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Dia 2: Teatre: La meva dona és el lampista
           (Teatre Casal /18h/ 7€)
Dia 9: Festival de Patinatge. (Pavelló Poliesportiu)
           Cant líric i pintura. (Teatre Casino /19h/ 8€)
Dia 15: Caminada nocturna d’hivern. G.E.Bell-Matí.   
 (Zona esportiva / 18h)
 Teatre: D’un temps, d’un poble. 
 (Teatre Casino /22h/ 8€)
Dia 16: Xarxa: Peter Pan. (Teatre Casino /18h/ 4€)
Dia 22: Llagostera màgica. (Teatre Casino /22h/ 10€)
Dies 25: Hora del conte a la Biblioteca J.Cutiller
   (Biblioteca /17.30h/ Gratuït)

 
Dia 1: Ball de Carnaval. (Cafè Casino / 21h)
Dia 8: Dia internacional de la dona treballadora 
           (actes encara per concretar)
Dia 9: Jornada de portes obertes IES Llagostera
           Rua de Carnaval (Nucli urbà / 10.30h)
Dia 15: Teatre: Si no ens paguen, no paguem! 
 (Teatre Casino /22h/ 8€)
Dia 16: Firarebaixa (plaça Catalunya / tot el dia)
 Xarxa: Lowcost. (Teatre Casino /18h/ 4€)
Dia 29: Teatre: l’Era dels Rew. (Teatre Casino /22h/ 8€)

Dia 5: Festa dels 30 anys de Llagostera Ràdio.               
           (Teatre del Casino /22h/ 5€)
Dia 6: Caminada per camins i corriols. G.E.Bell- 
           Matí. (Zona esportiva / 8h)
           Lacústica: Cor Àkan (Teatre Casino/19h/8€)
Dia 12: Teatre: Dignitat. (Teatre Casino /22h/ 10€)
Dia 13: Mercat Romà (Nucli antic / tot el dia)
Dia 17: Escenes de la passió (Nucli antic / 21h)
Dia 18: Processó (Nucli urbà / 21h)
Dia 21: Trobada sardanista (pl.Catalunya / 17h)
Dia 23: Sant Jordi (pl. Catalunya / tot el dia)
Dia 25: Poemes del món. (Teatre Casino /20h/ Gratuït)
Dia 26: Trailwalker 2014
Dia 27: V Premis Culturals Butlletí 
 (Teatre Casino /18h/ Gratuït)

Sabies que a Llagostera...?

XIFR
ES

/calaix de sastre
... som  8.379  habitants:

  4.066        4.313

Quan hi ha una bona causa pel mig Llagos-
tera s’hi volca al 100%. Per a la passada 
edició de la Marató de TV3 es van fer di-
verses activitats per fer recaptacions, acon-
seguint un fons de més de 2.500€. L’acte 
que va rebre més aforament de públic va 
ser la gala de varietats que es va organitzar 
al teatre del Casino el dia 14 de desembre, 
una trobada eclèctica que esperem que 
continuï recaptant solidaritat any rere any.

Sabem que estem en temps de crisi, però 
tot i això molts pensem que la poca màgia 
nadalenca que hi ha pel poble per Nadal po-
dria solucionar-se sense implicar cap cost, 
simplement fent un engalanament estratè-
gic: si les llums nadalenques es concentres-
sin entre la carretera, i la plaça i els carrers 
que hi donen, no faríem més patxoca?

El Showroom de la Unió de Botiguers va ser 
una gran manera de promocionar el comerç 
local, tot i que en la mostra van trobar-s’hi 
a faltar força comerços; potser difondre 
l’acte amb més temps hagués engrescat la 
resta d’associats. Esperem que en futures 
edicions augmenti la participació dels boti-
guers, i que això impliqui ubicar la mostra en 
un espai més ampli i còmode per a tothom. 

EL SEM
À

FO
R

març

abril

EL TEM
PS

Tº

màxima

 29,7ºC

  24,6ºC

  18,1ºC

Tº 

mínima

5,1ºC 

 -3,7ºC

  -2,8ºC

Pluges

24 l/m2

 105 l/m2

 10 l/m2

  dones               homes

febrer

Octubre

Novembre

Desembre



ac
tu

al
ita

t
el

bu
tll

et
í.4

a 
et

ap
a

6

Correllengua 2013 
Aquest any el Correllengua va dedicar-se a recordar la 
figura de Miquel Martí i Pol, gran poeta, escriptor i traduc-
tor català, de qui es commemora el desè aniversari de la 
seva mort.

Els actes van començar el 7 de novembre al Local Social 
“la Caixa”, amb una taula rodona sota el títol La marea 
verda: cultura i llengua de les illes, amb la participació de 
Caterina S. Sansó, mestra i membre de l’Obra Cultural 
Balear i de la Federació d’Organitzacions per la Llengua 
Catalana; Elisenda Romeu, presidenta de la Federació 
d’Organitzacions per la Llengua Catalana i membre de 
la plataforma Enllaçats per la Llengua; Bet Casamitjana, 
membre d’USTEC·STES; Marcel Pich, estudiant i mem-
bre del Comitè de Solidaritat amb els docents en vaga de 
les illes; i Enric Ramionet, periodista i activista llagoste-
renc, que va actuar com a moderador. L’acte, al qual van 
assistir-hi una quarantena de persones, va continuar amb 
l’actuació del cantautor Cesk Freixas, penedenc i gran 
defensor de la llengua i dels Països Catalans.
Els actes van continuar el dissabte 9 amb una sortida a 
Perpinyà amb autobús organitzada per Joves per la Terra 
i Llagostera per la independència, coincidint amb la com-
memoració del Tractat dels Pirineus. L’endemà al matí, 
el Grup Excursionista Bell-Matí va organitzar la popular 
Caminada del Correllengua des del Pavelló fins al Puig de 
la Guàrdia.
Un any més, el Correllengua va finalitzar amb la tercera 
Marxa de Torxes, on hi van participar unes 200 persones 
que van recórrer alguns dels carrers de Llagostera fins a 
acabar a la Plaça Catalunya, on es va llegir un manifest 
i es va realitzar un berenar popular. La marxa va estar 
organitzada per les seccions locals de CIU, ERC, Rcat, 
JNC, AxLL i Joves per la Terra amb la col·laboració de la 
Colla Gegantera i Llagostera per la Independència.

Potser aquest passat Correllengua -o el que vindrà-, serà 
l’últim que celebrem a mode de reivindicació, però el que 
és segur és que des de Llagostera seguirem defensant 
els nostres drets, la nostra llengua i la nostra identitat. Foto: Àfrica Ramis

Foto: Àfrica Ramis

Foto: Àngel Oliveras
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El cap de setmana del 16 i 17 de novembre es va 
celebrar al Centro de Tecnificación Deportiva de 
Prado Salobre situat a la població de Lardero (La 
Rioja) el Campionat d’Espanya de Tir Olímpic per a 
Discapacitats Físics, on el  tirador llagosterenc Mi-
quel Orobitg va acabar segon classificat, guanyant 
la medalla de plata.             
Els resultats van ser els següents: Juan A. Saave-
dra (Galícia) 631,3 punts,  Miquel Orobitg (Cata-
lunya) 622,2 punts, Manuel Brage (Galícia) 617,4 
punts, Ricardo Sevillano (Balears)  617,0 punts, 
Juan A. Martinez (Balears) 615,2 punts i Iván Lindín 
(Galícia) 597,6 punts
Aquesta mateixa competició valia també per al XV 
Open Internacional del Vino, en el qual van partici-
par a més dels tiradors discapacitats físics, tira-
dors sense discapacitat, havent-hi un total de 209 
tiradors inscrits. 

Miquel Orobitg, segon classificat del 
Campionat d’Espanya de Tir Olímpic per a 
discapacitats físics

3.961€ per a la lluita contra el càncer
El diumenge 24 de novembre va celebrar-se el 
darrer dinar que la Junta Local de Llagostera de 
l’AECC-Catalunya Contra el Càncer organitza 
anualment per recaptar fons a favor de la recerca i 
investigació d’aquesta malaltia.

Sobre les dues del migdia, els 159 comensals van 
arribar a les instal·lacions del Balneari Vichy Catalán 
de Caldes de Malavella, on van gaudir del dinar i de 
la posterior rifa de 100 regals –cedits per diversos 
particulars, comerços i empreses-. A l’acte també hi 

van assistir l’alcalde Fermí Santamaria i les regido-
res Pilar Aliu i Montse Vilà. Les organitzadores de 
l’esdeveniment fan extensiu el seu agraïment a totes 
les persones que van col·laborar o assistir a l’acte.

La quantia recaptada durant aquest acte solidari 
es sumarà a l’import que es recollirà amb la venda 
d’entrades de l’espectacle Llagostera Màgica, el 
qual es celebrarà el proper 22 de febrer al teatre del 
Casino. 

Foto: Àfrica Ramis

Foto: Àfrica Ramis

Foto: Àngel Oliveras

Orobitg competint als Jocs Paralímpics de Londres 2012

C/ Consellers, 21
Tel. 661 860 128
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Illustrarium
Amb la voluntat de projectar l’obra de tres 
il·lustradores amb una trajectòria variada i vincu-
lades totes elles a Llagostera, l’Escola d’Art Pere 
Mayol va presentar el passat 14 de desembre 
el projecte Illustrarium. Aquest treball ha inclòs 
l’edició, per part de l’Ajuntament de Llagostera, 
d’un conte infantil titulat Plou...però quin sol! escrit 
per Cristina Garcia i il·lustrat per Montse Mayol, 
Lourdes Ral i Emma Schmid i una exposició 
que fa un recorregut per diferents obres de cada 
artista i permet al visitant apropar-se al món de la 
il·lustració en diferents vessants com per exemple 
l’editorial, el publicitari i l’artístic, entre d’altres. 

L’exposició es podrà visitar fins al 2 de febrer, tots 
els dissabtes, diumenges i dies festius d’11 a 14 h 
i 17 a 20 h al Local Social “la Caixa”.

Paral·lelament durant el 2014 s’han organitzat 
diverses activitats al voltant de Illustrarium.  
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Nova edició del concurs de foto de portada

*Requisits: 
- Enguany a les fotografies hi ha d’aparèixer una 
ombra  
- Les fotografies no poden haver estat manipula-
des, exhibides o premiades prèviament 
- El format cal que sigui horitzontal
- Es permeten un màxim de 3 fotografies per 
autor/a

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

Termini: 
Les fotografies es podran enviar fins el divendres 7 
de març (inclòs)

Votació: 
A càrrec dels membres del col·lectiu. Quedarà 
exempta de votació la persona encarregada de 
gestionar els correus electrònics rebuts. 

Resultats: 
Una vegada escollides les tres fotografies guan-
yadores es comunicarà la notícia als respectius 
autors/es, que seran invitats a assistir a la quarta 
entrega dels Premis Butlletí on se’ls farà entrega 
dels premis

Premis: 
- 1r premi: fotografia publicada en portada, un 
sopar per a dues persones i un val de la Unió de 
Botiguers valorat en 45€ 
- 2n premi i 3r premi: publicació de les fotografies a 
l’interior del proper número de la revista i un val de 
la Unió de Botiguers de 30€ i 20€ respectivament

Bases del concurs

Busquem portada per al 26è Butlletí!

Envia fins a 3 fotografies* a l’adreça concurs.butlleti@gmail.com
i podràs guanyar:

un sopar per a 2 persones, vals de la Unió de Botiguers 
i veure la teva fotografia en portada
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Llagostera torna a mostrar el seu costat 
més solidari 
El Teatre Casino Llagosterenc es va omplir de gom 
a gom el dissabte 14 de desembre per acollir el 
primer gran espectacle solidari en benefici de la 
Marató de TV3.

Els assistents van poder gaudir de més de tres 
hores d’actuacions que van anar a càrrec de setze 
grups artístics llagosterencs representant diversos 
formats com ara màgia, teatre, música, cant, humor 
i dansa. El sempre polifacètic Oriol Cortés i una 
elegant Carmina Anaya – tots dos actors locals- van 
ser els encarregats de conduir i dinamitzar l’acte. 

Els artistes locals participants van ser La Colla Ge-
gantera, l’Escola de Danda del Casino, Quim Aigua-

bella, el mag Eduard Juanola, el Cor del Casino Lla-
gosterenc, el Ball actiu, Joan Antón Cortés, l’Escola 
de Dansa del Casino, el Mag Fri, Leo i Rosamari, el 
Màgic Agustí, el Grup de Teatre del Casino, el Far i 
els grups locals Al Aire... i Sotrac. 
La vetllada va permetre que al teatre Casino Lla-
gosterenc s’hi reunissin unes tres-centes cinquanta 
persones, una xifra molt positiva.

La recaptació dels actes organitzats per la Fundació 
ProMarató de TV3 va anar íntegrament destinada 
a la Marató de TV3, juntament amb la recaptació 
que es va fer de l’”Euromural” que es va realitzar 
el diumenge 15 a la plaça Catalunya durant el XVII 
Mercat de Nadal.

C/ Fivaller, 2
Llagostera (Girona)    972 83 10 53

HORARI:
    -  Matí de 11’30h a 1’30h (excepte dimecres) 
    -  Tarda de 5h a 8h
    Dissabtes de 11’30h a 1’30h

 Juliol i agost dimecres matí obert
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Foto: Marc Sureda



Foto: Marc Sureda

Foto: Sandra Bagudanch

Foto: Sandra Bagudanch
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El Mobiat, l’esmorzar al Puig de Cadiretes que organitza 
anualment l’entitat esportiva Els Cremats Motor Club 
Esportiu, va tenir lloc novament el passat diumenge 22 
de desembre. 
Els participants, que en aquesta darrera edició van ser 
prop d’un centenar, van arribar al Puig caminant, corrent, 
amb bicicleta, a cavall, amb moto, quad o 4x4, havent 
sortit de la zona esportiva entre les 7 i les 8 del matí.
Sobre les 10 es va donar per iniciat l’esmorzar col·lectiu, 
i en acabat, tots els qui ho van voler van acabar d’arribar 
fins al terme del Puig, on a part de gaudir d’unes vistes 
d’àguila van poder col·locar el pessebre –com marca la 
tradició-.
Els diners recaptats durant el Mobiat d’enguany es desti-
naran tant a la Marató de TV3 com a Càrites Llagostera. 

