger de la taula i deixa passar temps (1 o 2 hores) abans d’anar a dormir. 

Us aconsellem que seguiu la següent taula de consum alimentari:

CAP Llagostera
Vida saludable

I per altra banda, una activitat física és adequada si s’adapta a les característiques personals i millora el benes-
tar físic, mental i social, la prevenció i el tractament de les malalties.

Bones pràctiques per promocionar l’activitat física adequada:
1.Utilitzar el material adequat i respectar les normes de seguretat.
2.Aprofitar els espais a l’aire lliure i compartir les activitats amb altres.
3.Beure regularment, seguir les recomanacions d’una dieta equilibrada i evitar les hores de més calor.
4.Adaptar la intensitat de l’esforç a la condició física i a l’estat de salut de cadascú.
5.Prioritzar participar i no el fet de guanyar.
6.Fer el màxim d’activitats al dia que impliquin moviment.
7.Assolir fer un mínim d’una hora d’activitat física d’intensitat moderada de manera contínua o repartida entre 
3 o 4 períodes. 

Us aconsellem que seguiu la següent taula de preparació:

Telèfon d’atenció: 972 83 12 03
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Casal Parroquial Llagosterenc

Durant l’estiu és quan el Casal Parroquial cobra més 
vida, i no tan sols per l’activitat diària de lleure que hi 
ha a les seves instal·lacions, sinó també pels diversos 
actes que els membres de l’entitat organitzen per a tota 
la família. 
El dissabte 28 de juliol es va organitzar al parc de 
l’Estació un sopar en motiu de la Festa de Sant Jaume, 
una multitudinària trobada que va acabar amb ball a 
càrrec del grup local Harmonia. 

Activitats d’estiu

Llagostera per la Independència
Sense pausa

Aquest estiu la secció local de l’ANC, 
Llagostera per la independència, ha 
organitzat moltes i diverses activitats. 
Es van poder sentir unes falques per 
Llagostera Ràdio en què uns quinze 
llagosterencs van donar diverses 
raons a favor de l’Estat propi. Amb la 
implicació de l’artista local Norman 
Sánchez vam pintar el mural Llagos-
tera, municipi per la independència al 
carrer Ganix. A més, hem anat en bici-
cleta a la Pineda Fosca el diumenge 2 
de setembre, i hem fet una caminada a 
Terra Negra per la Diada, acte en què 
van participar més de 80 persones.
El dia 11 de setembre a les 15.30h van 
sortir de Llagostera quatre autocars, 
sense cap plaça lliure, en direcció a 
la gran manifestació organitzada per 

l’ANC, amb un lema inequívoc: Cata-
lunya, nou estat d’Europa.

Tot això ha estat possible, per una 
banda, per la col·laboració entusiasta 
i desinteressada d’un grup de llagos-
terencs que han volgut col·laborar 
amb l’assemblea dedicant-hi temps i 
esforç, d’entitats com la Colla Gegan-
tera i la Colla Excursionista Bell-Matí, 
amb qui hem col·laborat; i per l’altra, 
per la cessió per part de l’Ajuntament 
dels espais necessaris i, finalment, per 
la implicació de tots els que vau venir 
a la manifestació a Barcelona, assu-
mint la totalitat de les despeses del 
desplaçament.
A tots vosaltres, moltes gràcies.

El 15 d’agost, per Santa Maria, es va celebrar una 
nova edició de la ja tradicional Festa del Casal, una 
celebració en què tots els infants i joves que parti-
cipen al Casal d’Estiu fan un espectacle conjunt per 
demostrar a amics i familiars com de bé s’ho passen. 
Aquest acte va finalitzar amb un sopar amb ball a la 
fresca a les mateixes instal·lacions del Casal. 
I finalment, el diumenge 2 de setembre es va orga-
nitzar una bicicletada i arrossada popular. Malgrat el 
fort vent que va bufar durant tot el dia, una cinquan-
tena de persones van participar a la pedalada, que 
va recórrer el centre del poble, el polígon industrial, 
el pla de Panedes, Can Sureda, la Torre dels Moros, 
Bruguera i un tram del carril bici fins a l’edifici de 
l’entitat. Allí, els esperava un suculent arròs per 
acabar amb bon gust de boca tant la jornada com la 
temporada d’estiu.  
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Encara no fa un mes que vam rebre la progra-
mació 2012-13 de tallers i cursets que organitza 
l’Ajuntament, i de nou enguany ens trobem en què es 
desaprofiten sinèrgies i les activitats es dispersen en 
diversos espais del municipi (Escola de Belles Arts, 
Casa de les Vídues, Casal Parroquial, La Farinera, Petit 
Casino...). Com es veu, no tots són de titularitat muni-
cipal, de manera que més de 10 activitats s’acabaran 
fent en altres espais. Però el més curiós és que cap 
d’aquestes activitats que es promouen des de la re-
gidoria de cultura no es desenvoluparan en el Centre 
Cultural Can Roig. Per què? Semblaria lògic, oi? Doncs 
perquè el Centre Cultural s’ha quedat en biblioteca. 
El centre ocupacional promogut per la Fundació Ra-
mon Noguera, que es vol instal·lar sobre de la biblio-

teca (el lloc que s’hauria d’haver destinat al centre 
cultural), encara no ha començat les obres, tot i que ho 
havia de fer abans del passat mes d’abril. 
A nosaltres ens hagués agradat, i així ho hem repetit 
desenes de vegades, que a sobre de la nova biblioteca 
es construís el Centre Cultural que els veïns i veïnes 
de Llagostera es mereixen, ja que pensem que el cost 
de posar-lo en funcionament (300.000€ aproximada-
ment) és més que assumible per a l’Ajuntament. Però 
al cap i a la fi, la veritat és que CiU no ha cregut mai en 
el projecte d’un centre cultural per a Llagostera. Per 
això no el tenim. En qualsevol cas, com la Fundació Ra-
mon Noguera no ha començat les obres en el termini 
previst, pensem que és un bon moment per tornar a 
reclamar aquest equipament i per reprendre el debat.

BUSTIATGE PORTA A PORTA
TELÈFON DE CONTACTE:

696·646·762

http://alternativallagostera.blogspot.com

Alternativa x Llagostera
El Centre Cultural que va quedar-se en biblioteca
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La polèmica sobre els horaris comercials sembla irre-
soluble. 
Des de la Unió de Botiguers voldríem explicar de forma 
concisa del per què d’aquesta dificultat per arribar a 
algun acord.
La normativa vigent obliga als comerços a tancar els 
diumenges i festius, excepte 8 dates assenyalades. Es-
tan fora d’aquesta normativa les poblacions declarades 
turístiques i les botigues d’alimentació menors de 120 
metres quadrats.
Aquesta mesura s’ha pres per protegir el petit comerç 
local situat als centres de les poblacions. En prohibir 
que les grans superfícies obrin els diumenges, s’intenta 
evitar que un tant per cent molt elevat de població 

s’acostumi a concentrar les compres aquest dia i en 
aquestes grans àrees, provocant un disminució de 
moviment en el petit comerç i el tancament de bona 
part d’aquestes botigues; i deixant desolats els nuclis 
urbans, sense activitats.
O sigui: la llei no es fa per salvaguardar la vida familiar 
dels botiguers, tampoc no es fa exclusivament per pro-
tegir un petit comerç amenaçat. Es fa per mantenir els 
moviments socials imprescindibles per dotar de la vida 
adequada als centres de les poblacions, que d’altra 
forma s’extingiria en perjudici de tot el veïnat.

Unió de Botiguers
El problema dels horaris

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

La Unió de Botiguers de Llagostera us proposa un joc :
Digueu qui us sembla que ha comés l’assassinat de la història de 
Joan Frigola que trobareu a l’apartat de “La veu del poble”, titula-
da Quatre corxeres i una bala:

- Martin Shefield
- Caterina Ràdiu
- Enric Clotes

Envieu la resposta via mail (juntament amb el vostre nom i 
telèfon) al correu jocs.ubll@gmail.com, o dipositeu la res-
posta en una bústia situada a la Llibreria Sureda, abans del dia 
30/11/2012 (només admetrem una resposta per persona).

Podeu guanyar un val de 25 € per comprar en qualsevol botiga 
associada a la UBLL.
La UBLL sortejarà quatre vals entre les respostes correctes.
Al proper Butlletí sortirà la llista dels guanyadors.
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Venda i lloguer amb opció a compra al C/Carrilet 27
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Llar d’Infants “El Niu” i “El Carrilet”
L’inici de curs a les llars municipals
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CEIP Lacustària

CEIP Puig de les Cadiretes
L’impuls de la lectura 

Novetats de l’escola: han tret les plaques solars

L’inici de curs a l’Escola Lacustària ha començat amb 
algunes novetats. Estem contents perquè han arribat 
alumnes i mestres nous, però alhora també estem 
un xic tristos perquè les plaques solars que teníem 
a la teulada ja no hi són. Fa un any que una empresa 
d’energia solar havia instal·lat 1426 plaques solars a la 
teulada de l’escola per produir energia elèctrica.
Els alumnes de quart curs ens hem posat a investigar el 
perquè de tot plegat i hem pogut esbrinar que mai no 
van arribar a funcionar perquè l’empresa que les havia 
instal·lat no va rebre la subvenció que havia demanat a 
Madrid. Per aquest motiu aquest estiu les han tret de la 
teulada.

