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/editorial

Però ningú no ens va avisar. No sabérem mai que un cop aquí, 
a mig camí, ens adonaríem que vivim esquivant la por. Som 
presos del pànic. Moltes de les nostres decisions s’argumenten 
per la fugida de l’objecte del temor, i malgrat sigui una actitud 
normalitzada, és sana aquesta manera de construir el nostre dia 
a dia? I què succeeix quan no podem suprimir ni controlar allò 
que ens atemoreix?

Una mena de psicosi s’apodera del poble sencer quan s’apropa 
un temporal durant els mesos de risc. Els més previsors sen-
tencien que no passarà d’un plogim, mentre que els patidors 
ja maquinen el pla d’actuació en cas de nevada i repassen la 
roba d’esquí perquè l’incident no els agafi per sorpresa. És 
l’experiència passada el que ens turmenta? Els meteoròlegs no 
són omnipotents. Tenim per hobby maleir-los els ossos quan 
agosarats escampen als quatre vents que aquesta vegada sí, que 
aquesta va de veres i que tot el territori quedarà colgat. Però, 
operen amb aquesta disciplina de la por per pur plaer o perquè 
potser val més prevenir que curar que en diuen? Malgrat es 
passen un llustre formant-se per intentar entendre de què coi 
va això del temps i es trobin rodejats d’aparells que no aturen la 
producció d’informació, no és tasca senzilla la predicció meteo-
rològica.

Tal vegada l’antídot no sigui cap més que una mica de relativi-
tat. Quina és la importància de pensar en la possibilitat de que 
tot el poble desaparegui sota la neu enfront a la de fer d’avui 
un dia meravellós? Potser la solució a tanta psicosi no sigui cap 
més que molta tranquil·litat i optimisme. Si resulta que toca 
neu, que vingui! Deixem de preocupar-nos del que vindrà i 
posem l’ull sobre allò que tenim al davant, que entre tanta por a 
vegades se’ns escapa la magnificència d’avui. 

Col·lectiu de redacció 

Catàstrofes 
expectades

Fotografia: Sandra Bagudanch
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Dia 4: Teatre: Dies de vi i de roses 
(Teatre Casino/22h/8€)
Dies 11 i 12: Teatre: Dimonis interiors 
(Teatre Casino/22h i 19h/8€)
Dia 12: Aplec de Panedes (pla de Panedes)
Dies 17 a 21: Festa Major
Dia 17: Espectacle infantil: Vine a la festa! 
(pl. Catalunya/20h/gratuït)
Dia 20: Jocs al carrer: Farcells de jocs tradicionals 
(pg. Pompeu Fabra/18h/gratuït)
Trial Clàssic (recorregut urbà i rodalies)
Trobada de cotxes antics (pg. Pompeu Fabra)
Dia 21: Espectacle de circ: The Flamingo’s 
(parc de la Torre/17h/gratuït)
Dia 26: Música: Música pròpia i universal 
(Teatre Casino/19h/6€)

 
Dia 15: Concert final de curs de l’Escola de Música 
de Llagostera (Teatre Casino/19h/gratuït)
Dia 16: Festival de final de curs de l’Escola de Dan-
sa de Llagostera (Teatre Casino/12h/gratuït)
Festa del Segar (Polivalent i exteriors)
Festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Musi-
cal “El Far” (Casal Parroquial/19h/ gratuït)
Dia 23: Revetlla de Sant Joan (parc de l’Estació)
Dia 29: Nit de la sardana (pl. Catalunya)

 

Dia 13: Desfilada i sopar de Sant Cristòfol 
(via pública i parc de l’Estació)
Dia 20: Caminada a la llum de la lluna del 
G.E.Bell-Matí (zona poliesportiva)
Dia 27: Quo Vadis: gimcana sobre rodes 
(via pública)
Sopar i ball de Sant Jaume (parc de l’Estació)
Dia 28: Fira del Batre (parc de l’Estació)

Sabies que a Llagostera...?

XIFR
ES

/calaix de sastre
... som 8.403  habitants:

  4.041        4.362

Darrerament s’ha proposat des de 
l’Ajuntament la creació d’uns horts muni-
cipals destinats als aturats llagosterencs. 
Aquests horts proporcionarien als seus usua-
ris una font d’ingressos, ja que podrien ven-
dre la mercaderia en una parada habilitada al 
mercat o fent de proveïdors a les parades ja 
instal·lades. Felicitats per aquesta bona pro-
posta, endavant!

El passat 24 de febrer es va donar el tret de 
sortida a la mitja marató de les vies verdes 
des de Llagostera. Tot i haver-hi un apartat al 
reglament de la cursa titulat medi ambient, on 
s’hi promulgava el respecte de l’entorn per on 
es desenvolupava la cursa, i on també la ma-
teixa organització es comprometia a netejar-
lo un cop acabada la prova, dies després certs 
punts del nostre carril bici encara semblava 
un abocador.

Està més que comprovat que el carnaval a 
Llagostera és un dels actes més consolidats i 
concorreguts del calendari de festivitats del 
poble. Tot i això, un recorregut més curt afe-
giria dinamisme a l’espectacle i el faria molt 
més atractiu per a l’espectador, ja que en al-
gunes ocasions el seu transcurs es fa una mica 
feixuc.

EL SEM
À

FO
R

juny

juliol

EL TEM
PS

Tº

màxima

  19,4 ºC

  19,2 ºC

  21,6 ºC

Tº 

mínima

 -4,1 ºC

  -6,7 ºC

  -2,7 ºC

Pluges

 12 l/m2

  23 l/m2

 115 l/m2

  dones               homes

maig

Gener

Febrer

Març
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a la declaració sobiranista
El dia 23 de gener de 2013 passarà a la història 
com el dia en què el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Declaració de Sobirania, i amb això, 
va fer un pas endavant pel dret a decidir.
En motiu d’aquest fet tan important, molts po-
bles varen voler donar suport a la declaració so-
biranista, i per aquest això es varen organitzar 
diverses concentracions. Llagostera no podia 
ser menys, i el mateix dia de l’aprovació a les set 
del vespre, un rellevant grup de vilatans es va 
concentrar a la plaça del Castell com a mostra 
de recolzament. 

L’alcalde Fermí Santamaria va fer un parla-
ment, i els representants de Llagostera per la 
Independència van llegir el manifest que l’ANC i 
l’Associació de Municipis per la Independència 
havien redactat per a l’ocasió. L’acte va acabar 
amb una cantada de l’himne d’Els Segadors i 
amb crits a favor d’una terra lliure. 
 

C/ Camprodon, 26
972 83 18 19

www.ramionetassegurances.es

Nova edició de la Firarebaixa 
de la Unió de Botiguers

El diumenge 3 de març els establiments de la Unió de 
Botiguers de Llagostera van treure els seus productes 
al carrer per tal d’aprofitar l’últim cap de setmana de 
rebaixes. Així doncs, la nova edició de la Firarebaixa va 
emplenar novament la plaça Catalunya de paradetes 
que oferien les últimes ofertes de la temporada amb 
descomptes des d’un 30% fins a un 70%. 

A més de les parades d’alguns comerços del poble 
també hi havia un castell inflable i una parada de 
pesca d’aneguets per entretenir els més menuts. Un 
any més, doncs, des de quarts de deu del matí i fins les 
dues del migdia, molta gent es va acostar a fer el tafa-
ner una estona per la plaça i buscar qualssevol articles 
de les seves botigues de confiança al millor preu.
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actualitat

El passat 16 de febrer el Palau de la Músi-
ca Catalana va acollir el lliurament d’Ajuts 
Universitaris de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera per al curs 2012-2013. La fun-
dació ha repartit un total de mig milió 
d’euros entre les 500 millors notes d’accés 
a la universitat, impulsant una iniciativa 
singular a Catalunya on només es té en 
compte el rendiment acadèmic. Al capda-
vant d’aquesta llista de ments privilegia-
des s’hi trobava un llagosterenc: Francesc 
Xavier Gispert.
La proposta de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera ha tingut un gran èxit, rebent un 
total de 1382 sol·licituds. D’entre totes 
elles s’han seleccionat els millors 500 
candidats, tots ells de diverses comarques 
i poblacions d’arreu de Catalunya, i  s’han 
concedit 1000 euros a cada guanyador.
En aquest primer acte institucional de 
la fundació, els 13 estudiants que han 
aconseguit les millors notes han pujat a 
l’escenari del Palau a recollir el seu ajut. 
Francesc Xavier Gispert, que estudia 
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a 
la UPC, va aconseguir una nota de 9`76, se-
guit de ben  a prop per un 9’746 i un 9’64.

L’acte va estar presidit per Andreu Mas-
Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, i 
també hi van ser presents el president de 
la fundació, Antoni Sansalvadó, la direc-
tora general, Marta Lacambra i el pilot de 
rallis i conferenciant, Isidre Esteve. 

Un llagosterenc al capdavant de la llista 
d’ajuts per accedir a la universitat
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Jordi Clara guanya el 1r premi del concurs 
de fotografia de portada
Aquesta sisena edició del concurs de fo-
tos de portada ha estat la que més parti-
cipació ha rebut des que es convoca. En 
aquesta ocasió hem rebut 68 propostes, 
totes molt diverses però amb un factor 
comú, i és que aquest any la premissa 
era que les instantànies havien de con-
tenir un element circular. 

Les tres fotografies guanyadores han 
estat: en tercera posició Músic, de Gem-
ma Fontàs; en segon lloc Farmacopea, 
de Ma.Àngels Casanovas; i en primera 
posició Un temporal rodó, de Jordi Clara. 

Totes elles seran premiades amb 
els seus respectius guardons durant 
l’acte dels IV Premis Culturals Butlletí.  
Moltes gràcies a tots els participants i 
l’enhorabona als guanyadors. 

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

Farmacopea 
de Ma.Àngels Casanovas

Músic 
de Gemma Fontàs

Un temporal rodó
de Jordi Clara
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Carnaval 2013
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Mercat Romà
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Exposa que el seu grup 
hi dóna suport, ja que 
ha de ser el primer pas 
per a la consulta del 
2014 i decidir si Cata-
lunya ha de ser un nou 
estat d’Europa.

Exposa que el seu 
grup s’hi adhereix, 
però alhora mani-
festa la necessitat 
de no oblidar la 
resta de problemes 
greus que viu la 
ciutadania actual-
ment.

En referència a aquest tema,
l’alcalde Fermí Santamaria
cedeix el torn de paraula 
al sr. Ramon Soler, el qual 
exposa que la moció està 
consensuada pels tres grups 
polítics que formen el con-
sistori i el que proposa és: 

- Donar suport a la Declara-
ció de sobirania i del dret a 
decidir del poble de Catalun-
ya aprovada pel Parlament.
 
- Facilitar a la ciutadania
de Llagostera la possibilitat
d’adherir-se i donar suport a
la declaració.