El Mobiat d’Els Cremats MCE, una tradició 
nadalenca més

Despertar-se aviat no sempre és fàcil, i menys des-
prés d’atipar-se la nit i el dia de Nadal. Ara bé, si es 
fa per una bona raó, val la pena fer-ho. Així ho van 
pensar 994 persones, les quals es van presentar al 
pavelló llagosterenc el dia de Sant Esteve abans de 
les deu del matí preparats per córrer o caminar els 5 
o 10km que el Club Bàsquet Llagostera proposava. 

En aquesta ocasió el primer classificat va ser Buba 
Sabaly, del Club Fondistes Blanes (35’05’’); el 
segon, Oriol Vilaplana Vilar, del Club Triatló Miostaf 

(35’20’’); i el tercer, l’hilarienc Oriol Furia (35’27’’). 
Els primers llagosterencs en arribar varen ser Josep 
Richart (38’44’’) i Josep Maria Codina (39’55’’) en 
categoria masculina, i Júlia Nogué (49’36’’) i Estel 
Mallorquí (1h 01’) en la femenina. 

La popular Cursa de Sant Esteve de Llagostera 
enguany sumava la 34a edició, i va comptar amb 
desenes de voluntaris que van treballar des de pri-
mera hora per oferir un gran servei i esmorzar a tots 
els participants. 

Cursa de Sant Esteve 2013, a les portes dels 
1000 corredors

El guanyador, Buba Sabaly La llagosterenca Júlia Nogué
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Carla Salguero, primera classificada en el 
campionat de debutants 

Fa unes setmanes es va celebrar a Lloret el campio-
nat de debutats on competeixen les patinadores que 
han obtingut el certificat aquest any 2013. Al matí 
van actuar Alexia Pérez i Alexia Cosmello en la cate-
goria Cadet,  la tarda es va reprendre la competició 
amb la categoria infantil i és aquí on va destacar 
l’execució de la coreografia de la nostra patinadora, 
Carla Salguero, que va obtenir la millor puntuació i 
va quedar primera classificada.

Un cop acabat l’any cal fer memòria de les  últimes 
competicions individuals que han donant molt bons 
resultat al club a nivell provincial i català.

El mes d’octubre va significar el retorn a la compe-
tició de Sandra Posas , ja recuperada d’una lesió, 
que va quedar primera a la Copa de Girona en la 
seva categoria. En aquest trofeu cal destacar, a 
més, la participació de Mireia Codina que va quedar 
segona de les Juvenils, i Alba Pérez que va obtenir 
el tercer lloc del podi  infantil. Neus  Mateu, que va 
disputar la Copa Territorial, va quedar tercera classi-
ficada. 

Pel que fa a competicions a nivell català, el mes de 
novembre es va celebrar la Copa Catalana. Aquí cal 
destacar la bona feina i bon nivell de dues patina-
dores del nostre club: Sandra Posas, qui va tornar a 
pujar al lloc més alt del podi, i Mireia Codina, que va 
quedar quarta.

Club Patinatge Llagostera
Balanç del darrer trimestre de l’any 2013

Esplai El Papu-Tisores
Dia d’intercanvi amb l’Esplai Vidrerenc

L’esplai El Papu-Tisores no parem mai quiets! 
Aquesta vegada els Espiadimonis, Borinots, Bufafo-
rats i Escanyapolls vam anar fins a Ca l’Aldrich a fer 
una visita als nostres amics de l’esplai Vidrerenc.
Veníem des del pavelló de Llagostera i, havent 
traçat un bell recorregut pel Pla de Panedes, on vam 
esmorzar sota l’ombra d’uns arbres, ens reunirem 
amb els infants, joves i monitors de l’esplai Vidre-
renc. Allà també ens esperaven els més petits de la 
casa: els Saltamartins.

En arribar era hora de fer presentacions. Érem tanta 
colla que era impossible recordar els noms de tots 
els nens! Les carmanyoles i els entrepans no van 
trigar a ser devorats per grans i petits, que, a poc 
a poc, ens dispersàvem per l’exterior de la casa de 
colònies, on compartíem les primeres experiències 
amb els companys de Vidreres.

Durant la tarda la gespa de Ca l’Aldrich es va con-
vertir en el lloc idoni per jugar, conèixer gent nova i 
compartir moments especials amb els nens i nenes 
de l’esplai Vidrerenc. Aquests ens explicaren com 
funciona el seu esplai -és ben diferent al nostre!-, i 
també ens van explicar el significat d’una paraula 
ben curiosa que sempre utilitzen: ‘’Fefes’’.

Ja s’acostava l’hora de marxar, així que vam fer un 
últim Foxy and Billy amb els nostres nous amics. A 
les 8 tocades els pares arribaren, i les abraçades, 
petons i agregades al Facebook no hi podien faltar. 

Tots vam sortir molt contents 
d’aquella experiència, així que 
esperem tornar-los a trobar molt 
aviat!
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www.llagosteraradio.cat

Llagostera Ràdio
Llagostera Ràdio, celebrem... 30 anys amb tu!
Ja tenim aquí el 2014 i amb ell una celebració impor-
tant per un mitjà local com és Llagostera Ràdio: els 30 
anys en antena de forma ininterrompuda. Una aven-
tura que començava el 8 d’abril de 1984 al c/ Àngel 
Guimerà (antics estudis de l’emissora) un grup de 
gent, amb uns objectius comuns: comunicar, entrete-
nir i informar. Uns objectius que a data d’avui encara 
perduren en la nostra manera de fer ràdio.

Fer funcionar una emissora local no és senzill, és 
una tasca feixuga moltes vegades, però la satisfac-
ció de veure com una aventura com aquesta ha tirat 
endavant durant aquets 30 anys val la pena haver-la 
dut a terme, tot i els entrebancs que hem trobat i que 
evidentment trobarem.

Per Llagostera Ràdio hi han passat centenars de 
col·laboradors durant aquets anys, no tenim prou es-
pai per anomenar-los a tots, però tot i això, els volem 
donar les gràcies per totes les hores que han treballat 
per a l’emissora de tots els llagosterencs. Sense ells, 
a dia d’avui no celebraríem res.

L’emissora ha canviat molt des dels seus inicis l’any 
84, el canvi d’estudis per anar cap als actuals (c/ Sant 
Pere), la modernització del material, la renovació del 
personal... Però Llagostera Ràdio és una emissora 
que creu en el canvi, per això, a part de l’emissió pel 
105.7 també hi ha a disposició de l’oient una App 
(iOS i Android) i un web molt complet. Tot això perquè 

creiem en les noves tecnologies, que de fet són el 
futur, però sense oblidar-nos del que realment és una 
emissora de ràdio.

Ara toca celebrar-ho com cal, però també amb una 
mirada al passat i al futur, per saber què hem fet fins a 
dia d’avui i cap on hem d’anar. Al final del passat 2013 
vam encarregar un estudi d’audiència, i les xifres que 
allà apareixen realment son molt satisfactòries: 4.100 
llagosterencs ens escullen, el que representa un 14% 
de share; unes dades que fan que tinguem encara 
més il·lusió per continuar aquest projecte. 

I ja us anunciem que aquest 2014 en preparem una 
de grossa per celebrar com cal aquest trentè aniver-
sari. La data serà el 5 d’abril, i el lloc el Teatre del 
Casino Llagosterenc. No podem avançar res més, 
però reserveu aquesta data! Estigueu atents al 105.7 
o al nostre web, ja que la informació l’anunciarem ben 
aviat. 
I també realitzarem un programa especial, on repas-
sarem tot el que han estat aquets anys. L’emissió 
serà concretament el 8 d’abril, el dia de l’aniversari de 
Llagostera Ràdio.

Des de l’actual equip de l’emissora, moltes gràcies a 
tots per fer-ho possible! Col·laboradors, anunciants i 
sobretot, els nostres oients.

Salut, i ràdio!
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Bon acabament de la temporada per als alumnes 
del Club Taekwondo Llagostera. El grup competi-
ció va participar a l´Open Internacional a Benicàs-
sim el 26 d´octubre. Tot i ser un acte molt competi-
tiu i amb un nivell molt elevat, es va aconseguir un 
1r premi per part de l´Alberto Ailisoaire, un 2n per 
la Paula Serrat, dos 3rs premis per la Vicky Koply 
i Cristina Moaisa, i tres 4ts premis per part de la 
Coral Ramírez, Aleix Serrat i Carlos Funellosas. 

Un mes després, el 23 de novembre, es va realit-
zar l’examen per pujar de cinturó al nostre pavelló, 
i tots els alumnes van superar la prova. 

L’endemà, el 24 de novembre, gran èxit al Cam-
pionat de Catalunya a Barcelona amb disset dels 
taekwondistes del nostre club, obtenint 8 medalles 
d´or (Nissrine Neqrouz, Paula Serrat, Nerea Buyo, 
Cristina Moaisa, Carlos Funellosas, Mohamed 
Neqrouz, Alberto Ailisoaire i Abdeslam Bouka-
bous), 1 medalla de plata (Mohamed Dahouti), 4 
medalles de bronze (Coral Ramírez, Manal Bouka-
bous, Óscar Gallego i Joel Muñoz) i 4 medalles de 
participació (Ricardo Ambel, Aleix Serrat, Chaymbe 
Boukabous i Aidan Ramírez). 

Esperem que aquest 2014 sigui igual de pròsper! 

Club Taekwondo Llagostera
Bon acabament de temporada
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Els més fràgils primer
El més important és parar atenció als més vulnera-
bles: lesionats, persones malaltes, infants i anciants. 
Si viuen sols convé comunicar-se amb ells sovint, 
recordant que les persones grans poden tenir menys 
sensibilitat i no detectar prou bé la fred. És millor 
que les persones fràgils no surtin a l’exterior ni facin 
feines a l’aire lliure si no és estrictament necessari. 
Convé que s’aixopluguin a llocs amb calefacció, o a 
casa. Proveir-se de mantes si cal i assegurar-se que 
tenen menjar suficient a disposició. 
En general vigileu l’ús de calefactors i estufes per 
evitar riscos elèctrics o de gasos, i aneu amb
compte de no tapar orificis de ventilació, per mante-
nir una certa circulació d’aire.

Roba d’abric
Convé abrigar-se amb diferents capes però amb 
peces que no comprimeixin el cos.
Cal tenir cura de la humitat i de quedar xops, ja que 
tant el vent com la pluja fan augmentar molt ràpida-
ment la pèrdua de calor corporal.
Atenció a les mans i els peus, que són la part del 
cos que la fred intensa afecta primer.

Si es nota la fred...
Quan es noten símptomes de refredament lleu 
convé buscar un espai a bona temperatura, aplicar 
aigua tèbia o similar (mai calenta del tot) sobre la 
part del cos afectada, però evitar refregar-la. Habi-
tualment les galtes, nas, orelles i extremitats poden 
patir aquest efecte.
Si es produeix hipotèrmia greu, que vol dir que el 
cos no recupera el mínim de calor que necessita i 
apareixen tremolors i manca de sensibilitat general 
al cos, o sensació d’adormir-se, convé no perdre 
temps i buscar assistència sanitària.

En cas de nevada o glaçada important
Compte amb relliscar i caure, ja que es pot patir una 
fractura greu. Un calçat adient (millor amb sola de 
goma) i que no deixi passar l’aigua és fonamental.
Fer servir roba aïllant o impermeable a més de 
l’abric.
Cal tenir precaució si es camina prop de façanes, 
ja que poden caure restes de neu o trossos de gel 
al carrer. Tanmateix cal vigilar de no quedar aïllats 
amb el vehicle, portar benzina suficient i una mica 
de menjar, i també assegurar-se que el telèfon mòbil 
i els aparells a piles estan ben carregats.

CAP Llagostera
Les baixes temperatures i la salut

Puntaires de Llagostera
Les sortides que hem fet durant l’últim 
trimestre han estat: Madremanya (13 
d’octubre), Vilobí (20 d’octubre), Mallorqui-
nes (3 de novembre), Festa de la Rata-
fia de Santa Coloma de Farners (10 de 
novembre) i Festa de la Patrona de Breda 
(24 de novembre). 
Ara per ara ja s’han acabat les sortides, 
ja que la fred ha arribat. Esperem que ha-
gueu gaudit d’aquestes passades festes. 
Feliç 2014. 

Can Viñas 
de Llagostera S.C.

C/ Camprodon, 12
17240 Llagostera (Girona)

972 830 074
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Alternativa x Llagostera
Pressupost 2014, un pressupost social?