Quan les hi van posar van haver de treure algunes 
teules i d’altres van quedar malmenades. Per això ara 
un grup de paletes estan posant de nou les teules que 
faltaven o canviant les que estaven fetes malbé. Durant 
uns dies van posar unes tanques al Racó de la Pau que 
hi ha al pati perquè no caigués cap teula o eina a sobre 
de ningú.
Amb tot això aquest projecte ha quedat suspès. A no-
saltres ens agradaria molt que es tornessin a instal·lar 
i així poder contribuir a la sostenibilitat del nostre 
planeta!

Alumnes de 4t de l’Escola Lacustària

El Pla de Govern 2011-2014 estableix com a objectiu 
prioritari reduir el fracàs escolar, potenciant la lectura 
sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat. 
Un dels eixos d’actuació del Departament 
d’Ensenyament és l’activació de “L’IMPULS DE LA LEC-
TURA” en l’àmbit educatiu. Per als centres educatius 
comporta un nou enfocament per  potenciar la com-
petència lectora de l’alumnat, basada en els tres eixos 
fonamentals: 
• Saber llegir (aprenentatge de la lectura)
• Llegir per aprendre (ús de la lectura per a 
l’aprenentatge)
• El gust per llegir (adquisició de l’hàbit lector)
L’escola Puig de les Cadiretes ha estat escollida per 
implantar “L’impuls de la lectura”, que té una du-
rada de tres cursos, al llarg dels quals comptarem 
amb l’assessorament d’un tècnic del Departament 
d’Ensenyament. El curs 2012-2013 es durà a terme 
la diagnosi del centre i la formació dels docents per 
aquest nou enfocament de l’ensenyament explícit de 
les estratègies de lectura, per potenciar la competència 
lectora del nostre alumnat.
La dedicació de l’escola envers el foment de la pràcti-
ca de la lectura cal que sigui complementada amb la 
implicació de la família, de forma que l’alumne trobi 

a casa el clima favorable per a la lectura en família, la 
disponibilitat de llibres adients als seus interessos, la 
visita a la biblioteca municipal ...
Perquè “L’impuls de la lectura” esdevingui un èxit, és 
necessari el compromís de tots els sectors de la comu-
nitat educativa: alumnes, famílies i docents.
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IES Llagostera

El curs 2012-13 comença amb la novetat de l’aplicació 
de l’horari singular. Aquest, consisteix en què l’alumnat 
té classes al matí amb tres sessions de dues hores de 
classe més dos patis de vint minuts. Els alumnes entren 
a les vuit del matí i pleguen a tres quarts menys cinc de 
tres.
Durant les tardes dels dilluns, dimecres i dijous la 
biblioteca del centre romandrà oberta, i oferirà tots els 
serveis de què disposa, fins i tot la impressió de treballs. 
El centre ofereix dues sales perquè els alumnes puguin 
fer treballs en grup,  hi haurà la Mercè (la bibliotecària 
pagada per l’AMPA), un conserge i un membre de l’equip 
directiu. També es portaran a terme els TEA, però encara 
no estan concretats.
El centre ha acabat de digitalitzar les seves aules, creiem 
que cal treballar la competència digital i a través del ser-
vei d’intranet millorarem la comunicació amb les famí-
lies i entre els professors. Aquest any hem enviat a totes 
les famílies un cartronet que recull les adreces electròni-
ques, els telèfons del centre i  el calendari acadèmic.
El projecte Llibres x @ tothom ha aconseguit que cada 
cop més famílies es beneficiïn de la compra dels llibres 
de text, i a més aquest any s’han estalviat de comprar 
tres llibres de lectura, ja que amb diners del projecte 
s’han adquirit i romandran al centre.

Un nou curs
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[recomanacions]
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D Artista: The Mamzelles

Títol: Que se desnude otra
Aquest és el primer disc de les guanyadores del Premi Joventut 
del Sona9 2011, tres noies carregades d’ironia i d’humor que ex-
pliquen històries planeres i senzilles que connecten directament 
amb el públic. Canten en castellà, català, anglès, francès i fins i 
tot deixen anar alguna cosa en alemany. Una de les coses més 
destacades d’aquest grup, a part dels jocs amb les tres veus, són 
els seus directes; creen uns personatges que lliguen allò que van 
cantant i amb els que fan participar el públic en l’espectacle. 

 

W

eb www.tripadvisor.es 
Un web a tenir molt en compte a l’hora de marxar de viatge. Aquí 
podem consultar les fitxes tècniques de molts hotels escrites 
directament pels seus hostes. Conté galeries de fotografies reals, 
experiències personals i descripcions dels espais, tot això explicat 
de primera mà per les persones que hi han passat. Si voleu estar 
completament segurs d’escollir l’allotjament adequat, tingueu molt 
present aquest portal.  

Títol: Cinquanta ombres d’en Grey 
Autor: E.L.James
Un llibre tan mediàtic com polèmic. Englobat dins el gènere eròtic-romàn-
tic ens explica la història d’Anastàsia, una jove poc experimentada que 
coneix un home culte, interessant i molt atractiu que li descobreix un nou 
món. 
Ha rebut crítiques de totes menes, però el gran públic l’ha escombrat i el 
boca-orella l’ha convertit en un dels libres més populars de la temporada. 

 

Sè
rie

Girls
Girls reflexa la vida de quatre noies joves que intenten sobre-
viure a Nova York. L’humor de Lena Dunham, les experièn-
cies descabellades de les 4 joves, i la incertesa sobre el seu 
futur professional i personal, fan d’aquesta sèrie, sens dubte, 
una de les millors comèdies dels últims anys i una poten-
cial sèrie de culte. Tal i com afirma Hannah, el personatge 
interpretat per Lena Dunham (també creadora, directora i 
guionista de la sèrie), és la veu d’una generació.

Les impertinents barres dels navegadors i la pàgina d’inici...
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A
pp RainAlarm

Aquesta app per a smartphones és molt útil per poder controlar el 
temps que farà tant a curt com a llarg termini. Marcant una ubicació 
concreta l’aplicació ens indicarà el temps meteorològic. A més de 
poder-ho consultar quan ens vingui de gust, el programa porta una 
alarma que s’activa quan la precipitació s’acosta al perímetre de la 
nostre ubicació, indicant els quilòmetres als que tenim la pluja i fins i 
tot la seva intensitat.

 

Vid
eo

jo

c Darksiders II, THQ
La segona part d’aquest joc ens ofereix moltes hores de diver-
sió i acció en mans de Mort, el complet i absolut protagonista 
de la història. Acció, intriga i aventura a parts iguals per fer 
el camí cap a la salvació del germà del protagonista, un dels 
Guinets de l’apocalipsi.
A nivell narratiu és interesant conèixer la història de la primera 
part per poder entendre perfectament el fil conductor del joc. 

[els consells d’en Byte]

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

És força comú que de la nit al dia veiem com les 
barres superiors dels nostres navegadors (Internet 
Explorer, Mozilla, Google Chrome...) es multipliquen 
arribant el moment en què ocupen bona part de la 
finestra de l’ordinador. Aquest fet acaba provocant 
que la part del navegador per poder veure els webs 
sigui cada vegada més petita, a la vegada que alenteix i 
dóna errors en el nostre PC. 

Què pensaríeu si us digués que aquestes les heu 
instal·lat vosaltres mateixos? Segurament sense donar-
vos-en compte, o com a resultat de tècniques poc 
nobles per part dels programadors i de les empreses 
d’Internet.

El consell que us puc donar és que sempre en descarre-
gar un programa i procedir a la seva instal·lació aneu 
en compte ens els passos de “descàrrega > instal·lació” 
i vigileu en les diferents pantalles entre - següent i 
següent - que no hi hagi cap casella marcada dient 

“instal·lar barra 
de...” o “toolbar” (en 
anglès). Si és així, 
desmarqueu-la! 
També us recomano 
emprar uns segons 
a intentar enten-
dre què signifi-
quen les opcions 
d’instal·lació mar-
cades per defecte, ja 
que en alguns casos 
poden significar que a part del programa seleccionat se 
n’instal·lin d’altres, com falsos antivirus o antiespies, 
programes d’emoticones carregats de publicitat, o 
altres accions com per exemple canviar la vostra pàgina 
d’inici del navegador.

En resum, us recomano perdre uns segons en comptes 
de clicar el botó de següent ràpidament... per guanyar 
al final les hores que implica tenir un ordinador lent 
i carregat de llançadors de publicitat i programes no 
desitjats.

David Otero Verdaguer 
Passeig Tomàs Boada 29 / 972 831710

Les impertinents barres dels navegadors i la pàgina d’inici...



[activitats biblioteca]

CULTURA*

[el mur del Centre d’Art Pere Mayol]
Enguany, l’escola d’art Pere Mayol ha près un nou rumb i treballa per esdevenir un lloc de trobada i de creació, un 
referent municipal que faci d’aquesta societat tan enquistada en el consumisme, un punt d’inflexió, de reflexió, 
d’esperança i de creativitat.
L’art i la cultura són fruit de l’ànima i, per tant,  són una manera d’entendre i viure la vida.
Crear i promoure l’escola de belles arts de Llagostera obre les portes a fer un treball de promoció i difusió de la cul-
tura artística del nostre país, i a formar i acompanyar tothom qui ho desitgi en el seu procés d’aprenentatge artístic i 
desenvolupament personal.