- Comunicar-ho a Llagostera
per la Independència, al 
Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i al Govern espan-
yol.

Donar ple suport a la Declara-
ció de sobirania i el dret a de-
cidir del poble de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Ca-
talunya el 23 de gener de 2013 

Ple municipal 30/01/2013
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Exposa que no s’ha 
realitzat l’estudi de 
viabilitat que s’havia 
encarregat a Incasòl, 
la societat agrícola 
Mas Boada tampoc ha 
portat a terme el Pla 
Parcial, i l’Ajuntament 
tampoc no ha definit 
els criteris d’aquest 
pla. Així doncs, cap de 
les tres parts ha rea-
litzat les tasques que 
especificava el conveni 
i per tant, el seu grup 
considera que no ha de 
tenir vigència el conve-
ni firmat a l’any 2009. 

En referència a aquest 
tema, l’alcalde Fermí 
Santamaria cedeix el 
torn de paraula al sr. 
Ramon Soler,  el qual 
manifesta que el Pla 
Estratègic de Llagos-
tera no s’ha fet per 
justificar Can Boada.  
 
Recalca que l’equip de 
govern aposta per la 
transparència de la in-
formació i per aquest 
motiu posa a l’abast de 
la població, a través del 
web municipal, infor-
mació sobre el Pla (àm-
bit socioeconòmic, so-
cial, mercat de treball, 
formació de la gent, 
distàncies als polígons 
industrials més propers, 
aspectes de planificació 
urbanística, etc.). 

Exposa que en data 1 d’abril 
de 2009, l’Ajuntament de Lla-
gostera va signar un conve-
ni urbanístic amb l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) i la 
societat mercantil “Agrícola 
Mas Boada, S.L.” per al des-
envolupament d’un sector 
d’activitats econòmiques en els 
terrenys situats a Can Boada.  
 
En aquests quatre anys, la 
societat mercantil no ha re-
dactat el Pla Parcial urba-
nístic i l’Ajuntament no ha 
prestat la seva conformitat 
a l’estudi de mercat que ha-
via d’assegurar la viabilitat 
econòmica de la inversió.  
Per tant, es proposa renun-
ciar al conveni urbanístic 
per al desenvolupament 
d’activitats econòmiques 
en els terrenys Can Boada.  
 
Es defensa que és un bon mo-
ment ja que en el Pla Estra-
tègic de Desenvolupament 
Local de Llagostera es fan al-
gunes referències al terrenys 
esmentats. 

Moció d’AxLL, en relació a re-
nunciar al conveni urbanístic 
per al desenvolupament d’un 
sector d’activitats econòmi-
ques en el terreny de Can Boada   

Ple municipal 27/02/2013
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El grup d’esquerra 
està a favor de la 
proposta i no pre-
senta cap inter-
venció.  

El grup municipal 
d’Alternativa reclama una 
tarifació social que tin-
gui en compte quina és 
la realitat socioeconò-
mica de cada família.  
 
Valoren incoherent que 
les ordenances fiscals ac-
tuals, malgrat la conge-
lació, siguin les mateixes 
que el 2006, on la crisi 
econòmica no era present.  
 
Tanmateix, es recalca que 
des de fa dos anys els ajuts 
socioeconòmics que donava 
la Generalitat de Catalunya 
a les famílies amb fills ins-
crits a la Llar d’Infants han 
desaparegut. Així doncs, 
amb aquesta aprovació es 
dóna un servei a unes famí-
lies amb uns ingressos con-
crets i al marge hi queden 
moltes famílies que no hi po-
den arribar. 

En referència a aquest 
tema, l’alcalde Fermí 
Santamaria cedeix el 
torn de paraula a la 
sra. Anna Hereu, la qual 
exposa que l’equip de 
govern proposa no aug-
mentar la taxa de la 
Llar d’Infants pel curs 
2013/14. 

El motiu més evident és 
la situació econòmica 
complicada que viuen 
moltes famílies del mu-
nicipi. D’altra banda, 
explica que s’està tre-
ballant per gestionar 
un sistema de beques 
destinat a les famílies 
del municipi amb in-
fants que vagin a la Llar 
d’Infants. 

La intenció és tenir-ho 
preparat al mes de ju-
liol i poder-ho aplicar 
en el nou curs escolar. 

Aprovar la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 30 de la 
taxa pel servei de Llar d’Infants 
per al curs 2013/2014

             Ple municipal 27/03/2013    

Sandra Bagudanch
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La tradició gegantera a Catalunya té el seu origen en 
les festes de Corpus que tenia per objectiu explicar les 
santes escriptures al poble, el qual al segle XV no sabia 
ni llegir ni escriure.

Amb l’origen històric de representar el gegant Goliat, 
es van crear altres representacions com els dracs, que 
significaven el mal i el diable. La primera processó on 
apareixen documentats és a Barcelona, l’any 1424. 
Aquests primitius gegants eren un home amb xanques 
vestit amb robes llargues que arribaven fins els peus. 
D’una banda, el primer gegant tal i com el conei-
xem actualment, va aparèixer el 1601 a les festes de 

canonització de Santa Maria de Penyafort. I per altra 
banda, la primera gegantessa la trobem a Barcelona 
l’any 1436. Les gegantes eren un referent de moda per 
a les dones del poble, ja que els seus vestits estaven 
confeccionats per dissenyadors i marcaven la tendèn-
cia de l’estiu. 

En un altre número d’El Butlletí explicarem la història 
que aquesta tradició va tenir al llarg del segle XIX i XX; 
veurem com els canvis polítics que va patir el Princi-
pat van afectar aquesta pràctica tan estesa avui dia.

Colla Gegantera Llagostera
Història dels gegants a Catalunya



elbutlletí.21

entitats locals

Esplai El Papu-Tisores
Colònies a Ca l’Aldric

El curs avança, i paral·lelament l’energia de l’Esplai 
continua. 
Ja hem celebrat una nova edició de les colònies de pri-
mavera, que aquest any ens hem aventurat a passar-les 
tots junts a Ca l’Aldric, la casa de colònies situada als 
afores de Llagostera.
Els dies 25, 26 i 27 de març els grups de petits i mit-
jans van inaugurar l’estada, i dos dies més tard, del 27 

al 29, s’hi van afegir els més grans de la casa. 
A tot això cal afegir-hi les activitats mensuals que fan 
sense treva els Saltamartins, Espiadimonis, Bufaforats 
i Escanyapolls, formant conjuntament un gran equip, 
i gaudint, tant monitors com nens, d’una convivència i 
unes estones lúdiques de diversió! 
Aquí teniu algunes fotografies de les colònies 
d’enguany. 

Saltamartins Espiadimonis

Escanyapolls

Bufaforats
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Durant l’hivern estem més recollides i ens trobem dos dies per setmana per fer juntes els nostres treballs, però 
quan arriba el mes de març ja tornem a fer sortides a diferents pobles d’arreu. 
El dia 10 de març vam ser a la trobada de Sant Gregori i el dia 17 del mateix mes vam visitar la fira de l’embotit 
de Bescanó. 
Aquests són els treballs d’algunes puntaires del nostre grup. 

Puntaires de Llagostera

Can Viñas
de Llagostera S.C.

C/ Camprodon, 12
17240 Llagostera (Girona)
Tel. 972 830 074

Cloti Puig
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entitats locals

Alternativa x Llagostera
La transparència del nostre Ajuntament
Tenim dret a conèixer els acords d’interès general 
que es prenen al nostre Ajuntament? Podem estar 
informats sobre amb qui, i perquè, es reuneix el 
nostre Alcalde? Quins llocs de treball s’ocupen 
interinament? Quin son els béns i el patrimoni dels 
nostres representants abans i després de passar 
per l’Ajuntament? O quins serveis s’han externalit-
zat? En el ple del mes de febrer aquestes pregun-
tes varen rebre un NO per resposta de l’equip de 
govern, que una vegada més es va negar a publicar 
aquesta informació al web municipal. No acaben 
d’entendre que la democràcia requereix ciuta-
dans informats, exigeix persones amb la màxima 
capacitat per jutjar el que fa el govern municipal, i 
que això només es pot aconseguir apostant per la 
transparència i la formació.

Malgrat la negativa, Alternativa per Llagostera sí 
va aconseguir el compromís que s’incorporarà al 
web una millor informació referida a la corporació, 
i que es crearà una carta de serveis municipals. 
Això ens anima i ens porta a continuar insistint en 
aquest tema, continuarem rebutjant la opacitat en 
la informació. No és admissible que a la manipu-
lació l’anomenin participació. No podem accep-
tar que ens facin “teràpia” amb la pretensió de 
distreure’ns dels temes veritablement importants 
que s’haurien de tractar i debatre. Rebutgem la 
transparència opaca que evita l’autèntica partici-
pació ciutadana. 

Apostem per la informació, pel “dret a decidir” 
també en la política local, per la participació real 
de la ciutadania en la presa de decisions, per la 
voluntat de consens, per la rendició de comptes, 
pel bon govern. Només així es podrà recuperar,  i 
en el millor dels casos mantenir, la confiança de la 
ciutadania.
La transparència és un valor fonamental, impres-
cindible. No és un fi en si mateix, és un instrument 
que ens ha de permetre caminar cap a un “bon 
govern”. I el bon govern, almenys per a nosaltres, 
és aquell que busca el bé comú, aquell que vol una 
societat pròspera i equitativa, aquell que es basa en 
una administració eficaç, eficient i imparcial.

Cal major transparència en la gestió pública, i la 
nostra insistència en els darrers anys sens dub-
te ha estat fonamental perquè l’Ajuntament de 
Llagostera passés del suspens a l’aprovat (veu-
re l’informe sobre bones pràctiques al web del 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la UAB). Però malgrat les 
resistències de l’equip de govern, des d’Alternativa 
volem aconseguir la excel·lència en matèria de 
transparència, i per això continuarem presentant 
mocions d’aquest estil, amb l’única pretensió 
d’ajudar a aconseguir un govern local amb qualitat 
democràtica.

ht
tp

://
al

te
rn

at
iv

al
la

go
st

er
a.

bl
og

sp
ot

.c
om



elbutlletí.24

en
tit

at
s 

lo
ca

ls

L’associació Dones d’Arreu va organitzar el divendres 
8 de març un sopar ‘anticrisi’ per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona. La trobada es va fer al Local 
Social “la Caixa”, on hi van assistir una seixantena de 
dones de diferents nacionalitats. 
Durant l’acte es va fer una exposició de treballs del 

grup de dones del taller d’artesania tèxtil Nuari de 
Llagostera, i també es va poder gaudir d’un monòleg 
sobre les dones que va oferir el Grup de Teatre del Ca-
sino. Abans de la sessió d’humor i de l’àpat, les dones 
que ho van desitjar van poder participar en una classe 
gratuïta de ioga a càrrec de Pilar Massa.