Així el qualifica l’equip de govern, però... ho és? 
Ho seria si posés l’accent en tots aquells as-
pectes que intentessin resoldre les necessitats 
més bàsiques dels llagosterencs i de les llagos-
terenques: com el benestar social, l’educació, 
l’ocupació, l’habitatge, etc. On posa l’accent el 
pressupost local pel 2014? Suma un total de 7,5 
M d’€, i deixant de banda les despeses destina-
des a l’administració general del consistori, les 
principals partides són:

- Obres i serveis 890.870 €, dels que desta-
quen els 281.400 € que es destinen al consum, 
manteniment i millora de l’enllumenat públic; els 
217.150 € de la brigada municipal; els 132.000 € 
per a la reparació i la millora d’infraestructures; i 
els 116.720 € de la neteja viària.
- Educació 779.900 €, dels que 374.600 € es 
destinen a les Escoles de primària i 361.700 € a 
la llar d’infants.
- Medi ambient 756.430 €, dels que la major 
part (596.090 €) sufraguen la gestió dels residus 
(recollida, tractament i deixalleria).
- Seguretat ciutadana, és a dir Policia Local, 
654.210 €, amb un cos integrat per un total de 
18 agents.
- Cultura i Festes 626.920 €, dels que la major 
part es destinen a activitats. De la resta desta-
quen els 92.700 € de la Biblioteca, els 84.000 
€ de la Festa Major i els 70.870 € de l’Arxiu 
municipal.
- Hisenda 619.000 € dels que 435.000 es des-
tinen a pagar préstecs i 178.500 € al servei de 
recaptació.

- Esports 325.000 € que s’afegeixen als 
312.350 € que preveu el pressupost del Patronat 
d’Esports.
- Urbanisme 242.000 €, destinats majoritària-
ment al personal de l’àrea.
- Comunicació i promoció local 215.260 €, on 
destaquen els 60.500 € que ens costa el serveis 
de premsa, comunicació, canals 2.0 i participació 
i desplegament del Pla estratègic; i els 53.500 € 
destinats a la Fira del Bolet i a les campanyes de 
promoció.
- Benestar social 186.850 €, una mica més del 
que el consistori destina als regidors de l’equip 
de govern (140.000 €).
- Un anàlisi més detallat mereixen les partides 
del Pla de Barris 596.100 € (el trobareu al nos-
tre bloc), que només destina 10.000 € a habi-
tatge, 10.000 € a actuacions de cohesió social i 
18.000 € a accions d’igualtat i acollida.

Que cadascú tregui les seves pròpies conclu-
sions! Nosaltres ho vam tenir prou clar... i amb 
altres arguments com la privatització de serveis; 
el tracte de favor; una Llar d’Infants tancada; un 
Centre Cultural descartat; la desaparició del Pla 
educatiu d’entorn; la tímida reclamació del deute 
de la Generalitat de Catalunya (que s’apropa al 
milió d’€); la manca de participació ciutadana; 
la desaparició de les polítiques de cooperació; 
les inexistents polítiques de dones i d’acollida, 
etc. vam defensar el nostre VOT CONTRARI a 
aquest pressupost.   
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Aquest és el lema de l’acte que la nostra associació 
va organitzar el passat 24 de novembre amb motiu 
del Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones. La intenció, un any més, va 
ser la d’unir forces en la lluita contra aquesta xacra 
social per fer visible el problema i les diferents for-
mes que té de manifestar-se. Una d’elles és a través 
de les xarxes socials. Durant la presentació de l’acte 
vam recollir algunes informacions que alertaven 
d’aquest risc. Segons aquestes informacions el 60 
per cent de les noies rep insults masclistes de les 
seves parelles a través del mòbil. Des de la nostra 
associació creiem que aquesta dada ens hauria de 
fer reflexionar a tots plegats, i sobretot a les joves, 
perquè estiguin molt alerta quan notin que estan 
essent excessivament controlades pels seus xicots. 
No ens cansem de dir que la prevenció -i la preven-
ció des de l’inici d’una relació de parella- és impor-
tantíssima per aconseguir eradicar comportaments 
masclistes que poden derivar en actes de violència 
cap a les dones. És per això que aquest any vam 
voler dirigir, especialment, el nostre acte al col·lectiu 
dels joves. L’escola de creativitat ARTiMANYA, amb 

el llagosterenc Marc Ortín al capdavant, ens va pre-
parar uns ‘tallers de maquillatge’ on diferents dones 
van col·laborar deixant que en Marc dibuixés en el 
seu rostre els senyals dels maltractaments. Des-
prés en Marc les va fotografiar i el resultat el podeu 
veure en la imatge que acompanya aquest escrit. 
Per la seva banda, l’escola de dansa El Far ens va 
oferir un extraordinari espectacle de dansa  sobre la 
violència de gènere.

La nostra associació va aprofitar la presentació de 
l’acte per anunciar la posada en marxa d’un ambi-
ciós projecte d’atenció integral a les víctimes dels 
maltractaments. De moment, comptem amb una 
coordinadora, una traductora  -que a la vegada fa 
les funcions d’acompanyant- i un advocat, però la 
idea és anar incorporant altres professionals com 
ara una psicòloga. 

Des d’aquestes pàgines volem agrair la col·laboració 
de la Sara Navarro, de l’Esplai El Papu Tisores, i 
d’en Kissima Sillah, de Llagostera Solidària, que van 
ser els encarregats de llegir el manifest institucional.

Dones d’Arreu
No ho amaguis, fes-ho visible!
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El comerç local va organitzar una mostra dels 
productes de proximitat que ofereixen les 
botigues de Llagostera, juntament amb vàries 
activitats.  
El Casino Llagosterenc es va omplir de visi-
tants per veure la desfilada de moda que va-
ren oferir les botigues de roba La Botigueta, 
Mark Styl, Nayca, AJ Esports, Calçats Llinàs 
i Joieria Català; preparada per El Far i Gym 
2x4, amb la  participació en el maquillatge de 
Donna’s i les perruqueries Antonia i Lola. 
 

Unió de Botiguers
Primer Showroom a Llagostera

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

Al butlletí anterior us proposàvem descobrir l’assassí 
del crim comès a l’Ajuntament el dia de la Fira del Bolet 
(extret del relat Bolets Mortals de Joan Frigola, publicat a 
la secció Ela Geminada). 
En el quart relat d’aquesta promoció l’assassí és: 
- Roser Matacran

Només ha contestat una persona, i ha encertat el nom 
de l’assassí. El guanyador del val és:
- Cristian Vázquez
Enhorabona. Pots passar a recollir-lo a la Joieria Català.www.fempoble.cat

També varen poder conèixer una petita selecció
de productes que podeu trobar a les botigues
del poble, i també degustar un peti refrigeri 
convidats per la Unió, i cava i tapes preparades
i servides per l’entitat cultural Can Toni de les Eugues.  

Campanya de Nadal
Aquestes festes de Nadal, les botigues de 
Llagostera han regalat ampolles de vi, bos-
ses de compra i altres obsequis. També han 
sortejat entre tots els clients, un xec de 1000 
€ per gastar als establiments del poble, amb 
un cotxe a disposició per fer les compres.
       
Propera promoció 
El diumenge 16 de febrer, les botigues de 
Llagostera faran una Fira Rebaixa a la plaça 
Catalunya.  Us hi esperem a tots.
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Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera
Una democràcia sense memòria, no és democràcia

A Espanya es van cometre greus i massives vio-
lacions als drets humans durant la Guerra Civil 
(1936-1939) i la dictadura (1939-1975). Algunes 
estimacions xifren en 114.226 el número de desapa-
reguts i en 30.960 els nens “robats” o “segrestats” 
als detinguts republicans. 

Des del retorn a la democràcia s’han donat petites 
passes per assegurar la veritat, la justícia, la repara-
ció i la memòria davant aquestes desaparicions for-
çades. La Llei de Memòria Històrica, els centenars 
d’exhumacions, el mapa identificant la ubicació de 
fosses comunes, les sub-
vencions a víctimes, algun 
procés penal, els memorials 
construïts, les lleis i proto-
cols adoptades i institucions 
creades a diversos indrets 
del país –com a Catalunya- 
representen tímids avenços 
que només han estat pos-
sible gràcies a iniciatives, 
moltes de les quals han 
estat impulsades o portades 
a terme exclusivament per 
familiars de les víctimes o per la societat civil. 

Precisament, amb centenars d’aquests familiars s’ha 
pogut reunir el Grup de Treball de l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU), sobre les desaparicions 
forçades o Involuntàries, que va visitar Espanya 
la darrera setmana del passat mes de setembre. 
En aquestes reunions es va posar sobre la taula la 
profunda frustració que senten davant els obstacles 
administratius i les dificultats d’accedir a la informa-
ció necessària per esclarir la sort que van córrer els 

seus éssers estimats. 
El Grup de Treball ja ha fet públiques unes primeres 
conclusions, i ha lamentat la situació d’impunitat 
dels casos de desaparicions alhora que ha adver-
tit a l’Estat espanyol que hauria d’assumir la seva 
responsabilitat i liderar la política de memòria, pro-
moure la rendició de comptes i el respecte a l’estat 
de dret. A més, considera que, atès el temps trans-
corregut des que van tenir lloc les desaparicions i 
l’edat molt avançada
de molts testimonis i 
familiars, és urgent que l’Estat prioritzi la cerca de la 

veritat i en particular sobre 
la sort que van córrer les 
persones desaparegudes. 

El Grup de Treball ha posat 
el dit a la nafra i ha cridat 
l’atenció sobre el limitat 
abast de la Llei de Memòria 
Històrica i la manca de pres-
supost per a la seva imple-
mentació, la vigència de la 
Llei d’Amnistia, l’absència 
d’un delicte autònom de 

impunitat per a tots els casos de desaparicions 
forçades, la manca d’una llei d’accés a la informació 
i la dificultat per accedir als arxius, entre d’altres. 
També a Catalunya ha observat amb preocupació 
la reducció del pressupost destinat a les activitats 
del Memorial Democràtic, institució encarregada de 
desenvolupar les polítiques públiques adreçades 
a l’acció cívica de recuperació, commemoració i 
foment de la memòria democràtica.

De fora vingueren i les vergonyes ens tragueren. 



C/ Lleó I, 41 · Telf. 972 83 10 07

Av. Lluís Pericot, 76
17003 Girona
972 208 528

imprentarodas@gmail.com
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Llar d’Infants “El Carrilet”
El Nadal a la Llar
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Ara que teniu entre les mans l’últim número del Butlletí, 
aprofitem per desitjar-vos que tingueu un bon any.  

Al principi de curs vàrem dur a terme dues sessions 
informatives d’Intranet per a pares, per tal que puguin 
utilitzar aquesta eina de comunicació del centre. També 
hem engegat el Projecte Llegim junts, juntament amb 
l’escola Puig de Cadiretes, i dins del projecte ILEC. 
Aquest projecte consisteix en el següent: un cop al 
mes, els alumnes de 4t d’ESO ajuden  a llegir  els 
alumnes de tercer de primària i, de moment, totes les 
parts implicades estan satisfetes. 

Hem iniciat, també, el programa de Lectura a l’aula a 
2n d’ESO: els alumnes cada setmana llegeixen un llibre 
que ells mateixos han escollit durant dues sessions de 
vint minuts, l’objectiu és que agafin gust a la lectura.

I finalment, la nostra alumna Laura Reina de 3r d’ESO 
ha iniciat la campanya Lluito per tu  que amb la venda 
de braçalets, vol recaptar diners per facilitar el dia a dia 
del seu germà Àlex, que pateix una paràlisi cerebral.

INS Llagostera
Retrospectiva del 1r trimestre
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Escola Lacustària
Projecte de Cicle Inicial 

Aquest trimestre els nens i nenes de 1r i 2n de l’Escola Lacus-
tària hem estudiat els mitjans de transport. Els alumnes de 1r 
hem après moltes coses dels transports marítims i els de 2n 
hem après moltes coses dels transports terrestres i aeris.

Els de 1r vam anar d’excursió al Museu de la Pesca i vam 
treballar moltes coses relacionades amb aquesta sortida com: 
tipus de vaixells, tipus de pesca, el port... També va venir en 
Pau i ens va explicar com es feien les veles i vam practicar 
fent-ne una.
Els de 2n vam anar d’excursió a l’aeroport i ens van explicar 
tot el que hem de fer per agafar l’avió. Vam passar de la pista 
de terra a la pista d’aire on vam anar amb l’autobús que es 
diu jardinera, vam veure una avioneta i les seves parts, els 
bombers, els senyalers... Vam observar com s’enlairaven els 
avions i com aterraven, com plegaven les rodes, com posaven 
benzina... Juntament amb la sortida, també hem treballat els 
mitjans de transport terrestres. 

Tots els alumnes de 1r i 2n ens vam repartir per grups i vam 
treballar un mitjà de transport concret, del qual després vam 
anar a explicar-ne les característiques a les altres classes del 
cicle. Ho hem recollit tot en un llibre digital que podeu consul-
tar al bloc del nostre cicle: 
 http://blocs.xtec.cat/cilacustaria/
Nens i nenes de Cicle Inicial

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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Escola Puig de les Cadiretes
Maths Challenges

D’ençà del curs 2010-2011, l’escola Puig de les 
Cadiretes està portant a terme un Pla Expe-
rimental de Llengües Estrangeres (anomenat 
Maths Challenges) en el qual s’utilitza la meto-
dologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), per tal de treballar continguts bàsics 
de matemàtiques des de l’àrea de llengua 
anglesa. 

Fins aquest curs, aquest projecte s’impulsava 
únicament al cicle superior d’educació pri-
mària. No obstant això, aquest any s’ha decidit 
ampliar aquesta metodologia a tots els cursos 
d’educació  primària i també a P5. La continua-
ció i ampliació d’aquest projecte beneficiarà 
molt positivament l’alumnat, augmentant la 
seva motivació per a l’aprenentatge de la llen-
gua anglesa, i també incrementant i millorant 
les seves competències comunicatives, lingüís-
tiques i matemàtiques.
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Reflektor
Artista: Arcade Fire
Van aparèixer l’any 2003 des de Montreal (Canadà), donant vida als 
grups rics en instrumental i avenint-se al “rock alternatiu” com a eti-
queta, encara que els podríem trobar un lloc a la carpeta de música 
electrònica o pop en d’altres ocasions. Amb tres discs a l’esquena, 
aquest cop presenten Reflektor, un àlbum de 75 minuts repartits en 
un doble CD i un total de 13 cançons, un treball que alguns crítics 
s’han atrevit a assegurar que és el millor que han fet fins a la data, 
homenatjant, en algunes peces, a artistes com David Bowie, Yoko 
Ono o els Rolling Stones. 