La programació d’aquest curs 2012-2013 ha estat àmplia, intentant donar cabuda a totes les disciplines possibles 
per tal d’apropar-nos en els diversos mons que aquestes ens aporten. Al mateix temps, l’escola vol ser visible en la 
vida diària del poble, i és per això que treballarem per compartir i fer viure l’art  a tothom qui ho desitgi. En el nos-
tre afany de compartir i ensenyar, l’equip docent de l’escola vetllarà per l’organització de sortides a altres centres i 
sales d’exposicions del territori, per tal de no treballar només la tècnica artística escollida, sinó per anar descobrint 
plegats el món de l’art, la seva història i els artistes que la conformen. 
Esperem que la llavor que estem sembrant germini de mica en mica, i que siguem capaços de transmetre i encoma-
nar el nostre amor per l’art. 

Sigueu-hi benvinguts!

Els contes, aliment per a l’ànima 

Els contes acostumen a ser el primer contacte que les persones tenim amb la literatura. La seva importància és cab-
dal per crear bons i fidels lectors de ficció.
Quan encara no hem après a llegir, l’activitat recau en els adults que ens envolten i que potser sense saber-ho seran 
en part responsables de la nostra activitat lectora. Per això, la Biblioteca organitza un taller sobre contes infantils 
adreçat a adults: pares, mares, avis, mestres, educadors, narradors... que es centra en temes com els contes orals, la 
importància de la imaginació en els processos cognitius, els continguts dels contes tradicionals i de fades, els contes 
més adequats a cada etapa, com explicar-los o l’actitud dels adults en el moment del conte.
El taller l’impartirà Sònia Kliass, psicòloga, especialista en educació infantil i experta en pedagogia Waldorf.

Dia: Dissabte, 17 de novembre de 2012
Horari: De 10 a 13h
Lloc: Biblioteca Julià Cutiller (Sala polivalent)
Preu: Gratuït
Inscripcions: No cal inscripció prèvia



CULTURA*              opinió[el racó dels artistes]
Marta PrietoD’acord, tots sabem que per viure i sobreviure necessitem aire per res-

pirar. Però, i si us dic que hi ha gent que necessita pujar en un escenari 
per poder seguir avançant? 
Quan et pregunten per què has decidit fer teatre, què els dius? “Al prin-
cipi deia allò de... perquè m’agrada. Però és que no és això, realment no 
em queda cap altre remei, és vital”.

Aquest és el cas de la Marta Prieto. Tres anys després del seu naixement, 
al final dels anys vuitanta, va experimentar per primera vegada l’emoció 
que es pot sentir damunt d’un escenari. 
Havent crescut fent tot un seguit d’activitats que a poc a poc l’anaven 
formant, entre elles gimnàstica rítmica, ballet clàssic, atletisme o el ma-
teix teatre, i rebent una disciplina des de ben petita, no podia ser de cap 
altra manera: havia d’explotar aquelles condicions físiques que afortuna-
dament posseïa. 
Després de passejar-se per diferents àmbits, es va decantar pel que li do-
nava més possibilitats: el teatre musical. Aquest li donava l’oportunitat 
de cantar, ballar i actuar, que eren les coses que més li agradaven i sabia 
fer millor. Sota la doctrina de l’escola “Aula d’Art” de Kim Planella, qui 
s’havia format a Anglaterra i Alemanya, va poder assolir uns coneixe-
ments totalment diferents dels que podria haver adquirit a escoles pro-
fessionals d’aquí, com l’Institut del Teatre per exemple. “Aquí, si ets actor 
o actriu és com si et dediquessis a fer el hobby dels altres”, em comenta, “jo 
vaig decidir estudiar història de l’art a la universitat com el meu a més a 
més”. Tenint com a prioritat sempre el teatre i tot el que aquest món cou, 
tant a l’escenari com darrere portant els comandaments d’il·luminació i 
producció, va arribar el dia en què amb el seu professor de tota la vida, 
en Kim, i l’Iris Vilà, una companya d’escenari i amiga, varen decidir crear 
d’Art produccions, una branca més professional de l’escola; una produc-
tora que es dedica a crear obres i dur-les a terme. Nascuda el 2007, d’Art 
produccions porta a la llum idees originals del mateix Planella, on la Marta 
ha estat la protagonista de moltes d’elles, com a The woman in black, adap-
tacions del reconegut Cabaret o The Mist. 
La Marta, com qui diu, desafia les lleis de la tecnologia i lluita pel vertader 
sentit del teatre, aquell que et fa interactuar amb el públic, aquell que fa 
que creïs un vincle i que fa que actuïs segons la reacció dels que t’estan 
veient. “Hi ha un punt d’atzar en el que fas. Un actor vist en directe és una 
caixa de sorpreses”. Una actriu que renega del que comporta ser un perso-
natge d’un serial i tot el que això vol dir. “O la gent canvia de xip i s’interessa 
per coses en què no s’ha fixat mai, o no anirem a parar enlloc. La televisió 
s’està enduent la màgia del teatre”. Amb aquesta filosofia i seguint per 
aquest camí, actualment està a l’espera de rebre el que serà el seu proper 
paper, que està previst que comenci a assajar-se al principi de l’any vinent; 
tot això, mentre no arriba el dia que es compleixi un dels seus objectius: 
arribar a interpretar l’Éponine, de la famosa obra de Victor Hugo Els Mise-
rables. 

Molta Merda, Marta! (abans i després de pujar a l’escenari, tu ja m’entens...)
Cristina Puig    

Actuar per viure i viure per actuar:
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HORITZONS LLUNYANS

Enric Ramionet

Aquest poble, fins on el puc recordar, sempre ha estat 
sempre un poble de pas, el camí obligat de qui, proce-
dent de les grans ciutats o de països amb climes més 
crus, sentia l’irresistible crit de les  platges del sud, el 
potentíssim reclam que, onada urbanitzadora rere onada 
urbanitzadora,  ha desencadenat la construcció d’un im-
peri superior al dels faraons i els inques plegats.  De fet, 
al llarg de la seva història, el nostre no ha estat mai un 
poble reclòs, aïllat, separat del món i els seus tràfecs; no 
obstant això, quan jo vaig néixer, Barcelona i les univer-
sitats quedaven molt lluny, Montserrat era un destí per 
a viatges de nuvis, Mallorca una sofisticació a l’abast de 
poca gent i Amèrica  no era un indret per visitar, sinó, en 
tot cas, un lloc per començar una nova vida. Els horit-
zons actuals no tenen res a veure amb els horitzons de la 
meva infantesa, i és obvi que de tots els canvis que ha ex-
perimentat  aquest racó de món (i no només aquests, és 
clar) el més espectacular, diguin el que diguin les lleis de 
la física,  és justament el que ha afectat l’espai i el temps.  
La tecnologia ha esfondrat moltes de les fronteres geo-
gràfiques  i les que es mantenen o s’han alçat, són, en tot 
cas, les fronteres mentals i les seves conseqüències, les 
que ha impulsat la por, la geopolítica o les mesquineses 
habituals de l’economia.  El futur es precipita i els canvis 
es succeeixen atropelladament, com si, projectats des del 
Big bang originari, eixampléssim  els confins de l’univers 
a una velocitat que segueix accelerant-se.  Els fills de la 

gent d’aquella generació que tenia avis que havien viscut 
pràcticament com a l’edat mitjana i que  van néixer en 
l’època en què  Barcelona quedava lluny, ara estudien als 
Estats Units, o Polònia o treballen a Alemanya, o a les Fi-
lipines, o a Dubai.  I dels seus pares, a vegades, en té cura 
gent que ha arribat d’aquells indrets remots on abans 
des d’aquí només s’hi anava per començar una nova vida. 
Obres la porta de casa i una mesura empesa pel rampells 
luterans de la Merkel et pot espatllar el dia.  Travesses 
el carrer i, si vols, pots saludar-te i intercanviar punts de 
vista  amb gent que ha arribat, en molts aspectes, d’altres 
móns.   Hi pot haver qui ho consideri  bo i estimulant 
i qui ho consideri una catàstrofe.  En tot cas, el que 
convé entendre és que és inevitable. L’univers seguirà 
expandint-se, el que passi al món ens afectarà d’una o 
altra forma  i la gent rondarà pels continents a la recerca 
d’oportunitats per viure i prosperar.   El passat, el podem 
recrear per entendre qui som,  el podem preservar per 
tenir  sempre present d’on venint, el podem idealitzar 
quan ens abandonem a les temptacions de la nostàlgia, 
però, ni  tornarà ni, de fet, era com el recordem.  Si enten-
guéssim això, si ho tinguéssim present quan algú invoca 
el pes i les meravelles de la tradició, si construíssim les 
nostres conviccions sobre aquesta certesa,  probable-
ment una part dels nostres problemes desapareixeria.  
I els horitzons mentals podrien esdevenir tant o més 
oberts que els físics.               
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Joan Ventura Brugulat