Dones d’Arreu
Celebració del dia internacional de les dones
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La crisi econòmica està provocant el tancament 
d’establiments del comerç local de Llagostera.  Les 
empreses més grans aprofiten les crisis per compe-
tir agressivament contra les més febles i eliminar 
competències. 

Els grans centres comercials estan intentant elimi-
nar la competència dels comerços de proximitat, 
aprofitant les dificultats que estem travessant tots. 
Què passarà si s’accentua la crisi del petit comerç? 
El centre del poble quedarà més deprimit, perdent-
se la diversitat de la petita botiga, que garanteix la 
llibertat d’elecció en no centralitzar tota l’oferta en 
unes poques mans. També garanteix la comercia-
lització de productes de proximitat i adapta la seva 
oferta a un entorn que coneix bé. Però el més greu, 
és la destrucció de llocs de treball de gent que forma 
part de la nostra societat municipal.

Unió de Botiguers
Comerç a kilòmetre 0

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

La Unió de botiguers de Llagostera us proposa un joc relacionat amb 
la història Carril bici a l’infern, el text de Joan Frigola de la secció de La 
veu del poble.
Digueu, qui us sembla que ha comés l’assassinat?
- Ramon Cuerpo Pedales.
- Francesc Marc Rucàira.

Envieu la resposta via mail (juntament amb el vostre nom i telèfon) 
al correu jocs.ubll@gmail.com , o dipositeu la resposta en una bústia 
situada a la Llibreria Sureda, abans del dia 30/06/2013 (només adme-
trem una resposta per persona).
Podeu guanyar un val de 25 € per comprar en qualsevol botiga asso-
ciada a la UBLL.
La UBLL sortejarà quatre vals entre les respostes correctes. Al proper 
Butlletí sortirà la llista dels guanyadors.
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Llar d’Infants “El Niu” i “El Carrilet”
Carnaval 
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Aquest any la Diada de  Nadal ha estat 
especial, ens ha visitat l’escriptora M. 
Mercè Roca i els alumnes de 4t han fet de 
monitors juntament amb el professorat. 
Els alumnes de 3r, dins l’assignatura 
d’anglès i del programa EPALS, estan 
mantenint correspondència amb alum-
nes d’un poble de Boston. 
Per segon any consecutiu hem participat 
en les Olimpíades de geologia organitzat 
per l’UdG, i hem obtingut bons resultats. 
El nostre Institut ha estat seleccionat per 
participar en el II Concurs de cristalls organitzat per diferents universitats catalanes; s’estan obtenint unes peces 
prou interessants. 
També estem portant  a terme diferents concursos al voltant del poeta Salvador Espriu, de qui aquest any cele-
brem el centenari del seu naixement.
Pel Dia de la Pau, entre altres actes, els alumnes van decorar el centre amb grues que van fer amb paper.
La Jornada de Portes obertes celebrada el 3 de març va anar molt bé. Com que aquest any 2013 es celebra l’any 
de la Cooperació de l’aigua en l’esfera terrestre, l’aigua va ser el tema central. Així doncs, la gent va poder visitar 
les instal·lacions de l’IES i  tots els departaments vam presentar material i treballs fets pels alumnes.
Del 4 al 8 de març vam realitzat la Bibliosetmana, per donar a conèixer els recursos de la biblioteca i la biblioteca 
digital, i també els alumnes de 3r d’ESO van tenir l’oportunitat de visitar la Biblioteca Julià Cutiller.

Podeu obtenir més informació de l’activitat que es realitza al centre al nostre web www.iesllagostera.cat

IES Llagostera
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CEIP Lacustària
Auca de les colònies dels alumnes de 2n
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CEIP Puig de les Cadiretes
Sortida a Girona dels alumnes de Cicle Superior

Divendres 15 de febrer de 2013, els alumnes de cicle 
superior de l’escola Puig de les Cadiretes realitzàrem 
una sortida a Girona.
Al matí ens dirigírem al monestir de St. Pere de 
Galligans, on els monitors de l’empresa d’Arqueolític 
ens esperaven per realitzar un interessant taller: Les 
innovacions a la prehistòria.
Els alumnes, dividits en dos grups i durant més de 
dues hores, van realitzar diferents activitats on van 
poder escoltar, veure, manipular i experimentar els 
canvis i innovacions que es van esdevenir en aques-
ta època remota; des del descobriment del foc fins 

a l’aliatge dels metalls, tot passant per l’elaboració i 
decoració de recipients de fang o la fabricació d’armes 
i diferents utensilis.
A la tarda, i després d’un bon dinar als peus de la 
catedral de Girona, assistírem a l’exposició fotogràfica 
situada a la Fontana d’Or: “Haití, 34 segons després”. 
Les fotografies tan realistes d’aquest desastre natural, 
la solidaritat de tanta i tanta gent que després es va 
moure per ajudar-los, i la posterior reflexió a través 
d’un petit joc que vam realitzar, van ser de ben segur 
un bon aprenentatge per la formació dels nostres 
alumnes.
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[recomanacions]

    
  L

lib
re

    
   

 C
D L’orígen de les absències

Artista: Nyandú 
Després de guanyar el Sona 9 de 2011, el grup nascut a la Torre 
d’Oristà (Osona) treu a la llum el seu primer disc. El grup format 
per Ferran Orriols “Nandu”, Rubèn Pujol i Roger Orriols, prefereix 
no definir massa ni la seva música ni el seu estil al·legant que no 
creuen en les etiquetes, sinó en el que el seu treball desperta a 
cada persona. Us invitem a descobrir-ho. 

 

 

W

eb www.percentil.com 
En aquest web hi trobareu una botiga on-line de roba de segona 
mà per als més menuts de la casa. La particularitat d’aquest web és 
donar “vida” a totes aquelles peces de roba infantils que han tingut 
molt poca utilitat o que fins i tot no s’han pogut estrenar. El millor 
és que a percentil.com també hi podeu vendre la roba dels vostres 
infants que hagi tingut molt poca vida útil. 

Plans de futur
Autor: Màrius Serra
El nou treball del popular escriptor i enigmista Màrius Serra en porta a la 
vida familiar del matemàtic català Ferran Sunyer. Veurem com era la vida 
d’aquest personatge autodidacte i discapacitat que vivia acompanyat i 
ajudat per les seves cosines. Una novel·la biogràfica plena de detalls i de 
tendresa.

 

Sè
rie

2 Broke Girls
Comèdia de situació americana que ens porta al barri de 
Williamsbourg de Nova York, on dues noies treballen de 
cambreres mentre intenten aconseguir el seu somni: muntar 
un negoci de cupcakes. Les protagonistes són completament 
oposades i d’orígens totalment diferents, i la seva situació 
personal farà que s’uneixin cada cop més. La comèdia i la 
irona són els ingredients bàsics d’aquesta sèrie. 
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A
pp Triviados

Podríem dir que ara mateix és una de les aplicacions per a 
Smartphones més populars del moment. Es tracta senzillament 
del mític joc de taula “Trivial”, però on-line. Els usuaris creen les 
seves partides i conviden altres usuaris a jugar. Les normes i el 
sistema de joc són els mateixos que els del joc de taula. 

 

Vid
eo

jo

c Bioshock Infinity
Aquest videojoc ens porta a un món als núvols on l’aventura 
està assegurada. Es tracta de la seqüela natural de la saga Bios-
hock, que ara ens treu de les profunditats del mar i ens porta a 
la part més alta del cel. De la mà d’una jove especial i plena de 
màgia anirem descobrint tot l’entorn, als enemics que haurem 
de vèncer i els misteris per resoldre.  

[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)

Avui us donarem uns consells que val la pena tenir 
clars en aquests temps que 
corren.
Les garanties oferides per 
als vostres aparells a nivell 
de maquinari (físic) són, per 
normativa europea, de 2 anys 
per la majoria de components; 
tot i que els de major desgast 
poden tenir altres garanties 
que van dels 60 dies a l’any:  
bombetes, gomes d’aïllament, 
ventiladors... Val la pena fer 
una ullada als llibrets de garan-
tia per tenir clara la cobertura.

També cal tenir en compte que 
si el destinatari és una empresa, 
en molts casos, aquesta garantia queda limitada a 1 any 
per el seu ús professional.  Per tant, fer la factura a nom 
de l’empresa ens pot restar part d’aquesta garantia.
Aquestes garanties no inclouen problemes per virus, 
errors de software i altres coses que són responsabili-
tat de l’usuari final. També queden fora de 

cobertura els danys derivats del mal ús del maquinari, 
i només són valides sempre que es 
tingui una factura de compra oficial.

Fora de les garanties moltes vega-
des podem resoldre les incidències 
en el maquinari utilitzant les cober-
tures de les assegurances que tenim 
contractades. Aquestes cobreixen 
danys per inundació, tempestes 
elèctriques, accidents domèstics... 
tot depenent de les clàusules  a les 
que estiguem lligats o dels avantat-
ges contractats. 
Per això us recomanem assessorar-
vos per algú professional abans 
de fer la despesa de reparació o la 
substitució per maquinari nou. Si 

demaneu pressupostos tècnics us serviran per prendre 
decisions i arreglar el problema pagant de la vostra 
butxaca el preu més baix.  

David Otero Verdaguer 
Passeig Tomàs Boada 29 / 972 831710

De garanties i asseguradores 



[activitats biblioteca]
CULTURA*

[el mur del Centre d’Art Pere Mayol]

Vinoteca
La Biblioteca prepara una nova edició de la Vinoteca: maridatges entre la 
lectura i el vi per al començament de l’estiu. Es tracta d’una activitat que 
combina dos plaers: la bona literatura i el bon vi. Durant la trobada, els 
participants podran gaudir de la lectura i comentari de diferents textos de 
la literatura universal, a càrrec de l’actriu Olga Cercós i de l’escriptor Mi-
quel Martín, que aniran acompanyats pel tast de diferents vins, comentats 
per la sommelier Alba Sala d’Empordàlia.
Per participar-hi caldrà inscriure’s prèviament, atès que les places seran 
limitades.

La Comunitat Ex-Libris, una activitat diferent per a nois i noies 
Saps què és un ex-libris? Has sentit parlar de la pràctica bookcrossing? 
Combinant aquest dos elements, des de la Biblioteca Julià Cutiller prepa-
rem per aquest estiu la segona edició d’una activitat per a joves de 12 a 16 
anys: La Comunitat Ex-libris, un joc emocionant i divertit que ens permet 
conèixer millor el poble, relacionar-nos amb altres lectors i, sobretot, gau-
dir de la lectura. 
Estigueu alerta, us anirem informant!