 

 

W

eb www.trip4real.com 
Trip4real és un portal que proposa alternatives originals als tu-
ristes, tours que van des dels 15 fins als 1.500€ i que ofereixen 
plans d’oci diferents, originals i personalitzats als viatgers. Des 
d’aquest web es posen a l’abast alternatives turístiques a les 
tradicionals guies, donant l’oportunitat, per exemple, de visitar 
una ciutat de la mà d’un resident. Sens dubte una opció que ha 
revolucionat els webs de viatges. 

L’arquitecte de somnis
Autora: Teresa Roig
Aquesta novel·la de ficció s’emmarca a Barcelona, concretament al 
número 92 del Passeig de Gràcia on es troba un dels edificis més 
emblemàtics de la ciutat comtal: la casa Milà, la Pedrera. Al voltant 
d’aquest edifici hi orbiten sis personatges amb vides aparentment in-
connexes, però amb més punts en comú del que sembla. I és a través 
de la vida de l’arquitecte Antoni Gaudí que es va descobrint el destí 
que comparteixen, que no és altre que la creació de la Pedrera.

 

Sè
rie

Doctor Who
La sèrie de ciència ficció que us recomanem apareix al llibre 
Guinness dels rècords com a la més llarga del seu gènere, enca-
ra vigent i creant nous capítols. Una sèrie britànica que, havent 
rebut diversos premis al llarg de la seva trajectòria, es va gua-
nyar el cor dels seus espectadors des del dia u, l’any 1963. 
Doctor Who és intrigant, màgica, carismàtica i plena d’aventures 
a través del temps. El Doctor i els seus acompanyants intermi-
tents en passen de tots colors a la Terra, a la Lluna i a qualsevol 
món paral·lel que només als guionistes de la sèrie se’ls podria 
ocórrer.
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p duoLingo

Aquesta app ens proposa diferents exercicis per començar a 
introduir-nos en una nova llengua. A mesura que es van fent 
correctament totes les proves es va pujant de nivell. Com si es 

tractés d’un joc, farem exercicis d’escriure, d’escoltar i de par-
lar. Una de les millors coses que té l’aplicació és que et va gene-

rant un seguit de recordatoris perquè tinguis present que si no 

hi dediques un temps cada dia no evolucionaràs correctament. 

[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)

Ara farà un parell d’anys va aparèixer la pri-
mera variant d’aquesta infecció punyetera que 
bloquejava els ordinadors fent que el navega-
dor mostrés una pàgina de forma fixa i de la 
que no podies sortir de cap manera.  Aquesta 
pàgina informava a l’usuari que el seu PC 
havia estat bloquejat per la policia pel suposat 
visionat d’imatges pornogràfiques il·legals, 
amenaçant que si l’usuari no feia un pagament 
per Internet d’una multa de 100 a 200€ es 
tramitaria la denuncia formal. 
No varen ser pocs els que, alarmats per 
aquest suposat delicte, i la “vergonya que 
això pot suposar”,  sense consultar ni aixecar 
polseguera varen fer el pagament d’aquesta 
estafa. 

La infecció ha anat perfeccionant la seva 
complexitat capturant imatges de l’usuari via 
càmera web, indexant l’adreça IP de la màquina en la 
pàgina, o fent que en el procés de neteja de la màquina 
encriptés les fotografies i documents de l’usuari.

Fa dies torna a córrer per Internet una nova variant 
d’aquesta infecció. No és necessari estar en una portal 
de contingut adult per infectar-se, simplement navegant 
per un web amb continguts diversos, però amb un suport 
incorrecte de la seva publicitat, podem infectar-nos. 
Moltes vegades la publicitat dels webs recorre a codi que 
està fora de la pàgina visitada i es munten automàtica-
ment en la visita. 

Malauradament, a dia d’avui, els antivirus no detecten ni 
protegeixen la infecció, ja que no hi ha vacuna possible.

Els consells que podem donar són:
- No feu mai el pagament per Internet de cap mena de 
segrest de sessió (ordinador bloquejat)

- Malfieu-vos de les solucions antivíriques que us alerten 
de fer el pagament per solucionar problemes diversos. En 
cas de dubte consulteu a un professional.

-Feu còpia de seguretat de les vostres dades (documents, 
fotografies...) per en cas de pèrdua o dany poder recupe-
rar-les de forma fàcil.

Que no us posin la por al cor, el 90% de PCs ha consultat 
alguna pàgina de contingut adult o baixat programes o 
contingut amb copyright. No diem que estigui bé, però no 
per això us n’heu d’amagar i permetre que us estafin amb 
fets com aquest. 

David Otero Verdaguer 
Pg. Tomàs Boada 29 / 972 831710

Ransomware, 
o el virus de la policia 
-Un segrest de sessió i una estafa-



CULTURA*

Diaris i revistes a la Biblioteca

La Biblioteca té un espai destinat  a la consulta i 
lectura de diaris i revistes. 
Diàriament es reben els següents diaris: Diari de 
Girona, El Punt Avui, La Vanguardia, El Mundo 
Deportivo i El País (aquest últim amb l’excepció 
dels diumenges). Els diaris endarrerits es guarden 
fins a 2 mesos.
Pel que fa a les revistes, aquest any 2014 rebrem 
més d’una cinquantena de títols. Hi haurà revistes 
infantils, d’informació general i especialitzada. 
Entre les infantils: Camacuc, Cavall Fort, Cuca-
fera, Dibus, I Love English Junior, Reporter Doc, 
Súpers, Tatano i Tiro Liro.
Quant a les d’adult: Automóvil, Brico, Casa & 
Campo, Cocina ligera, Crea con abalorios, Cuina, 
Descobrir Catalunya, Embarazo sano, Espacio, 
Fotogramas, Historia (National Geographic), Ho-
bby Consolas, Hola, Integral, El Jueves, Labores 

del Hogar, Lecturas, El Mueble, Muy Interesante, 
National Geographic Magazine, Patchwork en 
casa, Patrones, Pelo New Look, Psicología pràc-
tica, Sàpiens, Ser padres hoy, Sólo Bici, Speak 
up, Sport Life, Viajar, etc. També tenim revistes 
d’àmbit local com El Butlletí de Llagostera, Gava-
rres, Revista de Girona o Top Girona.
A diferència dels diaris, que no es presten, les 
revistes sí que es poden endur a casa amb el 
carnet de la Biblioteca. El préstec dura un mes i 
es poden tenir fins a quatre exemplars. El darrer 
número arribat a la Biblioteca, però, només es pot 
llegir al centre.
Periòdicament, es regalen exemplars endarrerits 
de revistes que es treuen de la circulació i que es 
poden trobar al taulell d’informació general. També 
es poden proposar subscripcions a títols de cara a 
l’any vinent.

[el mur de l’Escola d’Art Municipal]
Taller creatiu de decoracions nadalenques

[activitats biblioteca]
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             opinió[el racó dels artistes]
Filant cabòries

Com diu la cançó dels Beatles: “xiuxiueja mots de sa-
viesa”. Carme Ferrer, més coneguda com a Llorença, va 
créixer en l’eco de la seva mare i de les cèlebres frases 
que la conduïren per un món d’inseguretats. “No hi ha 
res tan valent com la força de la ignorància”, li havia dit i 
repetit. 
La seva mare -Llorença Pujol- va ser un bon exemple i 
li va ensenyar coses que, aleshores, pràcticament cap 
fill d’aquells temps podia gaudir. Ella no es té per una 
persona sàvia, però tampoc per una ignorant. Per culpa 
d’estar enmig d’aquests dos termes i de voler saber 
sempre què passa a cada moment al seu voltant i quines 
en són les conseqüències, ha tingut por de fer el ridícul i 
de fracassar fins ben arribada la vellesa. 
De petita la seva mare li va ensenyar tot el que ella 
havia après, que va ser molt pels temps que corrien 
aleshores. Va ser llavors quan va aprendre a fer puntes. 
Alguns nois que marxaven al servei militar havien anat a 
“ca la Llorença”, com qui anava a l’escola, a aprendre a 
escriure per poder enviar cartes a casa. 
Quan la Carme va quedar sense pare, als 8 anys, ella i 
la seva mare es van dedicar a ensenyar a fer jerseis de 
mitja i ganxet per guanyar-se la vida, i les puntes van 
quedar oblidades fins molt de temps després. 

Llagostera sempre ha estat un poble més o menys actiu 
i les fires sempre han estat una de les nostres especia-
litats. Precisament, va ser en una d’aquestes on la Pilar 
Sancho va descobrir a la Carme interessant-se pels 
treballs de puntes que s’exposaven aquell dia. D’això ja 
fa uns quinze anys i, fins a dia d’avui, amb 82 anys la 
Carme ha evolucionat i ha esdevingut un clar exemple a 
seguir en el món de les puntes.
Gairebé arribats els 70 anys, ja jubilada, la Carme Ferrer 
es va trobar enfrontada amb la seva por. I la va vèncer. 
Diu que fer puntes és només un hobbie, però l’estima 
tant perquè és gairebé terapèutic. Les puntes la relaxen, 
fan que el cervell treballi i, a més, la distreu tant que, a 
vegades, se li fan les dues o les tres de la nit. Això sí, 
aprendre’n no sempre va ser fàcil. “Al principi sembla 
que no te n’has de sortir, però un dia, et trobes fent el 
punt de la verge”. 

El grup de puntaires de Llagostera també 
ha canviat al llarg dels anys. Han passat per 
l’agrupació un parell o tres de dones que les 
han ajudat a entendre l’art de fer puntes. La Ma-
ria Àngels Abrè va ser la primera que les va aju-
dar i, avui dia, la professora Maria Pareta fa uns 
deu anys que les acompanya i les corregeix. “És 
una dona molt ensenyada, ha après molt i ha 
treballat molt”. Aquest any són quinze puntaires, 
però han passat pel barem d’entre vint i tantes i 
una quinzena al llarg d’aquests anys. Ara, només 
queden ella i la Paquita Guevara de les que van 
fundar l’agrupació, i és la Carme qui s’encarrega 
de l’organització d’esdeveniments i de tot el que 
té a veure amb paperam, per això la tenen com 
la cap de colla. “El grup de puntaires té una cosa 
molt bona: totes compartim una afició i, si no som 
amigues de bon principi, ens hi fem”. Anar-se’n a 
fires a d’altres pobles, aprofitar i fer un bon dinar, 
compartir treballs, passar bones estones amb 
els marits i canviar una rutina que a vegades pot 
carregar, fan que el grup de puntaires i tots aquells 
que els donen suport creïn un vincle molt especial. 
“Fer puntes és una feina que s’ha de fer quan ja 
no treballes”. Per aquest motiu, sembla que la gent 
comenci a una edat avançada, -però mai no és 
massa tard- encara que sempre es puguin penedir 
de no haver començat abans. “He après moltes 
coses, però si m’hagués tret la por de sobre més 
aviat, podria haver après a fer les fulles de guipur, 
com les que havia fet la nostra companya Carmen 
Guich, que després de practicar-les sense descans 
durant tot un estiu en va esdevenir una experta. Les 
feia perfectes.”

Les puntes semblen ser un art en perill d’extinció, 
que apareix i desapareix en un obrir i tancar d’ulls. 
Hi ha la falsa premissa que per fer puntes s’ha de 
ser gran, però avui dia, que la feina manca i el temps 
sobra, podria ser un bon refugi per a tota aquella gent 
a qui li dolgui pensar en els temps que corren. Potser 
seria hora d’agafar els boixets i fer-los sonar. Catacling 
cataclang!

Cristina Puig

Carme Ferrer

Dilluns 23 de desembre de 2013
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renques.  Ara, perseguint el futur,els seus pares 
s’han desplaçat cap a economies més propícies 
i ells al darrere.  No és res nou a la història de 
la humanitat: el meu avi havia treballat a Tànger 
i a casa eren cèlebres les fotografies exòtiques 
d’uns familiars de la meva àvia que, malgrat sem-
blar escenes del  far west, havien estat presses 
a Austràlia, mentre es dedicaven a la tala de la 
canya de sucre. I avui, tots tenim al cap algun 
jove llagosterenc que ha hagut d’anar a buscar 
la feina a moltes hores d’avió.  Sempre ha estat 
així, certament, però l’univers s’expandeix a cada 
vegada més velocitat i els canvis s’acceleren i 
es precipiten i, encara que ara ens sembla una 
utopia bonista irrealitzable, amb els anys cauran 
més barreres i més tanques i moltes de les ar-
quitectures burocràtiques i policials que la nostra 
societat ha bastit damunt la por i l’amoralitat. 
Aleshores,  els viatges cap el nord es faran amb 
la mateixa facilitat amb la qual, nosaltres, quan 
volem, viatgem cap el sud. Aquestes coses can-
viaran perquè l’ésser humà, en circumstàncies 
normals, tendeix cap la justícia i la llibertat; però 
abans de tot això arribarà el dia en què a algú, 
amb tota naturalitat, quan li preguntin d’on és, no 
sabrà dir si de Llagostera o de Dinguiri.