DE L’ESTANC DE DALT 
A CAN CACIQUES

El cas més flagrant de manca de visió política de 
futur i d’un urbanisme ben endreçat va ser el que 
s’autoritzés l’enderrocament de l’edifici conegut 
com l’Estanc de Dalt, de reconeguda importància 
patrimonial i arquitectònica. Mai no he entès aque-
lla decisió i només cal mirar el bloc de pisos que el 
va substituir  per admetre que tot plegat va ser un 
gran desencert.
Recordo aquesta història sobre la qual ja vam om-
plir moltes planes en els Butlletins dels 80, ara que 
l’Ajuntament està ultimant la primera fase de Can 
Caciques com a centre d’interpretació. Els defensors 
de l’Estanc de Dalt, amb l’Esteve Fa al davant, pen-
sàvem que hagués estat el centre idoni per fer-hi un 
museu: la casa era gran, tenia valor arquitectònic i 
hi havia un magnífic pati. El centre de Can Caciques, 
que he tingut oportunitat de visitar, segur que es-
tarà prou bé, però perdria davant qualsevol compa-
ració amb el que es podia haver fet a l’Estanc.
Està previst que Can Caciques ha d’anar creixent, i 
farà una feina extraordinària d’esponjament entre 
els carrers Olivereta, Fred i Processó, ja que a tot el 
barri antic cada vegada hi ha menys establiments 
oberts. Però amb les obres que s’hi ha fet, ve més 
de gust passejar per Rere-mur que no per alguns 
carrers de l’eixample.

Fa poc es va publicar en El Punt Avui que quatre arte-
sans voluntaris estaven restaurant més de tres-cents 
eines antigues de camp i de treball de la indústria 
surera, unes eines que havien quedat en un flagrant cas 
d’abandó a l’antic escorxador. Són aquelles coses que 
passen i que em treuen de polleguera. Fa uns anys, gent 
com en Josep Blanch i el desaparegut Emili Pons, entre 
altres, van dedicar hores i feina a recollir peces de gran 
valor patrimonial, que van culminar amb una exposi-
ció a l’edifici de l’Estació. No estaven ben presentades 
i massa apilonades, però era un començament. Amb 
el temps es va prendre la decisió de canviar l’ús de 
l’edifici, i les peces es van portar a l’espai conegut com 
el “Matadero”, com si aquest hagués de ser el seu trist 
final. Per sort, s’ha reaccionat a temps i aquest patrimo-
ni etnogràfic es podrà veure en el centre d’interpretació 
de Can Caciques.
Aquestes deixadeses que a vegades es produeixen en el 
nostre municipi, sempre m’han fet emprenyar. Fa pocs 
dies passejava per carrers cèntrics del poble i em va 
sorprendre el nombre de cases i de botigues tancades, 
a més de les construccions de nova planta que la crisi 
ha deixat a mig fer. Quan un poble té tanta història com 
el nostre, seria partidari d’incentivar una política ur-
banística de rehabilitació i restauració, abans d’aixecar 
noves construccions sovint de gust més que discutible. 
Ja quan es van fer les primeres normes subsidiàries els 
anys 80, hi vaig trobar a faltar un major proteccionisme 
pel llegat urbanístic que havíem heretat.

elbutlletí.35

Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA)
Autor: Esteve Fa
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la veu del poble

No fa gaire bona cara l’individu assegut en una taula 
del fons del Casino Llagosterenc, balbuceja unes parau-
les que ningú no pot escoltar:

- Les sorpreses que m’ha donat la vida crec que les he 
sabut assaborir a fons. Ara bé, aquesta bala que m’han 
incrustat al sagí, ha estat insuperable. Em fa una gràcia 
extraordinària! Llàstima que no pugui riure amb tot 
el cor, perquè si ho faig em quedo sense sang en un 
instant. Cada vegada que obro la boca per expel·lir 
una riallada, me’n surten dos litres per aquest foradet 
que m’ha obert aquest malparit. – L’home parla fluix 
però no calla. – Em pensava que abans de morir-te, et 
passava tota la vida davant dels ulls, en canvi l’única 
cosa que veig, és aquesta barra enorme que desento-
na escandalosament amb la resta del local; a part que 
aquesta pintura lluent amb aquest to de decadència fu-
mada, no m’agrada. – El tipus no para de xerrar ni per 
respirar, de fet, no li caldrà en breu.-   Jo que sempre 
he estat un tipus circumspecte, sense gaires paraules; 
aquests últims minuts de vida, m’he embalat com si en 
aquesta xerrameca imparable m’hi anés la vida, quina 
ironia més macabra. En canvi, jo que sempre he fet 
música, ara estic immers en el més absolut silenci, ni 
tan sols sento les melodies empallegoses d’en Georgi 
Dann. – En aquest punt l’home es  trenca de riure, mai 
tan ben dit. La seva última i enorme riota  ressona per 
tot el local, provocant que el grapat de clients que es-
tan esmorzant davant del diari s’aixequin de la cadira 
espaordits.

Tres hores més tard, l’inspector Kurtz Andrei comença 
l’interrogatori dels tres presumptes assassins que 
acompanyaven la víctima.   
- Nom, relació amb la víctima i els fets d’aquest matí. – 
Interpel·la Kurtz.
- Com ja sabrà, inspector Kurtz, la víctima era Pere Ma-
talàs, músic mediocre i plagiador encara més mediocre. 
Jo sóc Martin Shefield, teclista de reconegut prestigi 
musical. El grup “Toca el dos II” (integrat pels quatre 
tipus que estem aquí) volíem contractar el baixista 
d’aquí Llagostera, Jordi Cabarrocas, per fer uns con-
certs. Abans d’arribar en Jordi, s’ha produït el desastre: 
un dels altres membres del grup s’ha carregat en Pere 
mentre jo estava al lavabo.   
- Però vostè estava discutint amb la víctima segons el 
testimoni de Jordi Mestres, que estava esmorzant al 
local.
- Miri, li explicaré els motius de la discussió. – Diu 
en Martin amb posat cansat i to perdonavides. – Jus-
tament estava assegut a la cinquena amb la 58, a 

New York, - emfatitza amb el nom de la ciutat com 
si s’hagués empassat un pinyol de préssec, - en una 
terrassa al costat de la botiga d’Appel, quan se’m va 
acudir la melodia fatal. Sobre una roda de blues en 
La menor, vaig dibuixar la música dels déus. Després 
d’enregistrar-la de forma brillant, aquest sapastre 
s’apodera de l’autoria. Tot i que hauria  d’haver-ho fet, 
jo no l’he pelat.
El següent membre del grup en ser interrogat, declara:
- Sóc Enric Clotes, amb el sobrenom artístic d’Eric Cla-
xon. En Pere va ensenyar-me a conduir el grup des de 
la percussió. Sempre va dir-me que en un grup de rock 
el bateria és el més important, el que manava des de 
l’ombra. Estic molt afectat. Amb la Caterina hem anat 
al cotxe a buscar unes partitures... Quan hem tornat en 
Pere ja era mort.
L’última component i presumpte criminal, explica:
- Em dic Caterina Ràdio, cantant del grup, a part de 
formar part del petit cor d’acompanyament de José 
Luis Perales. En Pere era una persona fantàstica, - 
sanglota amb veu molt afectada, - incapaç d’esbroncar 
ningú. Un músic excepcional... No vull estendre’m en la 
faceta sentimental, - aquí Caterina es refà visiblement 
i s’acosta a l’inspector per donar més severitat a la 
confidència, - era un amant extraordinari, sense entrar 
en detalls, haig de confessar-li que tenia una potència 
sexual d’elefant.  Jo no el vaig matar, l’adorava. Quan 
he sortit amb l’Enric a buscar unes partitures al cotxe, 
estava bé.

L’inspector dóna per finalitzada la ronda 
d’interrogatoris dels possibles assassins. Demana un 
gin-tònic ben carregat al cambrer xinès del casino, en 
Liu. L’intrèpid inspector comença a veure la llum del 
cas i a beure’s la ginebra més cara del local sense pagar.

Al proper Butlletí sabrem qui és l’assassí.
  

Quatre corxeres i una bala
Joan Frigola



elbutlletí.38

la
 v

eu
 d

el
 p

ob
le

Fent esport
El meu marit i jo acostumem a anar a caminar cada dia 
una estona. Quasi sempre pel carril bici, doncs és un 
lloc molt planer i ben condicionat per poder passejar 
tranquil·lament sense perill ni massa esforç.
Últimament ens hem creuat dos dies a la setmana amb unes 
mares joves que fan esport. Les hem anat trobant alguns 
dies i un d’ells, veient-les a totes acalorades, el meu marit 
els va dir tot fent broma: al final hi haurà premi! Al cap 
d’uns dies les vam tornar a trobar i una d’elles va dir-nos: i 
el premi?
Fou llavors que el meu marit va tenir la idea de fer-los un 
obsequi que fou un “1r Premi” per a totes, doncs se’l me-
reixien. El més important no és el petit detall de part nos-
tra, sinó les ganes i la constància de trobar-se dues vegades 
per setmana, una rere l’altra, per fer esport totes plegades.
Desitgem de tot cor que sempre que les obligacions us ho 
permetin seguiu així, i que cada vegada el grup es faci més 
gran.
Les noies de la fotografia són: Mari Agüera, Montse Cam-
prubí, Carme Camprubí, Loli Agüera, Anna Merida, Dolors 
Llinàs, Carmina Anaya, Xus Capdevila, Cristina Pascual, 
Nuria Sáez, Elisabet Llobet i Sandra Fernández.