GIROXARTXA: 
Un projecte comú entre les escoles d’art gironines

El passat 17 de novembre es va celebrar la 1a trobada de la giroxARTxa, 
un projecte que l’escola d’art Pere Mayol ha impulsat conjuntament amb 
algunes escoles d’art de les comarques de Girona amb la finalitat d’unificar 
serveis. 
Aquest projecte pretén despertar el sentit de col·laboració i no de com-
petició, organitzant sortides comunes, xerrades amb artistes, projeccions 
de cinema de tema artístic, exposicions col·lectives i individuals, i també 
l’intercanvi de professorat i la creació de tallers monogràfics unificats.
Una de les activitats que ja s’ha començat a desenvolupar és la de les sor-
tides mancomunades, obertes a tota la població en general i que s’aniran 
oferint trimestralment als municipis de la Giroxartxa. 
Us adjuntem informació sobre la propera: 

Sortida Bus: 8.30h de l’aparcament del Carril
Preu: 15€ (12€ pels alumnes de les escoles d’art). 
Els tiquets es poden adquirir a la Casa de les Vídues
Horari: 10h visita museu / 11.30h sortida cap a Espais Volart / 12h visita 
Espais Volart / 13.30h dinar i tarda lliure / 18h tornada cap a casa 

	  

Mostra d’ex-libris fets pels nois i noies que es van apuntar a aquesta activitat l’estiu passat



Iris Teixidó

CULTURA*              opinió[el racó dels artistes]
Si cinc anys abans li haguéssiu preguntat a l’Iris Teixidó, directora i fundado-
ra d’El Far, escola de dansa i teatre musical de Llagostera, què en seria de la 
seva vida a dia d’avui, ni ella ni ningú s’hagués esperat el que ha aconseguit 
en tan poc temps. 
Fem un viatge en el temps. L’Iris va créixer sense cap mesura ni coneixement 
de cap mena d’art escènica, però tenia una estranya predilecció per disfres-
sar-se. A mesura que passaven els anys va decidir moure’s i fer alguna cosa. 
Havent-se criat en un ambient familiar poc comú i no massa motivador, 
va escollir fer dansa, però contràriament als seus interessos la van acabar 
apuntant a bàsquet. Una vegada arribat el moment de respondre aquella gran 
pregunta que és “què vull ser de gran?”, se li varen plantejar tres opcions: fer 
teatre, estudiar psicologia o bé pedagogia.
Va estudiar el batxillerat artístic per després anar a Barcelona. Ens situem a 
l’any 2008. Comença la seva formació com a ballarina, cantant i actriu. Els ma-
tins es formava a l’escola de dansa Coco Comín, i a la tarda estudiava a l’escola 
d’actors Nancy Tuñón. En ambdós centres, compartia classe amb gent que 
tenia un nivell molt més avançat que ella -que just començava-, per tant va 
haver de posar-se les piles i posar-se en forma i al dia del que s’havia perdut 
tots aquells anys anteriors a Llagostera. Durant els tres anys de formació, fins 
el 2010, no va parar d’auto-educar-se i interioritzar tot el que els seus profes-
sors li ensenyaven. 
No van ser uns anys gens fàcils. La competitivitat no era el que ella havia estat 
buscant, i en el món dels artistes n’està replet, però això no va aturar-la; de 
mica en mica va anar assolint el nivell dels seus companys, però va ser tot 
un procés. Tampoc no va ser una bona època econòmica per la llagosterenca. 
Havent-se de pagar els estudis en una escola privada, una estància a la capital 
i havent-se d’alimentar i traslladar per la ciutat, sovint se li feia una muntanya 
i, moltes vegades, se li feia impossible assolir-ho tot. Però res d’això la va fer 
rendir-se. Va haver de treballar en mil i un llocs per sortir-se’n, fins i tot en un 
restaurant del terror, on havia d’espantar els clients mentre menjaven. El su-
port dels seus amics va ser primordial, però la seva força de voluntat va poder 
amb tot.
Quan va acabar els estudis, més madura i amb els seus valors morals més clars 
que mai, va començar a donar classes de ball al Casino Llagosterenc i, poc temps 
després, se li va plantejar la idea de portar la seva pròpia escola. Tenia molt 
guanyat: coneixia la professió, li agradava ensenyar i, per sobre de tot, gaudia 
del que feia. 
Així que en qüestió de dos mesos i amb l’ajuda de familiars i amics, va llogar un 
local, el va adequar i un dia ja ho tenia tot a punt per començar: una escola que 
té en compte el progrés continu de l’artista, que procura per una autoestima 
sana, i que segueix una ètica molt clara i sincera.
El Far obria les portes l’any 2011, i portant un any i escaig, actualment compta 
amb 9 professors i 110 alumnes de Llagostera i Caldes de Malavella. Després de 
cinc anys intensos des del seu inici en el món artístic, l’Iris encara no assimila tot 
el que li ha passat en aquest temps. 
Repassant els seus progressos li he de fer veure una realitat que, fins el dia de la 
nostra trobada, sembla que no havia sortit a la llum: molta gent no sap què vol, 
molta d’altra no aconsegueix els seus objectius, i una minoria molt afortunada 
atrapa tot el que vol. L’Iris és una d’aquestes privilegiades: amb només 23 anys té 
la seva pròpia escola, exerceix de directora i mestra, practica psicologia amb les 
seves alumnes, i no renuncia als seus objectius principals: actuar, ballar i cantar, 
sense parar de créixer artísticament i humanament.

    Cristina Puig

Iris Teixidó
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LES CAPTURES D’EN 
RICARD SOLÀ

Enric Ramionet

Les filles del fotògraf llagosterenc Ricard Solà (Anglès 
1916-Llagostera 1991) han cedit el fons fotogràfic del 
seu pare a l’arxiu llagosterenc. Quasi 25000 fotografies 
que conformen un gran àlbum municipal capturades 
entre 1949 i 1990, una època en què el fotògraf era a 
totes les poblacions un establiment comercial impres-
cindible. Quaranta-un anys de fotografies professionals 
d’un temps en què les imatges no tenien la presència 
absolutament abassegadora que ha imposat la revolu-
ció digital. Quantes fotografies s’ha fet, ara, qualsevol 
jovencell o jovencella als 18 anys? I quantes n’ha ofert 
de forma oberta i generosa a la resta de la humanitat 
a través de les xarxes socials? Mirant a la càmera, sol o 
acompanyat, de perfil, d’esquenes, pentinat, despentinat, 
saltant, formant part d’una colla feliç no gaire lluny de 
la barra d’un bar, abraçant-se, simulant un petó, fregant-
se els llavis amb el dit polze, fent posturetes o la senyal 
de victòria? Les fotos d’en Ricard Solà, és a dir, de Can 
Llirinós, no tenen res a veure amb tota aquesta lleu-
geresa; són d’una naturalesa molt més greu, molt més 
solemne. Retrats per als documents més transcendents 
o per enviar a la família i poder preservar i seguir posant 
rostre als afectes que la distància tendeix a esborrar. Re-
portatges d’esdeveniments socials, de la roda del temps, 
festius, institucionals, religiosos que (qui ho diria ara!) 
s’exposaven i s’oferien a la venda als aparadors. 

Casaments, comunions, batejos, d’un període en què, 
vist des d’avui, em penso que podem afirmar que les 
fotografies més que prendre’s es capturaven; perquè el 
verb capturar expressa amb molta més força la voluntat 
de conservar, d’aturar el món, de guardar els instants 
que inevitablement s’escolen cap a aquella fosa comú del 
temps i de l’oblit que deia aquell cantant magnífic. Són 
fotos, però, d’un període històric que es veu que era molt 
menys líquid que l’actual, encara que en el record tot 
semblin idènticament esmunyedissos. Sigui com sigui, la 
generositat de les filles cedint els negatius és molt bona 
notícia, i també ho és que n’estigui prevista la digitalitza-
ció. La donació deu  incloure retrats de pràcticament tots 
els llagosterencs amb els rastres de les tècniques i dels 
retocs que en Ricard utilitzava perquè tothom semblés 
mes atractiu del que realment era, i també imatges de 
tots els esdeveniments, de moltes activitats econòmi-
ques, de molts paisatges perduts. Esdevindrà, és clar, 
un fons històric perfecte per a la memòria local, un gran 
àlbum de fotos col·lectiu i una col·lecció imprescindible 
per a totes les víctimes dels atacs de malenconia, que és 
una afecció que, com la pròstata o el reuma, s’agreuja 
amb l’edat.                                                           
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Joan Ventura Brugulat

LA CONNEXIÓ LLAGOSTERENCA 
EN LA TRINITAT ARGENTINA

párroco de Santa Ceclina don José Balmaña y del 
vicario reverendo Calzada. Acupó la sagrada cátedra 
el reverendo párroco doctor Carbó, .quien glosó los 
méritos y virtudes de la vida sacerdotal y de su im-
portancia en la Historia, enseñando religión y divul-
gando las artes, terminando su elocuente sermón con 
un himno al joven y culto misacantano Al terminar el 
oficio se efectuó un solemne besamanos, mientras la 
capilla de música y elcoro de señoritas que dirige el 
reverendo Guillaumes entonaban la hermosa compo-
sición “Al Cel blau”.
Segons conta Soler, en algun moment, Abili Bassets 
hauria tornat de l’Argentina i s’hauria instal·lat a 
Barcelona com a traductor de català, alemany, fran-
cès, italià, llatí, grec, portuguès, romanès i anglès. 
Estem davant d’un humanista que va estudiar i tre-
ballar els camps de les arts, la literatura, l’educació, 
la ciència i la tècnica.

Rastrejant per internet he trobat que enguany 
aquest bon home, que ja té 105 anys,  encara figura 
en un cens de la ciutat de Buenos Aires, al barri 
de Retiro. Com que no he pogut avançar més, he 
contactat amb un amic argentí a veure si pot saber 
si és realment viu i si s’hi podria parlar almenys via 
telefònica. A l’hora de tancar aquesta edició no tenia 
noves informacions.

Ara que sabem que Déu és argentí i el Papa també, hi 
afegirem que a Buenos Aires hi viu un llagosterenc 
centenari, de l’ordre dels salesians, filòleg, lingüista i 
musicòleg reconegut, entre altres notables coneixe-
ments. Hem pogut seguir la pista de l’Abili Bassets 
i Roura (Llagostera 24 de maig de 1907), gràcies al 
recull històric i anecdòtic de l’Emili Soler Vicens, “el 
Pigallo”, que ens va deixar no fa gaire anys, i que el va 
dipositar a l’Arxiu Municipal de Llagostera. 
L’Emili Soler tocava tots els temes: locals, catalans, 
espanyols i internacionals, i segurament per aquest 
interès inesgotable podem explicar avui que el  21 
gener de 1986, l’Abili Bassets, una gran personalitat 
lingüística que treballa i viu a l’Argentina, va participar 
en el II Congrés Internacional  de la Llengua Catalana, 
en temps del conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, que 
està casat amb una filla de Pere Domènech de Llagoste-
ra, que havia treballat al Banesto.