Vola cinc hores cap el sud, aterra en un dels paï-
sos més petits de l’Àfrica negra, procura avesar-
te a les seves diverses calideses -a vegades 
excessives-, agafa un bus atapeïdíssim o, si vols, 
contracta un d’aquells taxis que cal compartir 
amb altres viatgers  i que anomenen  sept-place,  
i avança país endins, seguint el camí invers al 
que fan les aigües del riu Gàmbia, i després 
de més de mig dia de viatge en avió, després 
d’unes quantes hores inevitablement mortes i 
un altre mig dia de viatge en carretera, després 
de contemplar durant molta estona horitzons 
vermellosos, cabanes de tova i palla i baobabs 
colossals, de veure com homes, dones, nens i 
animals viuen i feinegen pels marges, després 
de deixar enrere  el temps, l’espai i els paisatges 
i de trobar, finalment,  una carretera de sorra 
entre arbres, matolls i pedreguers, arribaràs a un 
poble anomenat Dinguiri on hi coincidiràs, amb 
tota seguretat, amb molts més llagosterencs que 
a Girona o Cassà de la Selva. Com a Almedinilla 
fa uns anys, com a Nador, probablement ara ma-
teix.  Així és el món i els que no ho poden enten-
dre, o no ho poden acceptar, em penso que val 
més que vagin al metge.  Si mai tens l’oportunitat 
de viure l’experiència d’aquest viatge cap el sud, 
t’adonaràs que els llagosterencs de Dinguiri 
estaran contentíssims de veure’t i es passejaran 
amb tu pel poble i et portaran a visitar la seva 
família i es mostraran tan hospitalaris com poden 
i s’entristiran quan te’n vagis.  Nord amunt, a  
l’escola pública d’un barri obrer de la ciutat ale-
manya de Dormund, una colla de vailets i vailetes 
juguen al pati en amazigh però també en català. 
Uns quants d’ells – com a mínim els fills de vuit 
famílies – el van aprendre a les aules llagoste-



elbutlletí.35

En Marc, la Cristina, l’Emma, 
la Lourdes, la Montse...
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En Marc Sureda és el pal de paller de tot el 
que té a veure amb el món de la comunicació a 
Llagostera. Des de fa un bon grapat d’anys que 
es va iniciar en aquest mateix Butlletí -que va ser 
quan ens vam conèixer-, en Marc no ha deixat 
de portar iniciatives com la del primer web del 
poble (www.llagostera.com), que va viure dies de 
glòria els primers anys de mandat de l’Entesa, i 
més tard, creant la publicació El poll en les seves 
versions de web elpoll.cat i amb en David Molero  
elpolltv.cat. En Marc sempre està disponible per 
a qualsevol cosa que es pugui necessitar sobre 
la informació municipal i del poble, i les seves 
fotos es poden veure sovint a El Punt Avui, al 
Diari de Girona i en altres mitjans.  A més, té una 
faceta sorprenent, com és la creació d’imatges 
oníriques, sempre amb el poble de base. Tan hi 
fa sobrevolar un avió, com el converteix en una 
paratge propi de Harry Potter, o la imagina dife-
rent, com en la seva darrera fotografia (a l’hora 
d’escriure aquest paper) que m’ha entusiasmat, 
ja que s’ha atrevit a fer un mar i una platja del 
Carib a la zona de les Banyaloques d’on, segons 
algunes hipòtesis, vindria el nom de Llagostera 
-Lacus era-, ja que abans de fer-hi les tres rieres 
tot eren aiguamolls i un autèntic niu de malalties. 
El problema és que just sota l’aigua i la sorra, hi 
ha l’hort de l’Andreu, que ara menen l’Esquilet i 
en Berto (els inseparables), i també cal Gravat, 
amb la bassa poc caribenya, però vaja, si algú té 
interès de veure aquesta imatge només cal estar 
connectat al Facebook i anar a la plana d’en Marc 
Sureda Pons, on també hi trobarà altres joies 
surrealistes d’aquest creador de mons imaginats, 
sempre amb Llagostera de teló de fons.

Un altre projecte que s’ha presentat aquests 
dies i que confirma una vegada més que hem 
de creure en el potencial del poble, és el treball 
Illustrarium. Es tracta d’un conte infantil i una 
exposició fets a partir de la feina de tres joves 
il·lustradores i una guionista vinculades a Llagos-
tera; estem parlant del  conte infantil titulat Plou... 
però quin sol!, escrit per Cristina García i realitzat 
per Montse Mayol, Lourdes Ral i Emma Schmid. 
Totes quatre tenen relació amb Llagostera, ja 
sigui pels ancestres –Mayol i Schmid- o per les 
respectives parelles –García i Ral-. Haver-les 
reunit en aquesta proposta lúdica és un encert de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 
L’exposició, que es pot veure fins el 2 de febrer 
al Local Social de “La Caixa” tots els caps de 
setmana i festius, fa un recorregut per les obres 
de cada artista i permet al visitant acostar-se al 
món  de la il·lustració des de perspectives com 
ara l’editorial, la publicitària i l’artística. El projecte 
Illustrarium també preveu un espectacle a càrrec 
de la companyia La Mandarina, amb personatges 
creats per la il·lustradora Emma Schmid, mentre 
que a la Biblioteca Julià Cutiller es dedicarà una 
hora del conte al recull que s’ha fet al llibre.
Que el 2014 ens depari salut, independència i 
més alegries. 



I votar no i sí, per aquest 
ordre? 
Estant l’altre dia de viatge fora del principat em 
preguntaven, potser amb un punt d’ingenuïtat, 
què ‘ens’ semblava això de la consulta i les dues 
preguntes. A mi, que era l’únic català del local, no 
em va quedar més remei que girar-me per veure 
si n’hi havia algun altre a qui passar la pilota. 
Quina feinada. M’ho preguntaven en primera 
persona del plural, com si per aquests volts hi 
hagués societat més esquizofrènica i heterogènia 
que la catalana. És ben sabut que un català mai 
no faria una pregunta tan generalitzada a un altre 
català. I tot i així, abans d’intentar respondre, vaig 
donar-los les gràcies i vaig invitar a una ronda 
(mai no s’ha de defugir una ocasió per trencar 
tòpics). Nosaltres, que des de fa temps hem anat 
a batzegades entre la frivolitat dels que ens han 
dit nazis i l’oportunisme vomitiu dels que ens 
han dit terroristes per justificar el pes del seu jou 
cada vegada que ens hem intentat explicar, no 
ens podem permetre el luxe d’evitar respondre a 
preguntes fetes amb l’ànim de la polèmica més 
sana. I de fer-ho en castellà, si cal i on calgui, 
perquè tenim el privilegi de parlar la mateixa llen-
gua en la que canten Labordeta o El Cabrero, ra-
biosos exemples d’independència on els hi hagi, 
i la del Manolo Vázquez Montalbán, català fill de 
la llengua castellana. I perquè si l’Estat espanyol 
treu a galopar (una vegada més) la genealogia 
franquista que ha amagat durant dècades sota 
el mite de la transició i alguna que altra capa de 
calç viva, cridarem No pasarán!, una consigna 
genuïnament madrilenya que tots els antifeixistes 
del món reblen, coneixen i respecten. 
Evitar portar aquesta situació al terreny fangós de 
l’odi ens correspon a nosaltres. No puc dir que a 
Espanya no s’hagi atiat la catalanofòbia per part 
de sectors creats i pagats per fer-ho, però tam-

Tx
em

a 
To

rr
en

t

poc podem consentir que un miserable que viu a 
l’Hotel Palace a costa de l’erari públic espanyol i 
que, no conforme amb això, roba milions d’euros 
públics i s’empara (ell, i tot un reguitzell del seu 
partit, independentistes i no independentistes que 
molt hàbilment envien els Mossos a desallotjar el 
Bloc de Salt poques hores després d’anunciar la 
data i la pregunta) en el clientelisme orgànic de 
l’Estat espanyol per esquivar condemnes penals 
demani justícia i digui que els andalusos o els ex-
tremenys no treballen. No, essent malagueny el 
Diego Cañamero, que ha okupat a cop de tenda 
de campanya finques militars i cortijos morts de 
fàstic per a conrear-los i s’esgargamellava la veu 
cridant Independència! el passat 11 de setembre, 
i ara té sobre les espatlles una condemna de 7 
mesos de presó. No, perquè era sevillà aquell 
que escrivia Castilla miserable / ayer dominado-
ra / envuelta en sus harapos / desprecia cuanto 
ignora, i que va haver de morir a l’exili francès. 
No, havent-hi una legió de Fernàndez, Saadoun, 
Ramírez, Aakid, Glustxenko, Rodríguez, i San-
tamaria també, que van treballar allà i quan allà 
no en varen fer prou van venir aquí per seguir 
treballant amb els Riera, Vilà, Clara, Company, 
Xifra i Torrent (pares i avis dels mateixos Riera, 
Vilà, Clara, etc. a qui ara els toca fotre el camp), 
i que han après que l’únic odi digne d’engendrar 
és el que va contra aquells que viuen de la fam 
dels seus fills. Independentistes o no indepen-
dentistes, tan se’ls en fot. Uns fills que avui, per 
cert, parlen català perquè els seus pares així ho 
varen voler.    



I come from Llagostera
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Fa tretze anys (2001) el consistori local va estar 
a punt de celebrar que la nostra població arriba-
va als 6.000 habitants. No hi vam ser a temps, 
o millor dit, de seguida ens vam adonar que no 
era motiu de celebració sinó de preocupació. El 
nombre d’habitants es va enfilar amb creixements 
anuals superiors al 3 i al 4 %, posant en risc 
la capacitat dels serveis públics locals. Davant 
d’aquesta realitat, l’Ajuntament va començar a 
treballar per adaptar la capacitat d’alguns equipa-
ments i va iniciar els treballs preliminars d’un pla 
d’acollida que tingués com a objectiu rebre en les 
millors condicions possibles totes aquelles perso-
nes que triaven el nostre municipi per a desen-
volupar el seu projecte vital. Es pretenia fer un 
“kit” de benvinguda que orientés els nouvinguts 
i expliqués de forma entenedora què els oferia 
el nostre municipi, on havien d’anar per garantir 
l’escolarització dels seus fills, com ho havien de 
fer per disposar d’atenció sanitària, quin suport 
tenien per trobar un habitatge digne, quins cursos 
posàvem al seu abast perquè aprenguessin la 
nostra llengua, quins serveis tenien a la seva dis-
posició, quan havien de pagar els seus impostos, 
quin era el nostre teixit social i associatiu, quines 
eren les nostres festes, quin era el nostre patri-
moni, com podien participar en els afers locals, 
etc. El Pla d’Acollida es va aprovar l’any 2007 
però incomprensiblement no s’ha aplicat mai, no 
s’han aprofitat les seves potencialitats, i ha que-
dat oblidat en un calaix.

Vés per on, passats els anys, quan ja som 8.200 
les persones que ens concentrem en aquest 
llogaret, ens trobem amb el fenomen invers. Són 
molts els joves llagosterencs que s’acaben esta-
blint en altres municipis, i cada vegada són més 
–molt sovint els més preparats- els que es veuen 
obligats a emprendre un viatge més llarg per 
buscar-se la vida, per trobar una primera feina, 
etc. Trobaran un camí ple d’entrebancs, i un munt 
de dificultats que els anirà adobant. Sempre ha 
estat difícil pels que s’han aventurat per terrenys 
llunyans i desconeguts, però potser ara enten-
drem que els nouvinguts al nostre poble –siguin 
d’on siguin- i els “nostres” emigrants -vagin on 
vagin- haurien de trobar en el destí escollit una 
administració amiga que els rebi amb els braços 
oberts, que els doni facilitats, que s’ocupi i es 
preocupi per ells, que els faci en definitiva el camí 
una mica més planer. Tots ells necessiten un 
mínim caliu que apaivagui l’enyor que produeix 
deixar la família, els amics, la terra... Aquí encara 
hi som a temps a fer-ho... no només per ells, sinó 
també per nosaltres... i això ens permetria anar 
pel món amb el cap ben alçat.
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- Que ningú s’espanti. Sóc l’inspector Kurtz Andrei, 
el gran defensor de la llei. Estic aquí per aclarir 
aquest crim horrorós que ha colpejat aquesta vila 
de Cassà de la Selva ...
- De Llagostera. – apunta el senyor Serrat, mirant 
espaordit el llastimós aspecte del policia.-  Estem a 
Llagostera.
- Bé. D’acord... de Llagostera. – respon Kurtz – El 
que vull dir és que l’assassinat de la víctima està re-
solt. Jo, sagaç i intel·ligent fins a extrems inusitats, 
us comunico que l’assassina és la Roser Matacran. 
- Ooooh... – crida la multitud davant l’afirmació 
sorprenent de l’inspector. I també davant la sorpre-
sa i l’estupor que ofereix l’intrèpid servidor de l’odre 
quan li cauen els pantalons que porta mal cordats, 
apareixent un espectacular membre viril, i confir-
mant el rumor policial que l’home no porta habitual-
ment roba interior.
- Assereneu-vos! – continua Kurtz, apujant-se els 
pantalons – Agents, deteniu la senyora i conduïu-
la a comissaria. Jo, si algú m’ajuda a sortir d’aquí 
dintre, aniré a fer l’informe.
 
Els municipals i els mossos ajuden al gran home 
a pujar a la tanca dels jardins del costat de 
l’Ajuntament perquè ningú no té la clau de la porta. 
Quan comença a baixar, crida que s’aparti tothom i 
salta, amb tan mala “pata” que s’enganxa els pan-
talons a la tanca i cau de cap a terra; altre cop amb 
els atributs a l’aire.

- Ooooh! – exclama la multitud de nou. 
- No m’ha passat res. – diu el policia tapant-se les 
vergonyes amb les mans. – De totes formes, si algú 
pogués deixar-me uns pantalons, li agrairia la resta 
de la meva vida.
- Porteu les faldilles de la geganta. – ordena el sot-
sinspector Amadeu.- Qualsevol cosa serveix per tal 
de deixar de veure aquest lamentable espectacle... 
I ara digueu, inspector Kurtz, com és que coneixeu 
amb tanta claredat els fets criminals?