Mantingueu sempre l’amistat i la il·lusió.
FELICITATS MARES JOVES

P i J

Envieu-nos una foto a través del twitter (@elbutlleti) o al nostre correu electrònic 
(elbutlleti.llagostera@gmail.com) mostrant-nos on, com, quan o amb qui llegiu la revista de Llagostera.
La fotografia més original serà premiada amb una subscripció anual, i totes les instantànies rebudes es 
mostraran durant la celebració dels Premis Culturals Butlletí 2013.
La data límit de presentació serà el 20 de desembre. Animeu-vos a sorprendre’ns!
.

Estem encuriosits! On llegiu el Butlletí?
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L’escut de Llagostera
En primer lloc vull dir que el nou escut de Llagostera 
no m’agrada gens. El trobo fred, la llagosta no sé què 
hi pinta i el castell sembla de joguina. Vaja, que no el 
trobo atractiu. En veure’l vaig pensar: quin era el motiu 
del canvi? Per això vaig tornar a llegir el llibre del Sr. 
Rafael Mas, Coses de Llagostera, per veure si trobava 
informació.
Allà diu entre d’altres que, fa molts anys enrere, 
l’escut d’armes de la vila estava integrat per les 
quatre barres en un costat i una llagosta marina a 
l’altra. La qual cosa no és massa lògica, doncs el poble 
es troba a 20 km del mar i la llagosta és un crustaci 
que no s’ha vist mai en les nostres contrades, si no és 
al plat.
Segueix dient: consultat l’arxiu de la Corona d’Aragó 
(lloc on són guardats els pergamins i documents 
que fan referència a “La història de Catalunya” i dels 
pobles que l’integren), l’arxiver contestà: en l’arxiu 
tenim un document de l’any 1151, registrat amb el 
núm. 233 en el temps del Compte Ramon Berenguer 
IV en què la vila és anomenada “Lacustaria” (lloc 
dels llacs).
Davant d’aquesta raó la Comissió del poble encarregà 
el seu projecte d’escut a base d’un llac en lloc de la 
llagosta, i donà coneixement del canvi a les autoritats 
de la província.

Hem passat tants anys (tota la meva vida, i ja en tinc 
molts) amb el castell, les barres i el llac, i ara de cop i 
volta i no sé per quin motiu, ens ho han canviat tot. Als 
profans que no en sabem d’heràldica i tal vegada som 
un pèl obtusos, no ens agrada. Pot ser que com molt bé 
diu el Sr. Armand de Fluvià, el nom de Lacustaria no hi 
ha de ser a l’escut; i que la corona que hi figura no ha 
de ser  la de rei, sinó de baró. Doncs si és així, canviem-
la. Del llorer que envolta l’escut no en parla, doncs 
traiem-lo si el que es vol aconseguir és un escut més 
senzill, però la llagosta NO, almenys per part meva. El 

castell l’hem tingut sempre allà dalt del poble i anys en-
rere la part baixa era terra d’aiguamolls o llacs, també 
és cert. Però a tot això ens falten les quatre barres, que 
són la nostra identitat. On són?
Per altra banda crec que un canvi d’escut en època de 
crisi és una despesa innecessària.
Actualment ja no tenim alegries tot són imposicions. I 
nosaltres, el poble ras i senzill, com xais: bé, bé, bé…
He dit.

L’escut que m’agrada és aquest que adjunto.
POC 

El 20 de febrer de 1716 es va reunir el que anomenaven el Consell Particular, més conegut per “Consell Estret”, 
de la Universitat del castell de Llagostera. En aquella ocasió eren vuit persones més els jurats. La reunió va tenir 

lloc al cementiri, com en moltes ocasions. Es va parlar de què hi havia 
una ordre de Jeroni Domínguez, jutge i administrador general de les 
“Rentas Reales de Salinas” del Principat de Catalunya, dient que per 
reials ordres de sa Majestat els representants de la nostra vila havien 
de comparèixer davant de l’administrador per comunicar-li la sal que 
necessitaven per a la gent de la vila i el seu terme, “para el consu-
mo usual como el preciso para los ganados y otras cosas que deben 
conservarse con la sal”. En aquella reunió es va acordar que Ramon 
Barceló i Valmanya i Jaume Roure, de Ganix, serien els síndics que 
representarien Llagostera en la visita de l’administrador, una vegada 
calculada la quantitat de sal necessària per als veïns.

Antoni Mascort i Josep Cantó
Retalls d’història de Llagostera
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La merda se’ns menja

Un parell de números enrere rebíem dues cartes on s’exposava la problemàtica de les defecacions 
d’animals de companyia a la via pública i zones verdes del poble. Joan Sàbat, en aquesta ocasió, s’ha vol-
gut sumar a la queixa exposant aquestes imatges. Aquest recull de fotos - denúncia ha esta fet al carrer 
Lleó I, avinguda de l’Esport, plaça August Vidal, parc de l’Estació, zona verda del cementiri, zona espor-
tiva i carril bici. A veure si acabem d’una vegada amb aquesta manca de civisme!

La fotodenúncia d’en Joan Sàbat
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El número que teniu entre les mans ja és el darrer 
que publiquem durant aquest any 2012. La propera 
publicació serà al final del mes de gener de 2013, per 
això, si voleu renovar la vostra subscripció per a l’any 
vinent o si voleu realitzar-la per primera vegada, ara és 
el moment. 

Quins avantatges té subscriure’s a “El Butlletí”?
- Un estalvi de 2€
- Rebre la revista a casa
- I com a novetat, entre els subscriptors que tinguin el 
Carnet Jove de Llagostera sortejarem una entrada per 
al concert de fi de Festa Major

Com puc fer la subscripció?
- Ingressant la quantitat de 12€ al núm. de compte 
2100 0083 82 0200233770 de “La Caixa” i enviant-nos 
les dades personals (nom, cognoms i adreça) a 
elbutlleti.llagostera@gmail.com
- O bé, deixant-nos a la bústia del nostre local (C/Sant 
Pere, 5) un sobre amb els 12€ i una nota amb les dades 
personals.



Una Peyrecave a París, era una assignatura pendent? 
O simplement un retorn als orígens que s’havia de 
produir un dia o altre?
Podriem dir que és moitié-moitié. La meva àvia va nèixer 
aquí i sempre ha sigut una de les meves fixacions. En co-
mençar la carrera ja tenia clar que un dia o altre acabaria 
a la capital francesa. En quan em va sortir l’oportunitat 
de demanar un Erasmus no m’ho vaig pensar ni un cop. 
És la cinquena vegada que hi faig escala!

Com està essent la presa de contacte amb la ciutat? 
Podríem dir que ja ets una parisenca amb totes les 
lletres? 
De moment poc. La ciutat és immensa i em queden molts 
racons per recórrer encara. Això sí, de mica en mica em 
vaig adaptant a l’estil parisenc: parlar ràpid amb la boca 
tancada, saltar del metro quan encara està en marxa i 
caminar tan ràpid com si t’hi anés la vida.

Has viscut a Barcelona durant molt de temps, ara 
que pots fer-ne una comparació directa, qui guanya-
ria el pols, la ciutat comtal o París? Per què?
És difícil. Mai podrem triar entre esmorzar o berenar. A 
l’hora d’esmorzar, et quedaries amb l’esmorzar, i a l’hora 
de berenar, amb el berenar. Tot depèn del moment, 
l’època i les teves ambicions. Això sí, Barcelona és Barce-
lona, per mi és una de les millors ciutats d’Europa.

Tot i els lligams que des de sempre has mantingut 
amb la cultura francesa, ara que la vius més “in situ” 
hi ha alguna cosa que t’hagi sorprès per la seva sin-
gularitat?
La multiculturalitat d’aquest país és sorprenent, tant en 
la quantitat de gent d’arreu del món, com en la integra-
ció a nivell cultural, laboral i social que se’ls dóna. Ser 
estranger aquí no és un factor determinant per a la teva 
vida francesa. 

LLAGOSTERENCS     

Deixem Àfrica per tornar a Europa, concretament a França. 
Tornem a visitar París, malgrat que uns quants números enrere la llagosterenca Núria Murgadella ja ens va fer una 
pinzellada de la ciutat; i és que aquesta vegada és una visita obligada. 
Des de fa poc més d’un mes, la nostra companya Berta Peyrecave Lleixà de 22 anys viu a la capital francesa. No l’hi 
hem enviat de corresponsal, sinó que ha volgut unir-se al clan dels Erasmus i acabar de cursar a l’estranger la carre-
ra de Publicitat i Relacions Públiques. 



ARREU DEL MÓN     
Paris    

Destaca’ns, positivament o negativament, un racó de 
la ciutat. 
El Flea Market de Saint Oin. És conegut com el mercat de 
les puces. Tot el barri del centre de Saint Oin es conver-
teix en un mercat al carrer. Hi pots trobar des de bicicle-
tes, paelles o mitjons, fins a les anitguitats més buscades 
pels bons coleccionistes.