Explica Soler, que l’Abili era fill de can Saulot, un se-
rraller del carrer Ganix, i la seva família estava empa-
rentada amb les famílies de l’Emili Roura, de Mario 
Sastre i d’Artur Oliveras. Segons Soler, el 1912, a causa 
d’una greu crisi internacional, l’Abili, els seus pares, i 
no sabem si més germans, van emigrar a Amèrica, com 
tanta altra gent del país a la recerca de fortuna. Es van 
instal·lar a l’Argentina, on va rebre estudis, protegit 
per uns frares propers al seu domicili a Buenos Aires. 
Ja més gran, va obtenir una beca per anar a Roma a 
perfeccionar la música i el 1925 hauria passat per 
Llagostera.

Investigant per l’actual enciclopèdia universal, Sant 
Google, he trobat una notícia breu al diari La Vanguar-
dia de la tardor de 1930. Diu així: “Con solemnidad y 
gran concurrencia de fieles, se ha celebrado en la iglesia 
parroquial de Llagostera el acto de cantar misa por 
primera vez el reverendo don Abilio Bassets y Roura, 
salesiano de Don Bosco, hijo de esta villa, quien ha 
cursado los estudios en Buenos Aires, donde viven sus 
padres, y fue ordenado de presbítero en Roma el día 20 
de septiembre del año actual. La iglesia estaba espléndi-
damente iluminada y en el presbiterio tomaron asiento 
los padrinos del religioso acto doña Carmen Bassets de 
Sastre y don Luis Roura, los demás familiarese invitados. 
Ofició el misacantano, acompañado del reverendo 

elbutlletí.35



elbutlletí.36

la
 v

eu
 d

el
 p

ob
le

- Avui, dia de Sant Jordi, serà un plaer pedalar fins a 
Sant Feliu.– Comenta en Xavi, mentre passen pel costat 
de les últimes cases del poble.
- Gràcies a aquest magnífic dia.- Aclareix en Cesc.
- Efectivament. Mireu aquest paio com ens saluda.– 
Explica en Pep mentre s’aproximen als eucaliptus del 
costat de Can Raurich.
- No saluda, ens està enviant a prendre pel cul!– Excla-
ma en Xavi, veient que té el puny alçat amb el dit del 
mig aixecat.
- A aquest tipus li passa alguna cosa rara.– Observa en 
Cesc, quan estan més a prop. 

L’individu està test (mai tan ben dit), no tan sols té la 
rigidesa dels cadàvers, també manté la postura gràcies 
al pal punxegut que li travessa el pit i li aguanta la ma 
en aquest gest insultant.
Dues hores més tard a les dependències dels mos-
sos d’esquadra de Sant Feliu, trobem el nostre heroi: 
l’entranyable inspector Kurtz Andrei, disposat a fer 
justícia. 

- Teniu alguna sala amb vistes al mar i una copeta de 
ratafia?
- Voldria fer el favor de començar amb la investiga-
ció?– Diu el sots detectiu Amadeu, una mica enfa-
dat. –Tenim dos sospitosos que han estat identificats 
acompanyant la víctima en el lloc del crim.
- Expliquis.
- Els senyors Cesc Nuell, Pep Molero i Xavi Ramos; 
estaven esmorzant a Can Cassoles i han vist com pas-
saven tres ciclistes: la víctima i dos companys. Instants 
després han enfilat el carril bici cap a Sant Feliu i han 
trobat el cadàver. Els dos acompanyants han estat 
detinguts quan arribaven a la ciutat.
- Molt bé. Què menjaven aquests senyors?
- Un tabernacle que venia de festa els ha convidat a 
peus de porc a la brasa regats amb un allioli negat 
que...– Comença a explicar el sots detectiu. – Però això 
no té importància.
- És clar.– Contesta el nostre intrèpid amic, tancant la 
boca que ja ensalivava. –Nom del finat i dels sospito-
sos. 
- L’assassinat és Lluís Tasca Dinars, tresorer de la 
Fundació per l’Anàlisi d’Assumptes Tèrbols (FAAT) que 
assessora partits polítics. Els presumptes assassins 
són Ramon Cuerpo Pedales, polític client del FAAT, i 
Francesc Marc Rucàira, detectiu privat amic dels altres.
- Que passi el senyor Ramon.– Ordena Kurtz. –Per què 
ha matat el senyor Lluís?

- Sóc innocent.- diu el polític -jo els acompanyava 
quan s’han posat a discutir sobre el preu d’un encà-
rrec il·legal que van fer les FAAT al detectiu Rucàira, i 
aquest l’ha empentat, clavant-lo a una branca. En Lluís 
m’havia convidat a dinar a la Taverna del Mar (tot 
pagat amb diners malversats, evidentment) per parlar 
de finançaments irregulars detectats als partits de 
l’oposició i també al nostre.
- Bé. Retiri’s i facin passar el detectiu privat.– 
L’inspector va per feina, s’acosta l’hora de dinar. -Rela-
ció amb la víctima i fets d’avui.
- El senyor Lluís m’havia contractat per espiar di-
versos polítics. Avui m’havia de pagar (amb negre, 
evidentment) però estava regatejant. Tot i això ha 
estat en Ramon qui s’ha discutit amb ell acusant-
lo d’embutxacar-se diners que haurien de finançar 
il·legalment el seu partit. Emprenyat, l’ha empès i l’ha 
clavat a la branca d’eucaliptus que sortia al costat del 
carril.

Kurtz Andrei sembla que rumia fort sobre el cas, però 
en realitat està pensant en peus de porc a la brasa, 
regats amb un bon vi negre.

Qui ha comès l’assassinat?
Ramon Cuerpo Pedales o Francesc Marc Rucàira?

Al proper Butlletí descobrirem l’assassí.

  

Carril bici a l’infern (I)
Joan Frigola
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El 1664 la Universitat de Llagostera va arrendar 
l’explotació de la gabella* tal com feia cada any, i 
l’adjudicava al millor postor. En el document de la 
convocatòria figurava que l’arrendatari durant un any 
podria vendre -sense competència en la vida i el seu 
terme- oli, sal, peix salat, aiguardent, tabac “de fum i de 
pols”, perdigons, pólvora, arròs i tot gènere d’espècies, 
espardenyes, cordes i tot gènere de claus “y altres mer-
caderies que se acostumen a vendrer en la present Vila 
de Llagostera”.
Pel tipus de coses que es venien en aquell establiment i 
que era obligat tenir-ne sempre a disposició del públic 
“se li donará lo preu per quiscna de ellas a coneguda de 
dits honorables Jurats y conforme se vendran en altres 
parts circumveinas que i haurá gavella”.
Les condicions per a la venda de l’oli eren diferents, ja 
que “se li donará de ganancia vuyt dinés per quiscuna 
quarta de oli”.
L’arrendatari també podia vendre altres tipus de gènere 
i en aquest cas tenia la llibertat d’aplicar el preu que ell 
volgués, i sense la fiscalització dels jurats. 

*gabella 
1. Impost que es cobrava sobre la compra o la venda d’alguns articles 
2. Magatzem on es guardaven gèneres estancats, especialment la sal

Retalls d’història de Llagostera
Antoni Mascort i Josep Cantó

El 6 de febrer de 1715 es va convocar una reunió del 
Consell de la Universitat del Castell de Llagostera. Les 
noves autoritats van imposar una reducció del nom-
bre dels que formaven part del Consell. Possiblement 
l’objectiu era el d’apartar-ne les persones desafectes 
al nou rei en guanyar la Guerra de Successió.
L’escrit rebut per les autoritats locals deia entre 
d’altres coses: “Inseguint lo ordre de la Real Superior 
Junta de govern y justicia de Barcelona y del present 
Principat de Catalunya ha disposat y ordenat que los 
dits Consells de Llagostera del dia present en havant 
y a fins altre ordre de dita Real Superior Junta sie 
reduhit en la forma y personas seguents.”
Després de tots els noms escollits -cinc de la vila i cinc 
de pagès-, acabava dient que “essent com son tots los 
sobre anomenats, Batlle, Jurats y personas de Consell 
tots ben afectas al Real servey.”

Taller Brugulat, s.l.

Telf. 972830130 www.tallerbrugulat.com
LLAGOSTERA

SERVEI OFICIAL

VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES NOUS, 
D’OCASIÓ I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA FORESTAL I 

DE JARDINERIA

Brugujardí
VENDA DE TOT TIPUS D’ARTICLES DE JARDINERIA, 

AGRÍCOLA I BRICOLATGE
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Recuperar el Nunci

Hem llegit massa vegades en el Butlletí del poble, 
queixes de veïns respecte les caques de gos que 
cada dia trobem a les voreres dels nostres carrers. 
Actualment, a part de caques també hi trobem pipís 
i escopinades fastigoses que m’alteren i entristei-
xen en veure que ens hem relaxat de tal manera 
que ja tolerem la brutícia a tots nivells.
Tal vegada, fora bo que per tal de solucionar aquest 
desagradable inconvenient poguéssim recuperar la 
figura antiga del pregoner o “Nunci”. 

Aquest personatge existia quan jo era jove; doncs 
en aquell temps no hi havia altra manera de fer 
saber al poble quelcom important de part del Sr. 
Alcalde.
El “Nunci” era un home de mitjana edat, que acom-
panyat d’una corneta, es plantava al capdamunt de 
cada carrer per fer saber allò que era important. 
També feia de campaner, és a dir, era l’encarregat 
de tocar les campanes per anunciar un bateig, una 
mort o un incendi. 

Però tornant allà on érem… La funció principal del 
Nunci era fer el primer toc de corneta: tataratit…
Els veïns de cada casa en sentir-ho sortien a la 
porta i llavors quan semblava que tothom estava 
preparat per escoltar es tornaven a sentir dos tocs 
de corneta : tataratit… tataratit… 
Llavors deia així:
En nom del Sr Alcalde, faig saber que… (per exem-
ple) a partir d’avui aquells que tinguin un gos i no 
recullin les seves caques, pel seu incivisme hauran de 
pagar 50€ de multa; i perquè sigui del coneixement 
de tothom, ho faig saber.

Tal vegada, recuperar el Nunci seria el millor sis-
tema perquè tota la gent del poble s’assabentés de 
tot. 

POC
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Fotodenúncia
Joan Sàbat

Suma i segueix: vidres trencats, espumes, butaques destrossades i restes d’aspiradors a les rodalies de la costa 
d’Alou; i al pla de Panedes, una desagradable estampa de mocadors i profilàctics. 
El bosc és de tots, no el confonguem amb la deixalleria, i si hi anem a fer “margeres” no hi deixem empremta, que 
no costa res recollir els residus. 