Bolets mortals
Joan Frigola

ela geminada....................................
- M’explicaré tot seguit. – contesta amb veu titube-
jant, no se sap si per culpa del cop de cap o per 
culpa de la ressaca brutal que porta.-  Ahir varen 
alertar-me d’un robatori a Llagostera. Un tipus que 
no va identificar-se, va citar-me al Pub l’Enrenou. 
Allà vaig assabentar-me que aquesta nit passada 
es perpetraria el robatori d’un casc antic valuosís-
sim que es guarda a l’Ajuntament. El tipus amb 
barba que va informar-me, va insistir en restar a 
l’anonimat al·legant que tenia por de possibles 
represàlies; de totes formes, vaig sentir que algú 
l’anomenava Kane. Després de pagar unes quan-
tes rondes a la multitud  de parroquians, i jo mateix 
ingerint el doble que ells, per no despertar sospites 
de la meva condició de policia, vaig pujar a fer guàr-
dia al jardinet annex a l’Ajuntament. 
- Vagi al gra, inspector. -diu l’Amadeu, bufant.
- Bé... Després d’estar tota la nit a l’aguait (o quasi 
tota), a les 8 del matí ha arribat la víctima acom-
panyada de Roser Matacran. Aquesta portava dos 
infusions de til·la i n’ha donat una a l’Anita. Després 
d’ingerir-la, ha començat a agonitzar i la Roser li ha 
dit que l’havia enverinat per haver-li robat l’home 
del qual estava enamorada, quan tenien vint anys. 
L’Anita l’ha maleit i, molt afeblida ha entrat a la sala 
d’actes de l’Ajuntament, on ha traspassat. Llavors 
l’assassina ha ocultat el cadàver sota les faldilles de 
la geganta.
- Molt bé. Deteniu a la Roser Matacran.- ordena 
el sotsinspector. – Agafeu també l’energú... ejem, 
ejem. Vull dir: porteu l’inspector a canviar-se i 
conduïu-lo a comissaria per fer l’informe.
- I el casc antic? - 
pregunta el nostre 
heroi, amb el posat 
d’autoritat caracte-
rístic de tan audaç 
personatge... Bé, 
amb les faldilles 
de la geganta més 
aviat fa el posat d’un 
sonat recalcitrant. 
- Fora. – crida el 
sotsinspector.

....................................
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El 15 de maig del 1762 Francesc Llobet, de Vidreres, 
es va presentar a la notaria de Llagostera, com a 
apoderat de Fliu Magarola i Josep Casanovas, arren-
dataris de la “Gracia del Escusado o Mayor Dezme-
ro, de la província Tarraconense”. També hi estava 
present el regidor local, Antoni Borrell, cridat expres-
sament per a aquella ocasió. Llobet va començar 
dient que feia uns dies que Borrell i Narcís Llambí 
van posar-li traves per a l’elecció de “Mayor Dezmero 
de la Iglesia de San Ampeli del vecindario de Pa-
nedas”, amb el pretext que no era assumpte d’ells. 
I com que el termini per al nomenament s’estava 
exhaurint, ell havia elegit “por Mayor Dezmero de la 
Iglesia de S. Ampeli de Panedas (que segun noticias 
fué antiguamente Parroquia), a Salvi Vidal, labrador, 
dueño de los mansos Vidal, Barea y Sagreta)”. Això 
es va fer saber al reverend Pere Martí, sagristà de 
Llagostera el qual si no hi estava d’acord, tenia trenta 
dies per reclamar. 
A Salvi Vidal també se li va notificar el nomenament. 
   
   ***
Mayor dezmero: el que es cuidava de cobrar el delme
Delme: dret d’una desena part de la collita

Retalls d’història de Llagostera
Antoni Mascort i Josep Cantó

El 10 de setembre del 1673 Bernat Castelló, 
sabater, va vendre una torre del portal de la mu-
ralla exterior i un pati a Jeroni Roquer, treballador. 
Aquest portal era conegut com el d’en Nicolau, i 
estava situat a l’actual carrer Sant Pere, a l’alçada 
de la casa número 8. La torre a què ens referim era 
la que hi havia entrant a mà esquerra. 
El 13 de novembre del 1615 el baró ja s’havia 
desprès de la torre i del pati en fer-ne establiment a 
Bartomeu Sabater. 
L’any 1629 el baró també va vendre una de les 
dues torres de l’altre portal - emplaçat a l’actual 
carrer Major i plaça del Mercat - perquè el compra-
dor l’enderroqués i aprofités les pedres. La torre en 
qüestió era la situada entrant a mà dreta. I el portal 
es coneixia com el d’en Saura. 

I
Sentim freda la flassada;

les abraçades, rovellades;
A les entranyes, una glaçada

quan entre els dos teixim 
records.

T’ho he dit ja massa vegades:
– només els ulls saben els 

anys
d’una mirada afeixugada

de segellar anònims els pe-
tons.

Tast poètic
Josep Maria Codina Tobías

ela geminada.................................... ....................................

II
Soy de lo que me falta.
Un deseo de esmeralda

en un segundo que se esca-
pa.

Una brújula desorientada
entre el hormigón y la nada.

Cual rebeco libre desde 
hoy;

no seré esclavo de la senda
para no faltar a lo que soy.



Tractaments a llum polsada
Radiofreqüència / Cavitació 

Tractaments d’aprimar amb pressoteràpia i LPG

Veïnat Bruguera, 23.
Telf: 972.83.10.56

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

25 anys d’experiència



la veu del poble
elbutlletí.4

a etapa

41

Concurs de microrelats CLV 2013

1. Oh tablet del meu cor, els meus dits ansien recórrer 
tot el teu contorn. Vine a mi, vine a mi, que si no em puc 
morir. Julia Turon @JuliaTLoren

2. L’ antropòleg va mirar l’antropòfag i, dominat per 
l’excitació, va cridar: Eh salvatge, devora’m, que 
m’agradaria veure-ho! Enric Ramionet @eramionet

3. L’escarabat piloter va aixecar el cap i va buscar la llum 
de la via làctia per saber cap on havia de portar la bola 
d’excrements. Enric Ramionet @eramionet

4. I tu també ets inmortal, perquè ser inmortal no és viure 
per sempre , ser inmortal és saber viure i així és com es 
viu. ElPaísDeNuncaJamas @DGranolleras

5. No facis plans, el futur mai esdevé com el planejem. 
Deixa que la vida et sorprenguí ElPaísDeNuncaJamas @
DGranolleras

6. El que feia l’Aina era viure cada cop que de la seva 
boca brollava un somriure. Eduard Montiel @edu10monti

7. Estava fotent el camp quan un pagès la va llaurar. 
Janot @janotvila

8. Resta al llit,inmòbil.Obre els ulls i maleeix la claror;el 
despertar sempre li ha semblat dur però, què és viure, 
sinó despertar? Cristina Puig  @crispuig6

9. Comença a corre, sense parar, sense pensar. Frena 
en sec.Covard.Gira cua i torna d’allà on ha vingut.Sense 
parar, sense pensar. Anna Ramirez @DobleN

10. El vici el va fer caure pel precipici. Marc Sureda El 
Poll @marc_elpoll

11. Veient-lo furgar dins la brossa, sóc conscient del meu 
fracàs en l’intent de millorar la percepció que té d’ell ma-
teix. Melangia. Alfons Martín i Reig @fonsusanguesa

12. El miro, rostre gris i desdibuixat, vull copsar un 
record, no puc, no és ell; defalleixo, canvio la mirada, vull 
profiteroles. Sandra Bagudanch @sandrabagudanch

13. Confós entre ambre i salmó, recordo com Zeus arribà 
a Dànae; i sí, em llenço a la gola del llop. 
Sandra Bagudanch @sandrabagudanch

14. Notícies del front després de la nit inacabable: un 
somriure rendit i dolç ja traslluïa la nostàlgia de les alba-
des mortes. Txema Torrent @TxemaTorrent

15. Nens no. -I per què? Pol Lanski @Pol_Lanski

16. Disquisició. Dis-qui-si-ci-ó, nom femení.
Pol Lanski @Pol_Lanski

17. No parlis, xiuxiueja’m. No m’ho expliquis, xafardeja’m. 
No em festegis, esbargeixes-me. No t’ho plantegis, 
aconsegueix-me. Jordi Clara  @nopatranki

18. Un airet fresc de primavera insistia a colpir-li la cara 
duent tota la urgència de les coses que calien ser viscu-
des. Agustí Clara @agusticlara

19. Una densa allau de cotxes formula la pregunta clau 
de la física moderna. La fòrmula de l’embús serà sempre 
una incògnita eterna. Berta Peyrecave @bpeyrecave

20. És un tiu q va a un vaixell i preugunta: dónde está 
el capitán? Por babor! joEr, por phaborr dónde está el 
capitán. Jordi Clara @nopatranki

21. Buscant el cel va trobar el mar i es va oblidar de la 
mort. Ara només viu pel blau intens de les ones. Anna 
Ramirez @DobleN

22. Parlo de pressa, per un món hostil corro, visc de no 
viure. S’allunya l’esperança, s’acosta la misèria. Jordid-
horta @jordidhorta

23. Cop de vent fred — núvol que torna pluja, somnis 
d’un home. Jordidhorta @jordidhorta

24. EL SOL BRILLA SOBRE LOS MALOS Y LOS 
BUENOS. Hacemos de un rayo de sol el momento más 
efímero y lúdico a la vez. Elvira @elviragaro

25. El sol brilla sobre los malos y los buenos. Su simbiosi 
marca el ritmo de la vida entre la verdad y la mentira. 
Miguel Angell R Elvira @elviragaro

26. Nosaltres som sincers, abans ens dèiem usurers, ara 
banquers, però el nom és el de menys, seguim kdanvos 
amb els vostres diners. Narcís Mata Ferrer @sisonet

27. La espera li havia esbardellat l’ànima però el moment 
havia arribat. Amb els ulls ben oberts i el cor encongit va 
sortir de casa. Eduard Diaz @draudediaz

28. La crisi d’identitat em dugué al psicòleg per saber qui 
era jo realment, però continuo perdut; des que em conec 
no sóc el mateix. Gòmez de la Sorna @odradek1 
[Tuit guanyador]

29. L’aneguet lleig somiava el dia que ses ales esdevin-
guessin blanques i es convertís en un cigne. Ho tenia cru: 
allò era petroli. Gòmez de la Sorna @odradek1

A continuació es mostren els 29 darrers tuits que es van publicar a Twitter durant el Concurs de Microre-
lats 2013 de l’Espai Jove Ca la Viudi. Enguany se’n convocarà una nova edició, estigueu alerta!
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Per tots els Sants!

Com quasi tothom sap, el dia 1 de novembre és el 
dia de Tots Sants i l’endemà és la diada dels morts. 
Durant aquests dies s’acostuma a anar al cementiri 
per, si és possible, recordar encara més els nostres 
familiars i amics difunts, portar-los unes flors i resar 
unes quantes oracions en memòria seva. I així ho 
fem, any rere any.

L’any 2012, quan ja s’havia fet el traspàs de 
l’encarregat del cementiri, vam anar fins a les 
instal·lacions i en entrar i caminar per les voreres 
vam quedar gelats de veure tanta brossa per terra, 
els cubells per posar el rebuig eren plens fins a dalt 
i era una pena veure l’abandó en què  es trobava 
el lloc, sense flors als parterres i en general tot molt 
deixat. A més, la capella, que estava oberta, era 
plena de pols i les flors de l’altar estaven músti-
gues. Veure tot allò era per plorar. Sé molt bé que 
els morts no es queixen, però els vius sí que podem 
fer-ho.

Aquest passat any 2013 també vàrem anar-hi. Era 
el dia 29 d’octubre, és a dir, 3 dies abans de Tots 
Sants. Tot era una mica més net; als passadissos 
no hi havia tanta brossa ni fulles. La majoria de 
nínxols estaven ben arreglats i amb flors noves, 
però als parterres hi faltaven flors. Si es vol, costa 
pocs diners mantenir-ho florit: hi ha rosers molt sen-

zills que floreixen molt de temps, no donen proble-
mes ni feina, i tan sols cal podar-los una vegada a 
l’any, cap a l’hivern. També hi ha flors de tempora-
da, com per exemple els pensaments, que són molt 
bonics i de molts colors. Els crisantems, alegries... 
són flors que floreixen llargues temporades, i per 
tant serien ideals per posar als parterres i per donar 
color a la tristor d’un cementiri. 

De totes les instal·lacions, on sí que és net i sense 
fulles caigudes és a la part nova, on hi ha el tanato-
ri. Allà es neteja amb una màquina.
No podem comparar de cap manera el cementiri 
d’ara amb el d’anys enrere, al qual sempre que hi 
anava hi havia un home que el cuidava i si feia falta 
ajudava a la gent. Crec sincerament que amb el 
dineral que actualment costa un enterrament dóna 
per pagar algú que de tant en tant el netegi.
Cal afegir que aquest any el dia de la visita la cape-
lla era ben tancada i la reixa i els vidres bruts, plens 
de pols, tanta que no es veia ni l’interior. 

Les diades més assenyalades són dijous i diven-
dres Sant, i també Tots Sants i el dia dels difunts. 
M’agradaria, doncs, que la propera vegada que hi 
vagi pugui trobar la capella oberta per poder portar-
hi algun ciri que doni llum a la tristor.
Això espero.

POC
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Estem molt contents de celebrar tots junts un any 
més. Fins als 79 podem celebrar la festa dels 70 
-si podem, és clar!-, i és que tenim un bon planter 
els nascut als 41! Aquest any tornem a comptar 
amb en Ramon Gurnés. La Mercè Ciurana, en Joan 
Puig i Valls i en Joan Casas i la Montserrat Saurí a 
última hora no han pogut venir. En aquesta ocasió 
també per primera vegada ens acompanya en Joan 
Pellicer.