Et coneixem prou bé com per saber que des que has 
arribat a la capital francesa ja deus haver viscut mil i 
una anècdotes. Explica’ns-en una!
La nit abans d’anar a l’IKEA a buscar tot el mobiliari 
per moblar l’habitació de la meva residència vaig anar a 
prendre unes cerveses amb un amic que viu aquí. Camí 
de casa seva vam trobar a l’exterior d’un portal TOT el 
que necessitava. Aquí a París la gent canvia molt sovint 

de pis, i el que deixen al carrer està sovint en molt bones 
condicions. Us podeu imaginar com va ser el viatge en 
metro per portar-ho tot a la residència, la gent entrava al 
metro i semblava que fos en una sala d’estar.

Si et sortís l’oportunitat de quedar-te a treballar a 
París, l’acceptaries? O tens molt clar que el teu bitllet 
d’avió té una data de tornada? 
Mai se sap. De moment el bitllet de tornada no el tinc, 
però hi ha moltes coses que m’aferren a Catalunya. 
M’agradaria tastar la vida laboral aquí i poder aportar-
ne les bones qualitats a casa, però primer m’ha de sortir 
l’oferta! A Barcelona m’esperen unes pràctiques laborals 
amb conveni amb la universitat al febrer, així que de 
moment, no hi ha color: torno a casa, no patiu.

País: França
Habitants: 2,25 milions

Llengua: francès
Densitat: 21.400 hab/km2

És nascut a París:
Jean Luc Godard 

PARLEM CLAR: PARÍS



Veïnat Bruguera, 23.
Telf: 972.83.10.56
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Grup Excursionista Bell-Matí
El G.E.Bell-Matí no para de sumar quilòmetres amb les se-
ves sortides. Després de la caminada a la llum de la lluna, 
la caminada fins a Terra Negra per la Diada i la caminada 
contra el canvi climàtic, el diumenge 7 d’octubre va or-
ganitzar la 13a edició del Memorial Isabel Vilà, la sortida 
entre Llagostera i la Bisbal que honra les hores que la 
sindicalista llagosterenca va trigar a anar d’una població a 
l’altra durant el setge de la Bisbal. 

La concentració es va fer a un quart de vuit del matí a la 
plaça Catalunya, on l’alcalde Fermí Santamaria va fer un 
petit parlament previ a la sortida. 
A mig camí, al refugi del Roquetal, tots els participants 
van fer una parada per esmorzar i cantar conjuntament la 
cançó d’Isabel Vilà. 

L’arribada a la Bisbal dels 90 caminants participants es va 
produir escalonadament a partir de quarts d’una del mig-
dia, i per a la sortida d’enguany el G.E. havia preparat una 
nova ruta, canviant algunes parts del recorregut que es 
feia anteriorment per tal d’evitar els trams d’asfalt i pista.

 

TRETZENA CAMINADA  
LLAGOSTERA — LA BISBAL 

MEMORIAL ISABEL VILÀ 
 

DIUMENGE 7 d’octubre de 2012 
2/4 de 8 del  matí  
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Podis per als pilots dels Cremats

El dia 1 de juliol, Jordi Llinàs, Eloi Capellera i David 
Miquela van participar al V Trial Social del Moto Club 
Centpeus a Can Teià. En aquesta jornada, Jordi Llinàs 
va quedar desè en la màxima categoria, i en la categoria 
grocs David Miquela va quedar posicionat en onzena 
posició i Eloi Capellera en dotzena.

Sis dies després, el 7 de juliol, cinc membres de Els 
Cremats MCE Llagostera van participar al trial organit-
zat pel Team Rovira a Mataró. En aquesta ocasió Marina 
Font va quedar en segona posició de fèmines i Jorgina 
Restrudis en la tercera posició. En la categoria blaus, 
Jordi Llinàs va quedar cinquè i en categoria grocs, Eloi 
Bermejo va quedar novè i David Miquela onzè.

Els Cremats Motor Club Espotiu

Compte enrere per a la Cursa de Sant Esteve

972.83.07.45

Ja gairebé la tenim aquí. Un cop arribades 
les vacances de Nadal i enmig de tanta 
celebració, a Llagostera es celebrarà la 
trenta-dosena edició de la cursa de Sant 
Esteve. Com en els darrers anys, la cursa 
estarà organitzada pel Club Bàsquet Lla-
gostera, el qual any rere any aporta noves 
idees per tal de millorar-la. Enguany es 
continuarà amb el circuit dividit en dos re-
correguts de cinc i deu kilòmetres, fomen-
tant l’esport per a gent de totes les edats. 
Amb aquesta proposta l’any passat hi van 
participar un total de 840 corredors. 
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Club Bàsquet Llagostera
La temporada ja està més que començada i els nostres 
dos sèniors tenen clars els seus objectius. D’una banda, 
el sènior femení amb les noves incorporacions vol 
fomentar el treball en equip, gaudir d’aquest esport 
i lluitar per mantenir la categoria en què es troba. 

Mentre que per altra banda, el sènior masculí també té 
com a objectiu passar-s’ho bé en el joc, però en aquest 
cas el que prima és lluitar per tal de poder pujar de 
categoria.

Temporada nova, il·lusions 
renovades. Després del 
descens a 1a catalana sembla 
que l’equip emprèn aquest 
nou curs amb moltes ganes 
de recuperar el bon joc i les 
victòries. Fins el tancament 
de l’edició d’aquest Butlletí 
l’equip havia realitzat amis-
tosos de calibre important, 
entre els quals es pot desta-
car la derrota contra l’equip 
júnior del F.C.Barcelona per 
16-29 i la victòria sobre el 
Bordils B amb el resultat de 
29-27, tots dos partits realit-
zats en un triangular celebrat  
a Llagostera el passat 8 de 
setembre.

Club Handbol Llagostera

Foto: Jun Ying
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Tractaments a llum polsada
Radiofreqüència 

Tractaments d’aprimar amb pressoteràpia i LPG

Passeig Pompeu 
Fabra, 29 

 972.83.00.73

Els dies 15 i 16 de setembre es va celebrar el Trofeu 
Sils, un campionat que va comptar amb la presència 
del club llagosterenc. La competició es va iniciar el 
dissabte al matí amb les patinadores i patinadors 
d’iniciació i certificat. Ariadna Font va quedar sub-
campiona de certificat, i també cal destacar l’actuació 
d’Agnès Malagón, que va quedar en el quart lloc de la 
classificació. A la tarda, Alba Pérez va quedar segona 
en la categoria aleví; i en el grup de cadets, Sandra 
Posas es va proclamar campiona, mentre que Mireia 
Codina va quedar quarta, a només una dècima de la 
tercera.

Club Patinatge Llagostera

La U.E. Llagostera encara la 
temporada amb bones previsions. 
El primer equip des d’un bon 
principi ha estat donant guerra 
als seus adversaris, un fet que ha 
repercutit molt positivament en la 
seva classificació. A dia d’avui han 
avançat molt, i ja ocupen el quart 
lloc a la lliga.
Una de les victòries més impor-
tants aconseguides en els últims 
dies ha estat contra el Badalona, 
un partit jugat a casa que els va 
portar directament a participar 
per segon any consecutiu a la 
Copa del Rei.
També cal remarcar la mitja taula 
de l’equip llagosterenc de tercera 
divisió. Es troben en la novena po-
sició, i sembla que també passen 
per una bona ratxa.

Unió Esportiva
Llagostera

Foto: Jun Ying
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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

L’elenc de joves patinadores del Club Patinatge Llagos-
tera està treballant de valent per obrir-se pas i pujar 
als podis de tots els campionats en què participen. 
Totes elles es mereixen un gran reconeixement per 
l’esforç i ganes que demostren a cada entrenament, 
però en aquesta ocasió volem destacar la trajectòria de 
la Sandra Posas, una patinadora amb molt de potencial. 

Amb només 14 anys ja en fa deu que patina al nostre 
club. L’any 2007, als 8 anys, va assolir el certificat 
d’aptitud, i el desembre d’aquell mateix any, en el Cam-
pionat de debutants,  va aconseguir una merescuda 
primera plaça en la categoria alevina. Des d’aleshores 
no ha fet més que créixer com a patinadora i ha parti-
cipat en campionats provincials, catalans, espanyols, i, 

fins i tot, internacionals. 
Aquest any  la seva temporada ha estat brillant. Al 
campionat provincial celebrat a Lloret va aconseguir la 
cinquena posició, una classificació que va permetre-li 
participar al campionat català celebrat a Platja d’Aro. A 
més, aquest any ha participat en el trofeu de patinatge 
de Trieste (Itàlia)  on ha tingut l’oportunitat de compe-
tir contra grans patinadors internacionals.
Però això no és tot, al llarg d’aquest estiu la nostra pati-
nadora ha participat en dos trofeus locals i ha tancat la 
temporada amb el trofeu de Cerdanyola, on va guanyar 
la primera posició, i el trofeu de Sils, on sorprenen-
tment també va aconseguir guanyar totes els seves 
contrincants. 