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



Explican’s, Xevi, com has acabat a més de 9.700 km de 
casa?
Doncs amb molta sort i una beca que m’ha ajudat molt. Sempre 
havia volgut fer un intercanvi durant els meus estudis perquè 
viatjar i conèixer món és una de les meves passions. Les opcions 
que tenia a la UdG per marxar fora eren bastant limitades, 
bàsicament es reduïen a tres o quatre països d’Europa, i llavors 
Mèxic i Brasil. Europa ho vaig descartar perquè volia viure una 
aventura més gran, i entre els dos països americans em vaig 
quedar amb Mèxic perquè una noia de la meva classe ja hi havia 
anat i me’n va parlar molt bé. 

Sabent doncs que hi has anat a estudiar, has notat molt el 
canvi entre universitats? Explican’s algunes de les rutines 
diàries del teu dia a dia a Mèxic.
Definitivament sí. D’una banda, el canvi entre universitats és 
brutal en tots els sentits. Per una banda, el TEC de Monterrey, 
que és la universitat amb la que té conveni la UdG, és una uni-
versitat privada, la gent paga moltíssim cada quadrimestre per 
tal que els seus fills puguin estudiar allà, així que com us podeu 
imaginar les infraestructures i els serveis que ofereix la universi-
tat als estudiants no tenen res a veure amb el que pot fer la UdG 
amb cada dia més retallades en educació. Bàsicament gaudim 
d’un campus al qual només es pot entrar si ets estudiant o tre-
ballador, hi ha piscina exterior climatitzada, gimnàs, camps de 
futbol, de tenis... pràcticament de qualsevol esport, i els edificis 
són nous i ben cuidats. En fi, és un luxe poder estudiar aquí. 

Per altra banda, el nivell educatiu a Mèxic l’he notat conside-
rablement més baix que a Catalunya. La gent està acostumada 
a estudiar el dia abans o fins i tot el matí abans, quan això a la 
UdG és pràcticament impensable. De totes maneres he vist gent 
molt bona, amb uns projectes d’arquitectura excel·lents i que 
són estudiants del TEC de Monterrey, la diferència aquí és que el 
nivell te l’has d’imposar tu, perquè si fos pels professors, amb una 
feina bastant mínima ja aprovaries. 

Què tal portes l’adaptació a aquest nou país? Sabem que 
s’hi parla castellà, però no és el mateix, no? T’està sem-
blant difícil la immersió en aquesta llengua?
L’adaptació la porto perfectament, la gent mexicana és molt 
oberta, coneixes una persona i al cap de cinc minuts de parlar-hi 
ja t’ha convidat a casa seva a dinar el dia següent. És molt fàcil 
fer amics mexicans i la gran majoria sempre estan disposats a 
ajudar-te si ho necessites. 
El tema idioma he hagut d’acostumar-me als regionalismes 
d’aquí. Cada vegada em resulta més fàcil, però al principi sem-
blava ben bé que parléssim idiomes difeents. La paraula “madre”, 
per exemple, vol dir que alguna cosa és dolenta, però segons el 
context significa una cosa o una altra, és a dir, “me vale madre” 
vol dir que no m’importa gens, però “estoy valiendo madre” 
significa que no estic rendint gens. Lògicament al principi estava 
ben perdut, i encara avui em costa bastant, però a poc a poc em 
vaig acostumant. 

Deixem Cebú i les Filipines per creuar el Pacífic i fer una petita visita a Mèxic. Allà hi trobem en Xevi Pulido, un jove 
llagosterenc de 22 anys que ha marxat a completar els seus estudis d’arquitectura al paradís del tabasco, concreta-
ment a la ciutat de Guadalajara, Jalisco.

LLAGOSTERENCS ARREU DEL MO



Guadalajara (Jalisco)      

Mèxic no està a un cop d’avió i suposem que no tornaràs 
a Llagostera fins que acabis el conveni. Com portes estar 
tant lluny de casa? Què trobes a faltar?
Ho porto bastant bé (riu). No et dic que no m’agradaria anar 
un cap de setmana a visitar la meva família i amics, però Mèxic 
m’està agradant molt i sempre estic entretingut fent un viatge 
o un altre. De fet del que sí que estic preocupat és de que m’està 
passant molt ràpid tot. Però bé, tot sigui dit, trobo a faltar 
infinitament el menjar de la meva mare, els tacos, quesadillas i 
burritos m’encanten, però quan veus que la dieta mexicana es 
limita a això pot arribar a cansar una mica. 

Parlan’s de la cultura Mexicana. Quins són els elements 
que més canvien de la cultura catalana? 
Mèxic és un país del tercer món en fase de desenvolupament. 
Això m’interessava molt a l’hora de venir perquè volia veure com 
s’hi vivia en un país que no pot gaudir de tots els avantatges als 
que nosaltres estem acostumats i pràcticament ni valorem com 
hauríem de fer-ho. Efectivament en arribar aquí te n’adones de 
que tot funciona molt diferent. La classe mitja és pràcticament 
inexistent, així que quan vaig a la universitat puc veure gent 
que té moltíssims diners i es pot permetre el luxe de pagar-se la 
carrera al TEC, en canvi quan agafo el bus cap a casa passo per 
barris on la gent està al carrer i gairebé no té lloc ni on poder 
dormir. El govern està lluitant per intentar millorar aquesta divi-
sió social tan important, però a Mèxic encara li falten molts anys 
per arribar a solucionar aquest problema. 
L’altre punt és la inseguretat, molta gent em va tractar de boig 
en voler venir aquí per tots els problemes derivats del narcotràfic 
i la violència. La veritat sigui dita, el perill existeix, però a les 
notícies ho exageren moltíssim. Simplement has de saber per on 

moure’t i anar amb compte de no passejar de nit per depèn de 
quines zones, però és que fins i tot a les millors ciutats sempre 
hi ha barris en què és millor no ficar-t’hi. Guadalajara és una de 
les ciutats més segures del país i ho noto quan camino pel carrer. 
Per ara no m’ha tocat viure cap experiència perillosa i toquem 
fusta perquè continuï així. 

Has visitat alguna cosa més que Guadalajara? Explican’s 
alguna anèctdota que puguis destacar des que residieixes 
a Mèxic.
A Guadalajara hi ha un parell d’empreses que es dediquen a 
buscar habitatge, muntar festes i organitzar viatges només per 
a estudiants d’intercanvi a la ciutat, així que viatjar resulta molt 
còmode, ja que simplement t’apuntes amb ells i et porten amb 
bus a qualsevol lloc del país. Per ara he pogut gaudir de l’hivern 
mexicà a la platja amb el que ells diuen que és passar fred (30ºC 
en ple gener). Una de les millors experiències ha sigut poder 
veure les balenes que vénen a fer temporada a les platges mexi-
canes i després tornen a les fredes aigües d’Alaska. Veure saltar 
un animal d’aquestes dimensions davant teu és quelcom difícil 
d’oblidar! També he pogut visitar ciutats com Guanajuato o San 
Miguel de Allende, ciutats amb una forta arrel mexicana en les 
quals va començar el procés d’independència amb Espanya. I 
durant la Setmana Santa aprofitaré per fer una visita a Cuba i la 
Riviera Maya. La veritat és que no em puc queixar perquè al final 
del quadrimestre hauré pogut visitar Mèxic de dalt a baix. 

Aprofito per saludar la meva família i amics, com veieu estic 
gaudint d’això tant com puc, suposo que tornaré, però no prome-
to res! (riu).

País: Mèxic
Habitants: 1.495.182
Llengua: espanyola
És nascut a Guadalajara: 
Guillermo del Toro (director)

PARLEM CLAR:
Guadalajara    

TERENCS ARREU DEL MON
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Grup Excursionista Bell-Matí
La fred no atura els excursionistes del G.E. Bell-
Matí. 
El dissabte 26 de gener es va celebrar XII cami-
nada nocturna d’hivern, una sortida de 20km 
que s’inicia a les sis de la tarda i que es finalitza 
passades les deu de la nit, servint a l’arribada una 
tassa de brou calent a tots els participants. 
Tanmateix, al llarg de tot l’hivern s’han anat 
organitzant també sortides alternatives mati-
nals. Entre d’altres, el passat dia 24 de febrer va 
organitzar-se una sortida pels voltants de Sant 
Feliu de Guíxols. Durant tot el matí i fins a l’hora 
de dinar, els excursionistes van poder gaudir de 
les vistes de Sant Elm, Sant Benet i rodalies.

Sortida a les tres colades de Sant Joan les Fonts
Per Àngela Wan Amat, Aniol Vinyoles i Llorenç Amat 
El diumenge 17 de març el Grup Excursionista Bell- 
Matí vam anar a Sant Joan les Fonts a fer ‘’la ruta 
de les tres Colades’’. Ens van explicar que les parets 
de roques que vam trobar estan formades per tres 
erupcions volcàniques. Es diu les tres colades perquè 
es pot veure com les roques de basalt de cada erupció 
volcànica s’anaven posant una sobre l’altra.
Vam esmorzar a la font del Serrat al costat del riu Flu-
vià, que el vam travessar dues vegades.

En creuar el riu ens vam mullar els peus perquè hi ha-
via molta aigua, i les pedres relliscaven molt i gairebé 
algun nen cau a l’aigua. També vam poder veure uns 
quants ànecs.
Per acabar el matí vam fer una visita guiada a l’Estada 
Juvinyà, una casa fortificada d’un cavaller on antiga-
ment hi havia un molí. 
Ens ho vam passar molt bé i després ja vam tornar cap 
a Llagostera.  
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Club BTT Llagostera
El club ja ha donat per iniciada la temporada de sortides de primavera-estiu, un seguit de pedalades 
que faran les delícies dels amants de la bicicleta BTT. 
A continuació teniu les sortides programades fins al mes de juliol, les quals podeu consultar més 
detalladament al web del club: 

5 maig: 9h / Sortida al bosc de les canyes de bambú del Mas Casas (nivell alt)
12 maig : 9h / Sortida a la Font de la Taverna (sortida exigent)
26 maig : 10h / Sortida per a la mainada (nivell baix)
9 juny : 9h / Sortida a Fonteta i Fitor (sortida exigent)
16 juny : 7h / Sortida a Llançà 
7 juliol : 7h / Sortida a Camprodon
13 juliol: 17h / Sortida per a la mainada amb final a la piscina municipal

Totes les sortides s’inicien al pavelló de Llagostera, i es recomana fer un cop d’ull al calendari del 
web anteriorment per possibles canvis d’última hora. 