Felicitem-nos, doncs, per aquests 70+2 i perquè 
avui en aquesta festa procurarem oblidar-nos dels 
mal rotllos, de les notícies de la “tele”, les ràdios i 
els diaris que ens “taladren” tot el dia amb la crisi, 
la política, els bancs... i la mare dels bancs! El que 
aconsegueixin és que ens pugi la pressió, el coles-
terol i el sucre, així doncs què farem per frenar tot 
això i oblidar-nos de tot?
Mireu, per vèncer aquestes coses i fer front a 
aquest neguit en aquesta festa procurarem passar-
ho d’allò més bé.

Les coses amb l’estómac ple es veuen millor, per 
això sortegem un bon àpat de dissabte a la nit per a 
dues persones amb ball inclòs en aquest esplèndid 
restaurant “la Terrassa”.
Després tindrem un 2n premi d’un altre sopar o di-
nar al restaurant que tots coneixem, “ Cal Degollat! 
D’on també tenim representació dels nascuts al 41, 
la Pilar Hospital, en Francesc Butiñach i la Teresa 
Antonell.

I a continuació amb la manduca arribem al 3r 
premi, un bon esmorzar o berenar al Casino de 
Llagostera, un lloc molt recordat per a la majoria de 

nosaltres, i després amb l’estómac ple, què vindrà 
de gust per relaxar-nos? doncs llavors tindrem un 
4t premi, que serà per escoltar música... Recordeu 
que la música amansa les feres... El quart obsequi 
és un lot de tres discs compactes enregistrats pels 
estudis de gravació 44.1 d’Aiguaviva, d’en Toni Pa-
ris i la Montserrat Capdevila: havaneres, cant coral i 
sardanes d’en Mas Ros per la Selvatana...

Com veieu ens anem posant a to, però... no ens 
enganyem, per fer front a aquesta crisi seria millor 
tenir pasta. Pasta és el que necessitem, pasta, 
pasta... molta pasta. Per això el 5è premi és un 
gran lot de pasta de totes mides: canelons, fi-
deus, espaguetis, macarrons... Tot de Can Madí, 
una casa amb més anys que nosaltres; i després 
encara tindrem un 6è premi, cedit per la Montse-
rrat Ciurana, uns fantàstic lot de “tupper ware” per 
guardar “tota la pasta”. Què us sembla? Ens trobem 
ja més tranquils? Més relaxats ja ho veiem tot més 
clar? No? Doncs així si després d’aquesta cura no 
queda tot arreglat, no ens amoïnem més, la solució 
la tindrem fent una botifarrada amb un val de can 
Victor Miquel: mig quilo de botifarres que ens farà 
de 7è premi i últim de aquest sorteig de l’anticrisi i 
l’antiestrés.

Suposo que ja s’entén que tot es fa per fer festa, i 
voleu saber un secret? tots el diners que recollim 
després de pagar-ho tot van cap a un compte que 
tenim obert a Suïssa, perquè d’aquí no ens en fiem! 

        Llagostera, diumenge 22 de setembre de 2013

C/ Camprodon, 26
972 83 18 19

www.ramionetassegurances.es

Sempre més i mai menys
Maria Cabarrocas



Raquel, quines van ser les motiva-
cions que et van portar a anar-te’n a 
viure a l’altra punta del món?
Les motivacions han estat principal-
ment dues. En tornar d’Itàlia, després 
de viure-hi durant un any, necessitava 
marxar i conèixer més món. M’encanta 
viatjar, conèixer noves cultures i ma-
neres de fer, tenir l’oportunitat de viure 
a l’estranger per a mi és un somni fet 
realitat. A més a més, vaig perdre la 
feina i a tot arreu demanen l’anglès, 
per tant ha estat l’excusa perfecte per 
marxar i estudiar l’idioma.

I per què Austràlia i no Estats Units, 
per exemple? 
Vaig escollir Austràlia perquè sempre 
m’ha cridat molt l’atenció i era o ara o 
mai. Altres motius han estat el clima i 
la gran quantitat de coses que hi ha 
per visitar, a part del repte que supo-
sava marxar a viure sola a l’altra punta 
de món i sense parlar l’anglès.

En relació a la cultura I els costums 
-menjar, ritme de vida, manera de 
fer les coses, idioma …- trobes mol-
ta diferència respecte a Catalunya? 

T’hi has adaptat bé?
Sí que hi ha diferències. Crec que aquí 
tenen una millor qualitat de vida pel 
que fa a horaris laborals, hi ha molta 
seguretat i vigilància, etc. En contra-
partida, no gaudeixen d’una dieta tan 
rica com la nostra, aquí es menja molt 
de fast food i el pa costa de trobar i 
quan el trobes és caríssim, una simple 
barra de pa et pot costar 5 dòlars! Ara 
com ara els meus capritxos són una 
barra de pa, un bon formatge o un bis-
tec. Aquí tot és molt i molt car. 
Altres coses que m’han cridat l’atenció 
és que d’una banda el Nadal aquí es 
viu d’una manera molt diferent: és es-
tiu, hi ha pocs motius nadalencs, no es 
caga el Tió ni hi ha Reis, tampoc no es 
fan les dotze campanades... t’has de 
convèncer que és Nadal. D’altra ban-
da, la gent és molt educada, hi ha mol-
tes zones verdes on constantment s’hi 
fan barbacoes, si creues el carrer i el 
semàfor està en vermell, et multen, hi 
ha carrers on no es pot fumar, no pots 
comprar alcohol al supermercat, sinó 
que has d’anar a locals especialitzats, 
i hi ha moltes aranyes i molt grosses! 
A la zona on visc –Kangaroo Point- a 

totes les cases del meu carrer hi ha 
teles d’aranya al jardí, són enormes!

I pel que fa a l’adaptació podríem dir 
que m’he adaptat bé, no és difícil si en 
tens ganes, però el que sí que m’està 
costant és acostumar-me a la llum so-
lar al matí. Aquí com a norma general 
no hi ha persianes i a les 4:30 de la 
matinada ja és clar; a partir d’aquella 
hora sempre em desperto i ja no des-
canso, suposo que per això tothom 
sopa i va a dormir molt aviat.

Trobes a faltar viure al costat de la 
família, els amics...?
Viure al costat de la família i amics sig-
nificava viure a Llagostera o rodalies 
i ara com ara sentia que necessitava 
marxar, conèixer món i aprendre an-
glès.

Trobo a faltar molt els meus, i tant! 
Però val a dir que per a mi aquesta 
experiència està resultant tan sum-
mament enriquidora que fa que senti 
la seva mancança d’una manera sana, 
tranquil·la i serena. Hi ha coses en què 
és millor no pensar-hi,  perquè si no,

De Canadà tornem a Austràlia, però aquesta vegada visitem Brisbane, la tercera ciutat més gran del continent, on durant sis 
mesos a l’any hi ha nou hores de diferència horària i els altres sis mesos, vuit hores. Allí hi trobem la Raquel Puigmolé, una 
jove llagosterenca que el 31 d’octubre de l’any passat va decidir emprendre una llarg viatge i iniciar aquesta aventura.
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no marxaries mai. Tinc un nebot d’un 
any i 8 mesos que es diu Pau, de qui 
també en sóc padrina; no vull parar-me 
a pensar en tot el què em perdo, 
perquè si ho fes, tornaria. He de dir que 
la diferencia horària dificulta una mica 
la comunicació amb els familiars i amis-
tats, però cada dia al matí quan em lle-
vo i al vespre abans d’anar a dormir 
parlo amb la meva família a través de 
Whatsapp, i quan podem fem Skypes. 
Amb els amics també ens comuniquem 
a través de Whatsapp, Facebook, co-
rreu electrònic o Skype. 

T’emportaries algun racó d’Austràlia 
de tornada cap a Catalunya?
Les vistes nocturnes de la ciutat de 
Brisbane, n’estic enamorada.
Fa tot just poc més de dos mesos que 
sóc aquí i no he pogut viatjar gaire, per 
tant no conec gaires llocs. Però estic 
ben enamorada de les vistes nocturnes 
de la ciutat des del riu, o també el fet 
d’agafar el ferri cada matí per anar a la 
ciutat; és fantàstic perquè veus les vis-
tes urbanites i la naturalesa, no té preu! 

Podries explicar-nos alguna anècdo-
ta?
I tant, més d’una! Aquí, igual que a An-
glaterra, es condueix per l’esquerra i el 
volant està a la dreta. Doncs el dia que 

vaig arribar a l’aeroport de Brisbane i 
un cop carregades les maletes al cotxe 
de qui venia a recollir-me, tota decidida 
vaig per pujar al suposat lloc del copilot 
i vaig trobar-me amb el volant; de fet, 
ara cada cop que pujo en un cotxe he 
de pensar-ho bé.

També m’he n’ha passat alguna refe-
rent al funcionament girat de les coses. 
El primer dia que vaig tornar a casa 
sola i que vaig haver d’obrir la porta jo, 
vaig estar-m’hi almenys 5-10 minuts 
perquè no sabia que la clau també la 
giren cap a la dreta. Heu de pensar que 
tot ho fan al reves.

Una altra, és que pocs dies després 
d’haver arribat a Brisbane i estar 
instal·lada a la zona de Boondall, un 
dia al matí mentre anava direcció a 
l’estació de tren per anar a escola vaig 
veure un home caminant descalç pel 
carrer, passejant el seu gos. Em va xo-
car molt! En arribar a classe vaig fer el 
comentari i em van dir que molts aus-
tralians, no saben per què, van desca-
lços pel carrer. I és veritat, de tant en 
tant en veus algun amb els peus ben 
negres i sense sabates.
També, quan vivia a Boondall, un dia 
vaig sortir a córrer quan ja començava 
a fer-se fosc. De cop i volta vaig veure 

tot una bandada enorme d’ocells vo-
lant, i quan vaig adonar-me’n eren rat-
penats, aquí són enormes. 
I finalment, aquí es mengen els can-
gurs com nosaltres els pollastres. La 
carn és bona, si hagués de dir a quin 
altre tipus s’assembla, diria que a la 
carn de cavall. 

Actualment, com definiries la teva 
experiència? Tens clar que tornaràs, 
o Austràlia t’ha captivat? Quines són 
les teves expectatives de futur?
Defineixo la meva experiència com la 
millor decisió de la meva vida, única, 
molt enriquidora sobretot a nivell per-
sonal i 100% recomanable.

No es pot dir mai d’aquesta aigua no 
en beuré, però ara com ara tinc clar 
que tornaré, tot i que per poc que pugui 
allargar la meva estada aquí ho faré, ja 
que el temps passa volant i encara em 
queda molt per aprendre i viure aquí.
Pel que fa a les meves expectatives 
de futur... Doncs la veritat és que en 
aquests moments visc a curt termini, 
crec que ara com ara, i donades les cir-
cumstàncies, és el millor -i perquè no 
dir-ho, també gaudeixo de la vida-. De 
moment estudio anglès i un grau a la 
UOC per tenir més oportunitats labo-
rals, la resta ja anirà arribant.

País: Austràlia
Habitants: 2.189.878
Llengua: anglès
És nascut a Brisbane: 
Garth Welch (ballarí)

PARLEM CLAR:
Brisbane
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Els més amants de bosc de segur que coneixereu 
aquesta destinació. D’altres, segurament us sonarà 
d’haver-ne sentit parlar o també d’haver-la vist publi-
cada fa uns quants anys enrere, entre les pàgines de 
l’11è Butlletí d’aquesta mateixa etapa.

Per diversos motius i lamentant-ho molt, en aques-
ta ocasió no podem oferir-vos una nova proposta 
d’escapada. Així doncs, tal i com vam fer en l’edició 
passada del nou Escapa’t, reposem una de les rutes 
ideades pels 49ers i us donem l’oportunitat de tornar-
la a descobrir.

la serra d’en Vidal de Llobatera

Distància: 
5,53km aproximadament

Durada: 
Entre 1h i 1h 15’

Dificultat: 
Si la ruta es fa caminant, la dificultat 
és mitjana, tenint en compte que hi 
ha un punt on en qüestió d’un quilò-
metre el desnivell és d’uns 300m.
Si la ruta es fa en BTT, la dificultat 
seria mitjana-alta.

Localització  
Latitud:  41´786 N
Longitud:  2´876E



Com arribar-hi: 

Sortint des de l’hostal “el Carril” de Llagostera, hem d’agafar la carretera 
C-253a en direcció a Tossa. Un cop passada la rotonda, enllaçarem amb 
la GI-681 on transcorreguts 700m agafarem el trencall de l’esquerra, on 
hi ha la casa Nova d’en Vidal.
Recomanem deixar el vehicle en aquest punt i començar la ruta a peu.
Darrere la casa hi trobarem un encreuament on agafarem el camí de 
l’esquerra. Al cap de 400m, a mà dreta, hi trobarem el refugi de la colla 
senglanera “els Companys”, i a mà esquerra, darrere d’uns camps, tenim 
l’espectacular vista de la casa pairal de Can Vidal de Llobatera, antiga-
ment coneguda com a Mas Vidal de Benaula, on hi vivia una de les fa-
mílies més nobles i antigues de Llagostera. Al segle XIV van adquirir una 
vegueria, amb la qual obtingueren certs privilegis, la qual cosa provocà 
que les autoritats locals i les persones singulars no hi estiguessin d’acord 
i fos l’origen de nombroses queixes i judicis. 

Com arribar-hi: 

Fets uns 500m deixarem els camps per endinsar-nos al bosc. 
Trobarem un encreuament al cap de pocs metres, que seguirem a mà 
dreta. Travessarem una petita torrentera, seca la major part de l’any, i 
comencem a enfilar-nos fort. Passats uns 650m ens trobarem amb una 
cruïlla de camins on recomanem visitar la cova de la Ruira. Per poder-ho 
fer agafarem el primer corriol que surt a mà dreta i el continuarem fins que 
s’acabi el camí. A mà dreta tindrem una torrentera i a mà esquerra, una mica 
amagada, hi ha una petita cavitat a la roca.