Sandra Posas, una patinadora que brilla amb llum pròpia
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Les prediccions del Bruixot Maduixot/ Novembre-Desembre-Gener

CANYERA – LA MATA – 
MONT-REI: 
Sánchez-Camacho es vol introduir 
en la política llagosterenca per 
evitar que aquesta urbanització 
s’independitzi del municipi. Última-
ment està molt alterada i no se sap 
massa bé perquè.

CAN GOTARRA:
Experts de la UdG analitzaran 
l’aigua de la riera Gotarra. Tenen 
sospites que les llàgrimes de 
Cristiano Ronaldo van arribar fins 
a la riera llagosterenca, quedant 
estancades i formant un niu de 
capgrossos.

SELVA BRAVA:
L’amor està arribant a aquestes 
contrades però és possible que 
arribi de manera desmesurada, 
no fos cas que tinguéssim un 
nou cas de babyboom sense 
precedents al poble...

SECTOR GANIX:
Diners, diners i més diners... Els 
astres assenyalen una sort extrema 
per a la població d’aquesta zona 
que participi en concursos televi-
sius.

SECTOR FONELLARONS:
El món de la moda té al punt de 
mira el sector Fonellarons. Si 
voleu estar al dia amb les ten-
dències d’última hora seguiu els 
consells dels seus veïns.

NUCLI ANTIC:
Personatges amb instints pirò-
mans  estan passant últimament 
per aquesta zona, recomano 
tenir galledes plenes d’aigua 
gelada i xinxetes a les finestres 
per si tornen a actuar.

CENTRE:
Es rumoreja que la pròxima obra 
artística que apareixerà a la Plaça 
Catalunya serà una pintura sobre 
l’església del poble. L’artista 
escollida per realitzar l’encàrrec: 
Cecília Giménez, la “restauradora” 
de l’Ecce Homo.

ELS ESCUTS:
El rei Joan Carles hi ha triat 
una residència per passar les 
vacances d’hivern; l’atrau el 
terreny pla del territori i ha fet 
la compra sota el lema “no més 
caigudes”.
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El President de la Genialitat fa equilibris sobre l’onada independentista mentre l’Oriol, en Joan 
i l’Alícia miren de surar i el PSC no es decideix on acabar d’aterrar. Ah! i en Mariano s’aferra a la 
Consti  i fa l’ESTÀTUA, permetent així la LLIBERTAT dels catalans. 
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Av. Lluís Pericot, 76
17003 Girona
972 208 528
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Si una cosa has de saber, Espanya, és que a Catalunya ja som gairebé set milions tres-cents setanta 
mil habitants, i que gairebé dos milions d’aquestes persones, per un dia es varen posar d’acord i es 
varen reunir a Barcelona -capital del nostre país- per manifestar-se i fer-te arribar un sol missatge: 
el desig d’un Estat propi. 

Podríem donar-te explicacions de per què la resta de gent que estima i és del nostre territori no 
va assistir a la Diada. Podríem dir-te que molts són massa grans o massa joves per poder-se 
manifestar, l’edat a vegades no permet lluitar pel que un desitja, igual que la distància. 
Tant hi fa. El que és segur és que molts simplement s’ho varen mirar des de casa, amb 
els pèls de punta i qui sap si amb la mateixa devoció que la que sentíem els que 
érem al carrer. 

Hauries de tenir en compte que la jornada va transcórrer sense ni 
un sol incident. Les manifestacions, a diferència del què molta 
gent vol fer creure als qui no n’han viscut mai cap, no 
tenen perquè ser violentes; i és que a casa sempre ens 
han ensenyat a demanar les coses molt educada-
ment. 

Espanya, començaria a ser hora que 
t’adonessis que el que demanem no és 
cap bogeria. Que si cantem com mai 
“Els segadors” a ritme de gralles, ho fem 
amb el cor, amb sentit de pertinença. I 
perquè ho volem, perquè ho necessitem. 

Espanya... el poble ho reclama. No vivim al 
segle XX. En l’era actual els divorcis estan 
a l’ordre del dia. No passa res. Vols dir que 
no hauries de fer un pensament i acceptar les 
circumstàncies del moment? Només has d’escoltar. 

Les veus criden: independència!

Reportatge: Cristina Puig, Júlia Turon, Berta Peyrecave i Mita Casanovas
Fotografies: Agustí Clara, Ricard Grabulosa, Jun Ying i Mita Casanovas 

Amb la col·laboració de: Quim Castelló (Esquilet)



elbutlletí.53

El record de l’11 de setembre d’enguany serà impossible 
d’esborrar: milers de persones reunides a Barcelona per defen-
sar, clar i català, un sentiment unitari; un fet que sens dubte ha 
esdevingut un punt d’inflexió en la història de Catalunya.

Entre la multitud aplegada a la capital aquest dia tan assenya-
lat, també hi havia una important representació llagosterenca. 
Llagostera per la Independència va disposar de quatre autobu-
sos, permetent així que 220 convilatans poguessin desplaçar-
se amb total comoditat fins la ciutat comtal i participar en la 
manifestació. 
Entre els passatgers hi havia gent de totes les edats, i entre 
tots, els companys de la Colla Gegantera, que no van dubtar en 
carregar els instruments de la banda per fer-se sentir de valent 
entre els càntics dels manifestants. 
En definitiva, entre tots vam fer d’aquesta una Diada festiva i 
reivindicativa, que va aglutinar en un sol concepte companyo-
nia, unitat, seny, rauxa i anhel. 

A continuació, Elena Redó, coordinadora de Llagostera per la Indepen-
dència –l’assemblea local de l’ANC-, en fa una valoració:

Com es valora des de l’ANC l’èxit de la manifestació?
Fantàsticament, es van cobrir expectatives. S’ha de destacar el fet que 
una manifestació en què hi va participar tanta gent no hi hagués cap 
incident, ni aldarulls, ni detinguts. L’ambient va ser pacífic, de bon rotllo 
i sense insults. 

Us esperàveu tant d’èxit d’assistència a Llagostera?
Bé, novament es van superar les expectatives. A la manifestació del 10J 
del 2010 es van omplir dos autobusos i aquest any anàvem amb la idea 
d’omplir-ne dos també, però ràpidament la demanda creixia i se’n van 
emplenar quatre. De fet, se’n podrien haver emplenat més però ja no 
hi havia autobusos disponibles. Molta gent no es va poder desplaçar en 
autobús i d’altres els vam redirigir a Girona, Cassà o Maçanet, on encara 
quedaven places lliures. En general estem molt contents de la resposta 
de la gent de Llagostera, ja a la nostra presentació al mes de febrer tot el 

teatre del Casino es va emplenar. 
 

I amb la nominació a l’Ou de Reig es 
demostra que la feina ha estat ben 
feta...

Sí, estem molt contents de la nominació a 
l’Ou de Reig. Ens va sobtar, però vol dir que 
la gent està contenta i il·lusionada. Em sem-

bla que la nominació és més fruit d’aquest 
ambient col·lectiu d’il·lusió i sobretot de la 
feina de l’ANC.

La Diada a 
les xarxes 

socials

Foto: J.Y.
Foto: R.G.
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Com valoreu la resta d’actes que s’han organitzat?
Bé, la Marxa per la independència organitzada per l’Assemblea implica 
l’organització de diferents actes per part de cada municipi i englobats 
dins l’Assemblea. A Llagostera ens havíem acabat de constituir i per tant 
no vàrem poder organitzar gaires actes. El dia 2 de setembre sí que es 
va organitzar una trobada a la Pineda Fosca juntament amb Cassà per la 

Independència.  

Es va fer una Pedalada pel carril bici 
del Gironès, nosaltres ens encarregàvem del tram que passava per 
Llagostera. La Colla Gegantera va participar en l’activitat, es van fer jocs 
per als nens i els alcaldes van fer parlaments. Hi va haver una bona recep-
ció tot i que coincidia amb una altra pedalada. A més, també es va penjar 
l’estelada a la rotonda de Can Bernis. Tanmateix, el mateix 11 de setembre 
també es va organitzar una caminada amb el Bell-Matí per anar fins al 
tradicional acte de Terra Negra, un acte en què hi va haver una participació 
aproximada de 90 persones.

Parlàvem abans de la manifestació del 2010 i la participació 
llagosterenca. Va ser la manifestació del 10J el preàmbul de tot el 
que ha succeït?
Sens dubte, sí. Aquella concentració potser no va aconseguir el què 
s’esperava, però sense aquella manifestació no hi hagués hagut aques-
ta. Sense una massa de gent emprenyada no hi ha una massa de gent 
il·lusionada, com ha estat el cas d’aquest any.

Foto: J.Y.

Foto: J.Y.
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Després de tant èxit, la gent es pregunta: i ara, què?
S’han precipitat molt els esdeveniments, tot i que hi ha un full de ruta que 
s’ha anat acomplint. L’ANC es va posar una data per acabar el procés, que és 
el 2014, un any simbòlic. Tot i això, tot està anant molt més ràpid, per la qual 
cosa estem una mica a l’expectativa.  La nostra funció era que els polítics do-
nessin aquest pas, mantenir el caliu i la il·lusió de la gent i continuar creant 
una situació favorable. S’ha de convèncer la gent i quedar a l’expectativa, la 
nostra funció és empènyer. 