w
w

w
.bttllagostera.cat

1a marató i mitja marató de les Vies Verdes
Gran èxit de la 1a edició de la Marató i la Mitja Mara-
tó de les Vies Verdes, organitzada pel Consorci de les 
Vies Verdes (organisme de la Diputació de Girona) 
i on la població de Llagostera va tenir-hi un paper 
important. 
La cursa es va realitzar el passat diumenge 24 de fe-
brer i va contar amb un total de 782 corredors entre 
les dues competicions. El recorregut era de Girona a 
Sant Feliu de Guíxols per a la marató, i de Llagostera 
a Sant Feliu per la mitja, i es passava pel carril bici. 
En la classificació masculina de la marató va quedar 
campió Hugo Figueras, i en la femenina Michelle 
Bartels. Pel que fa a la mitja va guanyar el corredor 
Ricard Fernández en homes, i Paquita Giménez en 
dones. 
Cal destacar i donar l’enhorabona a l’actuació de les 
llagosterenques Elisabet Llobet (01:33:45) i Laura 
Funosas (1:33:52), que van quedar quarta i cinquena 
respectivament en la categoria femenina de la mitja 
marató. Foto: Philipp Fürst

Les llagosterenques Elisabet Llobet i Laura Funosas
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El passat mes de febrer el Club Taekwondo Llagostera, 
entrenat per Valentí i Àlex Suarez, va participar en el 
Campionat de Catalunya Infantil de Competició a Bar-
celona. El grup format per quinze competidors d´entre 
8 i 13 anys va obtenir els següents resultats: 

- Primers classificats (medalla d´or): Coral Ramírez i 
Mohamed Neqrouz
- Segons classificats (medalla d´argent): Nissrine Ne-
qrouz i Paula Serrat
- Tercers classificats (medalla de bronze): Joel Muñoz, 
Abdeslam Boukabous, Manal Boukabous, Chayme 
Boukabous, Ricky Ambel i Elias Benfares
- Participants: Oscar Gallego, Aleix Serrat, Brian Martí, 
Mohamed Dahouti i Carlos Funellosas

Amb aquest campionat s´iniciava la nova temporada, 
de la qual estem molt satisfets pels resultats obtin-
guts. Seguim amb ganes de continuar treballant pel 
pròxim campionat, que es celebrarà el 8 de juny a 
Andorra. 
Ànims, endavant i molta sort a tots!

Club Taekwondo Llagostera
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Aquest any el grup show del Club Patinatge Llagostera 
ha pujat de categoria. Les nostres patinadores han 
deixat enrere la categoria juvenil, en la que havien 
competit aquests darrers anys, per competir en la 
categoria sènior de grups petits.
Tot i la dificultat, el grup show va saber defensar el seu 
nom davant el públic gironí en el campionat provin-
cial, on el CP Llagostera va guanyar una meritòria i 
sorprenent tercera posició.  Això va permetre la seva 
participació al campionat de Catalunya el darrer mes 
de febrer, on van assolir una onzena posició, i aquest 
mes d’abril les nostres patinadores han visitat la ciutat 

de Vigo per participar a la Copa Espanya, on han acon-
seguit una cinquena posició. 
Com a gran novetat aquest any, les patinadores Júlia 
Nogué, Judit Fontcuberta, Raquel Gómez i Jenny Ortiz, 
s’han presentat en la categoria de quartets. Les seves 
ganes de tornar a patinar i la seva feina les va conduir 
a una meritòria segona plaça al campionat provincial, 
i una tercera posició al campionat de Catalunya. Així 
doncs, van acompanyar les patinadores del grup petit 
a la copa Espanya de Vigo, alçant-se també amb una 
cinquena posició. 
Felicitats a totes les patinadores!

Club Patinatge Llagostera
Diferent categoria, mateixes il·lusions

Neus Mateu es classifica per al campionat català cadet
Durant el cap de setmana del 23 i 24 de març va 
celebrar-se el Campionat Territorial Cadet a Santa 
Cristina d’Aro. Set  patinadores del Club Patinatge Lla-
gostera competien en aquesta categoria, i els millors 
resultats van ser per a Neus Mateu, que va quedar 6a 
a la classificació. Tanmateix, Anna Pico, Mireia Pardo, 
Carina González, Núria Alsina, Júlia Pérez - que amb 
aquest campionat va tornar a la competició individual 
després d’una lesió- i Sònia Sànchez, també van obte-

nir resultats satisfactoris. 
La gran absent a la pista va ser Sandra Posas, qui tenia 
moltes opcions per classificar-se novament per al cam-
pionat de Catalunya, però una lesió la va deixar fora 
d’aquesta convocatòria.
Neus Mateu competirà a Tremp (Lleida) els dies 18 i 
19 de maig, i les altres patinadores participaran a la 
Copa Girona.
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Club Bàsquet Llagostera
En el bàsquet llagosterenc després dels mesos més 
durs de la temporada, sobretot per al sènior masculí, 
trobem que actualment es troba a mitja taula i plantant 
cara als equips de la part alta de la classificació. 
Per altra banda, el sènior femení també roman a mitja 
taula i millora dia a dia el joc per a anar escalant po-
sicions i poder acabar al més amunt possible. L’esforç 

dels dos equips cada cop els proporciona un millor 
nivell de joc.
Cal recordar que en equips d’un club petit a vegades 
costa trobar gent i la tasca per part de tots és molt més 
dura, així que endavant i a seguir amb bon ritme fins al 
final.

C/ Lleó I, 41 · Telf. 972 83 10 07

Club Handbol Llagostera
El primer equip del Club Handbol Llagostera s’ha 
quedat fora de les possibilitats per accedir a la fase 
d’ascens a Lliga Catalana. L’actual equip de 1a catalana 
no ha aconseguit els resultats desitjats en els últims 
mesos, i tot i que encara queden tres jornades per fina-
litzar la temporada, les oportunitats per entrar a la fase 
final del campionat han volat. 
Actualment, l’equip ocupa la setena posició de la clas-

sificació, empatats a vuit victòries amb el cinquè i sisè, 
Granollers i Cardedeu respectivament, però a quatre 
del tercer i quart classificats (Terrassa i La Roca); així 
doncs, és matemàticament impossible aconseguir la 
fase d’ascens. 
A veure si el nostre primer equip treu forces per esca-
lar algun lloc a la taula les darreres jornades que resten 
i poder acabar amb bons ulls la temporada.

Escola El Far Dansa i Teatre Musical 
El grup juvenil de dansa jazz de l’escola d’Iris Teixidó, 
format per Sahar YN, Mireia Benítez, Cristina Puig, Júlia 
Casanovas, Anna Albertí, Jana Font, Clàudia Martí, Paula 
Freixa i Marta Rabassedas, va participar aquest darrer 
mes de març en la competició Vacances a Catalunya 
de Lloret de Mar, on va assolir una primera posició 

en la seva categoria. Tanmateix, uns dies més tard les 
joves ballarines també van ser partícips de la Dance-
cup Spain, el campionat estatal celebrat a Barcelona, 
on també van aconseguir destacar amb una meritòria 
posició. L’enhorabona a tot l’equip i a seguir treballant 
per aconseguir més fites com aquestes!
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Tractaments a llum polsada
Radiofreqüència / Cavitació 

Tractaments d’aprimar amb pressoteràpia i LPG

Destaquem primerament en aquesta edició el futbol 
base llagosterenc, que ha tingut un any més l’honor de 
poder participar i ser seu del conegut torneig del MIC 
(Mediterranean International Cup). Enguany s’ha cele-
brat la tretzena edició d’aquest campionat per Setma-
na Santa, i hi han participat aproximadament uns 200 
equips internacionals.

En quant a la classificació del primer equip de la UE 
Llagostera, darrerament ha baixat posicions en la clas-
sificatòria respecte al principi d’any. L’equip passa per 
una mala ratxa, però encara hi ha temps per posar-hi 
remei i acabar la temporada amb un bon marcador. 

Unió Esportiva Llagostera

Instantànies del MIC al camp municipal 
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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
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Les prediccions del Bruixot Maduixot/ Maig - Juny- Juliol

CANYERA – LA MATA – 
MONT-REI: 
Els carters denuncien que última-
ment hi han portat molts sobres 
pesants. Bárcenas, on t’amagues?

CAN GOTARRA:
Els inicis dels entrenaments de la 
F1 han fet venir ganes als veïns de 
Can Gotarra de muntar un circuit 
interurbà com el de Mònaco, o 
almenys els cotxes que passen per 
allà s’ho pensen...

SELVA BRAVA:
Benet XVI realment va deixar 
el Vaticà perquè va descobrir 
la tranquil·litat d’aquesta zona. 
Que no es veia amb cor de 
seguir com a cap del cristianis-
me? Au va! Ni que hi haguessin 
gaires problemes...

SECTOR GANIX:
Estudis recents demostren que 
la procedència del nom “Ganix” 
prové d’un gal amic d’Astèrix i 
Obèlix, però que mai no va arribar 
a veure la llum als còmics d’Uderzo 
i Goscinny.

SECTOR FONELLARONS:
El bon temps s’acosta i la fred 
marxarà en les pròximes set-
manes, però vigileu habitants 
de Fonellarons, no comencem 
a treure peces de roba abans 
d’hora...

NUCLI ANTIC:
Primícia! El llagosterenc Jordi 
Roura es va estar passejant pel 
nostre nucli antic el dimarts de 
la remuntada contra l’AC Milan. 
La tranquil·litat i bones vistes 
de la passejada van ser claus per 
desenvolupar l’estratègia per 
derrotar els italians.CENTRE:

Els homes de Llagostera comencen 
a estar farts que les seves parelles 
els comparin amb el famós perso-
natge literari Grey, i properament 
hi ha planejada una manifestació 
en contra de l’autora del llibre a la 
plaça Catalunya.

ELS ESCUTS:
Tan i tan i tan preocupada està 
Alícia Sánchez-Camacho amb la 
seva seguretat, que després de 
contractar de guardaespatlles 
a Hulk i Spiderman ha comprat 
una casa a “els Escuts”...
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Av. Lluís Pericot, 76
17003 Girona
972 208 528
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Alta cultura a preu de crisi 

Si l’alta costura fa referència a la creació de roba a mida, jo em referiré a 
l’alta cultura com a tots aquells elements i estímuls que incrementen la nostra 
educació i el nostre aprenentatge de manera personalitzada. 
Un dels avantatges que ens proporciona arribar a ser adults és que, per fi, po-
dem escollir la nostra lectura. Remenem, triem, gaudim. Havent experimentat 
amb pràcticament tota classe de gèneres, podem determinar quines són les 
nostres mides culturals i, així, esdevenim experts en la matèria.

En un món imperat per les noves tecnologies, però, sembla que la cultura 
cada cop hi té menys cabuda. Tot i això, encara hi ha entitats, col·lectius i 
individus que lluiten perquè continuï viva en el nostre món. Aquest és el cas de 
Can Toni de les Eugues, un espai dedicat a oferir una segona vida als llibres 
que cada cop acumulen més pols a cases d’algú. 

“Qui té llibres, se’ls estima i vol que, qui els rebi, també els gaudeixi.”
 
 
Què és Can Toni de les Eugues?
 
Can Toni de les Eugues és, doncs, un espai de llibres usats. Aquesta entitat  
permet beneficiar-se de llibres que per haver estat utilitzats no tenen el valor 
de nou, però pel seu estat tampoc es poden considerar antics. També conce-
deix la oportunitat de despendre’s dels propis. 
Podríem dir que Can Toni assoleix bona part del cicle de la vida de molts 
llibres: els reben, els tracten, els netegen i els posen en ordre. Que s’arribi a 
l’últim esglaó és cosa nostra; només pot finalitzar el cicle si algú es beneficia 
d’això. 

Can Toni de les Eugues no és un espai d’intercanvi de llibres. Hom pot portar-
ne per recuperar espai o per col·laborar amb l’entitat. També pot adquirir-ne 
de “nous”, això sí, pagant un preu simbòlic de dos euros.

“Nosaltres n’estem molt satisfetes, creiem en la idea. Remenem llibres, que ens 
encanta, i de tant en tant trobem alguna joia.  
Realment val la pena.” 
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D’on neix la idea? 

La idea neix de la mà de Montse Vila i Ester Travé, quan ambdues treballen 
a la biblioteca de Celrà. Se’ls acut que pot ser bona idea oferir la oportunitat 
de despendre’s dels llibres que no es llegiran més i poder-ne obtenir altres de 
diferents per un preu més que assequible. Un cop engrescades, ho comenten a 
Jordi Artigal, també bibliotecari i amic, i tots tres es posen mans a la obra. 
 
L’any 2009, amb la benedicció de Francesc Camps -aleshores alcalde de Celrà-, 
i el seu equip de govern, posen en marxa Connexió Papyrus, el projecte que 
dos anys més tard inspirarà la llagosterenca Montse Vila per fundar el que 
serà Can Toni de les Eugues.
A Celrà varen tenir l’acceptació del poble i molt d’èxit, a més, l’Ajuntament va 
poder-los facilitar un local que era adient per la tasca que hi volien realitzar. 
 
Era bona idea. És una bona idea. 
 
 
Quins objectius persegueix? 

L’objectiu principal de l’entitat és promocionar i acostar la lectura i 
l’educació. Ara bé, procuren fer-ho tant a través dels llibres que es poden tro-
bar al seu local, com generant activitats culturals i/o artístiques fora d’ell. 

Quan i per què es decideix tirar endavant el projecte? 

L’any 2011 es dóna a conèixer la nova entitat de Llagostera, quan Montse 
Vila decideix deixar la biblioteca de Celrà per anar a treballar a Sant Feliu de 
Guíxols. Havent canviat els aires del Gironès pels de l’Empordà, va pensar que 
potser feia falta un lloc amb les característiques de Connexió Papyrus més a la 
vora de casa seva. 

Com s’engega un projecte d’aquestes característiques? 

Juntament amb Laura Encesa i Eva Motas decideixen tirar endavant el projec-
te. Així doncs, després de presentar el propòsit a l’Ajuntament de Llagostera, 
amb Fermí Santamaría al capdavant, reben el seu vistiplau, suport i, fins i tot, 
se’ls ofereixen una sèrie de locals per poder-ho dur a terme. 

“Ens van acceptar pel valor social i cultural que perseguim.”

L’únic impediment era que, per un projecte d’aquestes característiques, es ne-
cessiten uns espais determinats, i els locals que tenia disponible l’Ajuntament 
no entraven dintre el que elles consideraven adient. Així doncs, van començar 
a buscar fins que, finalment, es decanten per “Can Callicó”, la que va ser casa 
dels avis de la Montse. Allí s’instal·len a la planta baixa de la casa, que antiga-
ment havia estat un porxo on s’hi guardaven les eugues, patates i on hi havia, 
també, una vella cuina.



elbutlletí.55

Per què el nom de Can Toni de les Eugues? 

El nom de l’entitat no és res més que un homenatge a la família de la Montse, 
sense la benedicció de la qual potser no haguessin trobat un lloc on dur a 
terme aquesta tasca.

“L’avi era conegut com en ‘Toni de les eugues’. Tota la seva vida havia fet de 
traginer i mai no havia fet servir cavalls, sinó eugues. Eren unes bèsties pre-

cioses.”

 
Quina ha estat la progressió de l’entitat des que es va iniciar? 

Pel que fa al volum de vendes és pràcticament el mateix que el del principi. A 
diferència del que us pugueu imaginar és molt menys del que desitjarien que 
fos. Per sort, encara hi ha gent que hi creu en la cultura del llibre. 

“Vénen centres educatius de Girona, Caldes, Sant Feliu, Cassà, Platja d’Aro... A 
banda de tots els particulars que ja són habituals.”

Des de l’inici del pla s’ha incrementat un dia més a la setmana. Varen co-
mençar obrint només dissabtes i, a dia d’avui, podem gaudir-ne dijous i 
dissabtes. 

Aquest any també han col·laborat amb diferents locals del poble, amb els 
quals han fet diversos tallers. 

Amb més d’un any de bagatge, molts llibres han anat circulant pel local, tants 
que d’ocupar una sala, han passat a tres. A més, a banda de tenir llibres en ca-
talà i castellà, s’han tingut en compte les necessitats actuals i han afegit una 
secció d’idiomes, on hi podem trobar narrativa en anglès, francès i alemany.
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Reconeixements a la feina ben feta: 

Tot i fer poc més d’un any que Can Toni de les Eugues està en funciona-
ment, diferents col·lectius han sabut apreciar el que s’ha dut a terme fins a 
dia d’avui.
 
El 2012, tot i no haver-ne esdevingut guanyadors, les entitats del poble va-
ren nominar Can Toni a l’”Aportació Cultural” de l’any, als premis Culturals 
Butlletí.
Aquest any, la Diputació i la Generalitat de Catalunya han donat reconeixe-
ment a Can Toni de les Eugues i Conneixó Papyrus.

“Som punt i final d’un llibre, oficialment.”
 

Quins projectes de futur hi ha?

L’Ajuntament de Llagostera ha demanat ajuda de l’entitat per poder pro-
mocionar la lectura entre els joves. Han tret la lectura del seu hàbitat natu-
ral, s’han dedicat a portar els llibres a on hi ha el ciutadà, ja sigui al carrer 
o a les xarxes socials. 

I com a entitat, els membres actuals del col·lectiu, Montse Vila, Eva Motas, 
Laura Encesa i Roser Rodas, voldrien poder editar alguna cosa, ja sigui 
algun llibre o bé un recurs. 
 

Es durà a terme en algun altre municipi?

“La idea és estendre la iniciativa arreu. Confiem poder engrescar altres 
pobles i fer que la idea arribi lluny”.



Com es pot col·laborar amb Can Toni? 

Participar en “el cicle de la vida” que han generat aquestes emprenedores 
és ben senzill, només cal fer-los una visita. El número 41 del carrer Nou de 
Llagostera roman obert dijous i dissabte de les 5 fins a les 8 de la tarda. Les 
entitats i centres educatius poden aprofitar els seus privilegis: associant-
se a l’entitat i pagant 20€ l’any poden adquirir la quantitat de llibres que 
vulguin, sense haver de pagar el preu ínfim de cada llibre. 

De moment, els particulars no poden associar-s’hi, però s’està contemplant 
la idea. El que sí que poden fer, però,  és portar-hi els llibres que ja no vul-
guin i adjudicar-se’n de nous.   

Sigueu pacients, estimats lectors! 

La cosa està així; la cultura és a tot arreu, és omnipotent. Però creure-hi 
o amarar-nos d’ella només depèn de nosaltres. No es tracta de cap luxe, 
tothom hi pot accedir.  

Llagosterencs, ara faig una crida, per l’amor a l’art, a l’educació i a 
l’enteniment: feu el favor d’aixecar el cul del sofà i obriu un llibre, el que 
tingueu més a prop. Què me’n dieu d’aquesta sensació? El tacte de les 
pàgines, la flaire del paper... Poder-se endinsar en una història que no ens 
pertany és extraordinari. Si voleu evadir-vos de la realitat, amics meus, la 
lectura sempre li donarà mil voltes al que aporta un partit de futbol o un 
videojoc.  

Així que, tenint en compte l’experiència dels qui s’han pogut enriquir 
llegint una bona novel·la, un conte o, fins i tot un bon article, no us hauria 
d’estranyar que us demanés, com a favor per a vosaltres, que considereu la 
idea d’acceptar la cultura i les noves iniciatives que la promocionen, i no ho 
enteneu com a quelcom inaccessible o inimaginable, sinó com a un regal i 
una preferència que tots hauríem de prendre. 

Si ho voleu, podeu començar per anar a Can Toni de les Eugues, un bon 
exemple del que em refereixo a quatre passes de casa vostra. 

 
 

Reportatge i fotografies: Cristina Puig
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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
Aitor Pérez Bueno   31-12-2012
Laia Castillejo Fàbrega   11-01-2013
Pol Cáceres Salabert   11-01-2013
Nagore Martin Ramírez   11-01-2013
Mohamed Belhaj Fourka   12-01-2013
Clàudia Muñoz Bellvehí   11-01-2013
Lucía Gamero Ruiz   15-01-2013
Mohamed Dalih   18-01-2013
Ona Esnaola Jurado   18-01-2013
Ivet Juanola Cubarsí  19-01-2013
Àlex Martínez Real  28-01-2013
Ània Mayor Casademont   28-01-2013
Martina Mas Valls   01-02-2013
Ona Vilalta Cubarsí   06-02-2013
Adrià Fernández Oliveras  11-02-2013

Sorour Al Jarmouni  08-02-2013
Israe Al Jarmouni   08-02-2013
Jan Renau Entrena   09-02-2013
Sara Sánchez Giménez   17-02-2013
Aina Dalmau Tarinas   14-02-2013
Ferriol Parés Adroher   16-02-2013
Elián García Barabino   13-02-2013
Ariadna Molina Cortés   21-02-2013
Firdaous Azzaitouni Iantouh 22-02-2013
Álex Sánchez Marín   27-02-2013
Dina Goumbaz    25-02-2013
Olívia Costa Benický  03-03-2013
Soufiane Nassir    07-03-2013
Jordina Puig  Llach   05-03-2013

DEFUNCIONS

Maria Xirgu Marli     03-01-2013
Gerónimo Barrera Pons   27-01-2013
Catalina Barnes Falgueres   06-03-2013
Carmen Bou Gich    11-03-2013

Pau Cañigueral Marco   11-03-2013
Casimiro Sebastián Hijazo   15-03-2013
Paquita Noguera Sabarí  21-03-2013

MATRIMONIS

Rafael Villena Sánchez i Núria Albertí Cateura     02-02-2013
Lamin Touray i Sandra.Brigitte Weiland      14-02-2013
Ricardo Bordás Pons i Sílvia Sabater Trias      28-02-2013     

Les cosines Ivet Juanola i Ona VilaltaÀlex Martínez

Pol Cáceres amb el seu cosí 

gran, Nil Cáceres
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