En aquest sentit no està previst entrar en l’àmbit polític com a 
partit?
Aquest és un dels punts claus. Entrar en política i no entrar en partidismes. 
No importa qui es pengi les medalla. L’objectiu és l’Estat propi. Hi ha un 
compromís claríssim de dissoldre’s en el moment en què s’aconsegueixi la 
independència, i per tant no ser mai un partit polític. En l’ANC s’aparquen 
les deferències per acomplir un objectiu comú. El bo precisament d’aquest 
procés és que ha sortit de la gent i no de la classe política. La política s’hi 
ha enganxat més tard. El govern no va convocar la manifestació, tot ve de la 
massa social.

Vistos els últims esdeveniments i la convocatòria d’eleccions anti-
cipades, es veu factible arribar a la independència pròximament?
Jo no vull ser agosarada. El procés està en marxa i vull creure que sí. De 
moment, però, el bo que s’ha aconseguit és il·lusionar molta gent en un mo-
ment de crisi. Si això es trunqués la gent s’enfonsaria. Pel que fa a les elec-
cions són molt importants i són un pas fonamental. S’ha d’aconseguir que el 
màxim de partits polítics es manifestin en pro de les consultes. 

Tot plegat ha tingut a més molta  
repercussió internacional, com es 
veu això dins l’ANC?
Bé, un objectiu de l’ANC era el de 
projectar una imatge del territori 
a l’exterior. Ens hem preocupat de 
tenir vincles amb periodistes de 
mitjans estrangers i hem difós 
els nostres arguments a mitjans 
interessats. Sempre s’ha buscat 
ser positius i ser integradors, 
donar una imatge mereixedora 
de respecte i seriositat. Hi ha, i 
hi haurà, atacs d’Espanya que 
s’hauran de respondre amb ar-
guments, sempre mirant cap 
a Europa i l’estranger perquè 
se’ns tingui en compte.

Foto:A.C. Foto: M.C.
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@FiguerasPol
Feliç diada a tothom!! 
#11s2012 #freedomfor-
Catalonia
 
@JosepSalvatella
Fent festa i mandanga 
amb la gent de Llagoste-
ra! #11s1012 #ispictacu-
lo #freecat 
 
@llagosteraldia
Bon dia Llagostera. 
Bona Diada de Cata-
lunya a tothom.
 
@pedraza6
Si això no és un pais que 
m’ho expliquin! #11s2012  
 
@josepmacodina
9:00h Cursa de la Diada, 
Girona @JosepSalvate-
lla. 18:00h Manifestació. 
Toca fer història. 
#freedomforcatalonia 
#11sCAT9estat @assem-
blea. 

@marc_elpoll
I ara sopar a la Plaça 
Catalunya de #Llagostera 
#11s2012 #Diada2012 

La Diada a 
les xarxes 
socials
Els ciutadans de Llagos-
tera van mostrar els seus 
sentiments i ambicions a les 
xarxes socials, que es van 
desbordar durant tot el dia.

La Diada al poble
Com cada 11 de setembre a Llagostera, els actes institucionals de la Dia-
da van tenir lloc al llarg de tota la jornada. De bon matí, el G.E. Bell-Matí, 
en col·laboració amb LxI, va organitzar una caminada fins a la tradicional 
trobada amb esmorzar a Terra Negra. Enguany, aquest primer acte celebrat 
al punt on conflueixen els municipis de Llagostera, Caldes de Malavella, 
Tossa de Mar i Vidreres va comptar amb més de 400 participants. Seguida-
ment, a la Casa de la Vila es va llegir el manifest de la Diada, acompanyat 
d’aportacions dels alumnes de l’Escola de Música i de la cantada de “Els 
Segadors”. I a partir de mitja tarda, l’audició de sardanes i el ja consolidat 
sopar popular del Casino van omplir la plaça Catalunya i van ser el preludi 

del cremat i la cantada d’havaneres.

A més a més, i tal i com hem fet constar a l’inici d’aquest reportatge, Lla-
gostera per la Independència va aportar el seu gra de sorra a les activitats 
celebrades organitzant una sortida col·lectiva fins a la ciutat comtal. A dos 
quarts de quatre de la tarda els quatre autobusos carregats de llagosterencs 
posaven rumb cap a la manifestació, arribant de nou al poble passades les 
onze de la nit. 

L’apunt negatiu 
L’ambient festiu de la Diada era notori als carrers de Llagostera, engalanats 
com mai de senyeres i estelades, un fet que va “propiciar” una onada de 
bretolades. 

La nit del 10 de setembre una colla de piròmans va dedicar-se a despistar 
la policia municipal cremant contenidors mentre un altre grup s’ocupava 
d’encendre la gran estelada que penjava de la torre de la presó i altres ban-
deres estelades particulars que quedaven a l’abast des del carrer estant. Uns 
fets deplorables que el mateix alcalde de Llagostera va lamentar durant el 
seu discurs el dia de la Diada.

Foto: A.C.



@sandrabagudanch
#11s2012 Preparats per 

fer història
 

@elbutlleti
Feliç diada a tothom! 

#fredoomforcatalunya

@sergimiquel
El fossar és ple! Comen-

cem la diada amb la  
@JNCatalunya 

#CataloniaIsNotSpain 
#11sCAT9estat 

 
@xpulido

#FreedomForCatalonia O 
ARA O MAI

  
@DobleN

Me’n vaig a fer de corres-
ponsal del @elbutlleti de 

#Llagostera tot i que crec 
que més de mig poble és 

a Barna! #11s2012
 

@crispuig6
Increïble. Encara tinc la 

pell de gallina. Un dia 
per recordar, sens dubte! 

Visca Catalunya!  
#Catalunyaindependent 

#11s2012
 

@CBLlagostera
Molt bona diada a 

tothom!

@neia_llagos
Vull deixar de ser inde-
pendentista per passar 

a ser independent. 
Esperem que avui sigui 

l’inici de #independència 
#11s1012

Ja gairebé hi som! -el recompte de banderes de l’Esquilet-
La cosa va endavant, el 2012 ha sigut diferent, en Toni i jo hem quedat 
contents. Els locals oficials ens han mancat, i igual que l’any passat, el ca-
rrer Constància destaca amb les seves 8-24 banderes, felicitats!  
 
Estadística d’enguany:
D’un total de 840 banderes, 254 eren Estelades, 586 Senyeres, 2 Ikurriñas, 
1 Europea i 3 d’altres. En total, un 10,06% de la població.

Salut i independència! Esquilet

Nadal 1977

G.E. Bell-Matí

La comitiva llagosterencaFoto: A.C.
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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
Mohamed-Amin Ramli   06-07-2012
Alba Ribera Centellas   09-07-2012
Aina  Santos Ramos   16-07-2012
Martina Albiol Rabionet   22-07-2012
Valentina Santamaría Soto  28-07-2012
Rayan Bour Bíí Boukabous  02-08-2012
Aleix Rico Casanovas   06-08-2012
Oriol Teixeira Muñoz   09-08-2012

Jan Cumí Morales   14-08-2012
Aya Aaabida Zariouh   30-08-2012
Nil Menéndez Bayé   03-09-2012
Júlia Cano Moreno   04-09-2012
Leo Ramos Padilla   09-09-2012
Xurde Villabrille Castelló   14-09-2012
Vinyet Vilà Martí   15-09-2012

DEFUNCIONS
Tomàs Turró Quintana  06-07-2012
Juan Valentí Albertí   10-07-2012
Maria Esteva Rissech  10-07-2012
Isabel Virgos Álvarez  15-07-2012
Pilar Vall-llosera Oliver  17-07-2012
Montserrat Paradeda Genoher 19-07-2012
Remedios González García  21-07-2012
Josep Vilagran Esteba  22-07-2012
Rosa Gurnés Mascort   28-07-2012
Carmen Robles Moreno  31-07-2012
Teresa Costa Saus   01-08-2012

Albert Galceran Tembleque 05-08-2012
Juan Calderón Martín  13-08-2012
Josep Badosa Esteve  23-08-2012
Rosa Pijoan Valls   24-08-2012
Pere Capallera  Geli   27-08-2012
Maria Puigmal Vidal  29-08-2012
Pere Cisterna Ribera  10-09-2012
Eduvigis Mayol Massa  12-09-2012
Dolores Pelegrina Tarifa   18-09-2012
Maria Puig Vidal   19-09-2012
Joan Duran Vilà   23-09-2012

MATRIMONIS
Sergi Sayols Bullich i Cristina Ruiz Beltran   23-06-2012
Víctor Vázquez Solsona i Andrea Torres Álvarez-Buhilla 09-07-2012
Narcís Paradeda Torrent i Nanna Arnt    27-07-2012
Raquel Castillo González i María Victoria Puyuelo Papiol 04-08-2012
Jesús Pérez Albertus i María Luisa Alesso Pérez   23-07-2012
José-Luis Pulido Escobar  i Vanessa Cenera Pérez   04-08-2012
Daniel Rubio Pedraza i Susana Calvet Masferrer  01-09-2012
David de la Cruz i Raquel Real Sureda   22-09-2012
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