Com arribar-hi: 

Tornarem a la cruïlla anterior i seguirem el camí principal, en el mateix 
sentit que l’haurem agafat inicialment. Trobarem unes fortes pujades amb 
una vegetació molt mediterrània d’alzines sureres i arboços. Transcorre-
guts 500m s’acaba la pujada i arribem a la casa de la Ruira.
Lamentablement, a causa de l’abandó, aquesta masia presenta un estat 
bastant degradat, però encara s’hi poden apreciar elements tan importants 
d’una casa com el forn o les dependències del bestiar a la part posterior. 
Aquest punt és un bon lloc per fer-hi una parada per descansar o fer un 
mos.

Deixarem un camí a mà esquerra i continua-
rem recte; ens quedarà una petita pujada fins 
arribar a la part més alta de la nostra ruta. Per 
arribar-hi farem 400m i ens trobarem amb un 
encreuament on agafarem la pista principal, a 
la nostra dreta. 
Seguirem per la pista principal 200m, on 
trobarem un encreuament (amb un senyal de 
prohibit fer foc al bosc) que agafarem cap a 
la dreta. Baixarem per la pista forestal, on a 
1,5km hi trobarem un punt on el camí baixa 
amb un fort pendent. En aquest indret gaudi-
rem d’una espectacular vista panoràmica del 
nostre poble. 
Al cap d’un km més, serem al punt de partida.
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Les prediccions del Bruixot Maduixot/ Febrer - Març - Abril

CANYERA 
LA MATA 
MONT-REI: 
Es rumoreja que el guanyador/a 
de la grossa de Nadal s’amaga en 
alguna d’aquestes urbanitzacions. 
S’esperen grans cues d’àvies 
intentant aparellar els seus néts i 
nétes amb l’afortunat/da.

CAN GOTARRA:
En vistes de l’èxit de la cursa de 
Sant Esteve -el dia de l’any en què 
es veu més gent per Can Gotarra-, 
s’organitzaran les curses de Sant 
Fulgencio, Sant Agapito, Sant Pelegrí 
i Santa Perpètua per tal de dinamit-
zar la zona.

SELVA BRAVA:
Es trobaran camells perduts per 
l’àrea després de la desfilada 
d’una comitiva reial de l’Orient 
Mitjà. Es prega als residents que 
els donin aigua i palla fins que els 
seus amos els reclamin.

SECTOR GANIX:
Es preveuen protestes violentes a 
la zona durant els mesos de gener 
i febrer. El motiu més probable: la 
negativa de les mares que els nens 
portin a l’escola les joguines que els 
han portat els reis.

SECTOR FONELLARONS:
S’espera gran activitat al centre neuràlgic 
de la zona -el pavelló- durant els mesos 
de gener i febrer. Es creu que més d’un 
llagosterenc haurà de cremar els torrons, 
només es demana que es faci amb pre-
caució per evitar incendis.

NUCLI ANTIC:
El “Nucli Antic” està cansat de que 
se li falti al respecte anomenant-
lo d’aquesta manera. Proposa, 
per tant, que a partir d’ara se 
l’anomeni “Nucli de la Tercera 
Edat” o “Nucli no tan Jove”, noms 
que considera políticament més 
correctes.CENTRE:

Beyoncé ha anunciat que farà a Lla-
gostera –al teatre del Casino- el seu 
únic concert a la província de Girona. 
Les  entrades van esgotar-se en 30 
segons, un nou rècord des del dia 
15 del Casal de l’any 94, quan Julia 
Nogué va emocionar al seu públic 
“Baixant de la Font del Gall”.

ELS ESCUTS:
El rei va emetre el missatge de 
Nadal des d’aquesta urbanització, 
en la casa on s’allotja secretament 
des de fa uns mesos. Quan parla-
va d’unitat i diàleg es referia a les 
relacions Llagostera-Cassà de la 
Selva, que tenen molt preocupat 
al monarca des que es va mudar a 
la nostra localitat.
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Taller 
Brugulat, s.l.

Regadiu i complements 
de jardí.

Venda, lloguer i 
reparació de maquinària

C/Camprodon, 27-29
17240 Llagostera (Girona)

Tel. 972 830 130 / Fax: 972 830 145

www.tallerbrugulat.com
info@tallerbrugulat.com



elbutlletí.52

Tothom té la seva manera d’evadir-se, de fugir de la rutina i de 
divertir-se. Sovint, els hobbies ocupen una petita porció del nostre 
temps lliure, malgrat això, acostuma a ser el que ens omple més. 
Precisament això és el que li passa a en David Ventura Gregori, 

un mecànic llagosterenc de 49 anys. 



elbutlletí.53

Fins als 16-17 anys, havia format part del grup excursionista Bell-Matí. 
Més tard es va iniciar en el món de la bicicleta, pedalant va fer el Camí 
de Santiago, i també va unir-se al Club BTT Llagostera, del qual encara 
n’és soci. Passat un temps, però, per culpa d’una lesió en una vèrtebra 

va haver de deixar de practicar aquest esport.

Per si no fos poc, l’any 2009 li van diagnosticar diabetis. Aquest fet 
no va ser cap impediment per no deixar de cuidar-se i seguir man-
tenint-se en forma, sinó tot el contrari. Va ser gràcies al Bell-Matí 

que es va assabentar que es feia la travessa Matagalls-Montserrat i 
va preparar-se per fer-la l’any 2010. Va ser llavors quan va afegir el 

muntanyisme a la seva llista d’entreteniments. 

La travessa, però, no va ser 
gens fàcil; es notava flac i ne-
cessitava agafar força a les ca-
mes, per això no es va aturar i 
va seguir amb l’excursionisme, 
el qual li està permetent desco-
brir els cims de les muntanyes 
de les nostres contrades cada 
vegada a més bon ritme. I va ser 
precisament la sensació indes-
criptible que li aporta l’aventura i 
el sentiment bipolar que té pujar 
un cim –sentir-se l’amo del món 
però alhora petit i insignificant 
davant la magnificència del pai-
satge-, el que el van empènyer 
a complir el repte dels 100 cims.



elbutlletí.54
“

T’agrada practicar el muntanyis-
me sol o prefereixes fer les ascen-
sions acompanyat?

Normalment vaig en grup, els meus 
companys de fatigues són en Joan 
Xirgo, “el Negre”, en Miquel Àngel 
Cano i l’Albert de Rupià; com a molt 
som tots cinc. La veritat és que a la 
dona no li agrada que vagi sol, més 
que res pel tema de la diabetis, que 
tot i que ho tinc bastant controlat cal 
vigilar una mica i és millor estar acom-
panyat pel que pugui passar. He de 
dir que he fet algun cim sol, però han 
estat casos puntuals i cims propers i 
de poca dificultat. M’agrada molt anar 
sol perquè vas al teu ritme, penses en 
les teves coses... però anar en grup 
té coses molt bones, i sobretot el mi-
llor és compartir l’experiència i la fita 
amb els companys. 

En què consisteix el repte dels 100 
cims? Com vas assabentar-te que 
existia?

Vaig assabentar-me del repte a tra-
vés de la revista Vèrtex, la publicació 
que rebem a casa els excursionistes 
federats. El funcionament del repte 
dels 100 cims està dirigit per la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC), la qual proposa 
entre 300 i 400 cims per assolir entre 
Catalunya, Catalunya Nord i Andorra. 
Els pics que formen part d’aquesta 
llista elaborada per la FEEC són cims 
que destaquen els grups excursionis-
tes de cada comarca. 

D’entre tots els pics, l’excursionista 
que vol acollir-se al repte n’escull 
100, i un cop els ha fet ha de fer-los 
constar en un document el qual cal-
drà presentar a la FEEC degudament 
segellat pel grup excursionista de 
què forma part la persona que ha dut 
a terme el repte. D’aquesta manera 
es dóna conformitat a la fita i es con-
validen tots els cims esmentats. El 
que és curiós és que no és necessari 
demostrar les fites amb fotografies. 
Com a record suposo que tots ens 
fem una foto dalt del cim, però no ens 
les demanen; de fet, com que a part 
d’un diploma no hi ha una recompen-

sa material important un cop 
assolit el repte, seria absurd fer tram-
pes.

Quan vas començar el repte?

Al final del 2010. L’any 2011, quan po-
dríem dir que vaig començar a posar 
cara i ulls al repte, el funcionament de 
l’esdeveniment era una mica diferent 
que ara. Hi havia uns cims estipulats 
per la FEEC més un conjunt de cims 
–uns 20 o 30- que els podia escollir 
l’excursionista i afegir-los a la llista. 

La cosa està en què a partir del prin-
cipi del 2013 va elaborar-se una llista 
nova amb més cims i on no hi poden 
constar els cims escollits a l’atzar per 
un mateix. En el meu cas, en no te-
nir-los validats a temps hi ha un bon 
grapat de cims que no em constaran 
com a vàlids. Ara per ara, doncs, sí 
que el meu número de cims assolits 
en aquests moment ja seria el 100, 
però els cims que tinc validats per la 
FEEC són uns 60 i pico.

Com et vas prendre la notícia 
d’aquest canvi de funciona-

ment del repte? No ha de ser preci-
sament fàcil d’entomar... 
 
En un primer moment sí que et fa rà-
bia perquè no deixa que és una fita 
assolida no reconeguda, però al cap 
i a la fi tampoc passa res. Practico 
el muntanyisme perquè m’agrada, 
i si a més assoleixo aquest repte, 
doncs perfecte, és un incentiu més, 
no l’objectiu. Ara per ara no m’aturaré 
als 100 cims, amb la colla anirem fent, 
per tant tot això que ja tenim per a no-
saltres. Els cims que he fet ja estan 
fets i cada un d’ells ha valgut la pena. 
 

Per quina raó vas decidir portar a 
terme el repte?

Bàsicament per curiositat. No co-
neixia molts dels cims que he fet i si 
no m’hi hagués engrescat sempre em 
mouria per allà mateix i repetiria els 
mateixos pics més d’una vegada –tot 
i que també ho he fet-. Així que el que 
em va empènyer a començar el repte 
va ser bàsicament les ganes de veu-
re llocs nous.

A cada cim agafo una pedra 
i hi poso la data i el nom de la 
muntanya d’on l’he agafada.  
Les tinc totes guardades en 
un gerro de vidre que tenim a 
l’entrada de casa.“

“

Pedraforca hivernal 2013



elbutlletí.55
“

La majoria de cims que 
vaig escollir són cims 
emblemàtics o força 
coneguts, muntanyes 
on havia de pujar; per 
la resta, no vaig seguir 
cap criteri concret. 

Quina preparació prèvia ha re-
querit aquest repte? A hores 
d’ara segueixes algun entrena-
ment o dieta?

Anteriorment ja havia fet excur-
sionisme, bicicleta de muntanya i 
escalada, per tant podríem dir que 
en començar no partia de zero. La 
preparació física per al muntanyis-
me és progressiva, vas guanyant 
de mica en mica. És important tenir 
clar que no pots començar d’un dia 
per l’altre per molta motivació que 
tinguis fent set hores de camina-
da per la muntanya per exemple, 
això implica un esforç molt impor-
tant i l’únic que en pots treure són 
contractures per tot el cos. És im-
portant seguir un cert ritme i anar 
practicant habitualment exercici 
físic; els caps de setmana sempre 
faig alguna sortida, i entre setmana 
miro de fer alguna activitat també, 
però sempre és més difícil de com-
paginar. Pel que fa a la dieta, no se-
gueixo cap règim en especial fora 
del que em marca la diabetis.

Quin és el modus operandi que 
segueixes per anar sumant as-
censions? És compaginable amb 

el teu dia a dia i la vida familiar?

Les sortides les fem sempre en 
cap de setmana, majoritàriament 
els dissabtes. Sempre marxem de 
matinada, com a molt tard a les 4, 
de manera que quan surt el sol ja 
som al punt de sortida i al vespre 
ja podem ser a casa. D’aquesta 
manera em queden els diumenges 
lliures i així no hi ha queixes –riu-; 
tot i això, hi ha hagut sortides que 
han requerit que fos fora tot el cap 
de setmana sencer. A casa saben 
que ho gaudeixo, i sempre arribem 
a un acord amb la dona: avui per 
a tu, demà per a mi. A vegades he 
intentat engrescar-la, però no és 
gens amiga de les pujades. 

Creus que el muntanyisme està 
en auge? 

Sí, sobretot la gent que hi practica 
el trail running. L’efecte Killian Jor-
net s’ha notat moltíssim, abans no 
trobaves ni de bon tros tanta gent 
corrents. És genial que la gent 
s’animi a fer muntanyisme, però cal 
ser conscient dels límits d’un ma-
teix i del que implica moure’s per la 
muntanya. Cal sobretot anar sem-
pre ben equipat i tenir una previsió 
meteorològica al més acurada pos-
sible. Hi ha molta gent que no té en 
compte que a prop del cim en ple 
mes d’agost, per exemple, les tem-
peratures poden baixar més de deu 
graus en poca estona, i si trobes 
boira pots desorientar-te molt fàcil-
ment. Tot això cal tenir-ho present. 
Jo sempre dic que no s’ha de tenir 
por de la muntanya, però sí molt de 
respecte. La inconsciència és el pi-
tjor aliat de l’excursionista...

Què sents quan fas el cim? 
 
No puc explicar amb paraules ni 
què m’empeny a pujar ni què sento 
quan sóc a dalt. És una sensació 
espectacular. Sentir el silenci, sen-
tir-te insignificant davant la bellesa 
i la grandesa de tot el que tens da-
vant teu... No hi ha paraules que ho 
puguin descriure.  

Carlit 2013

“
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Abans de fer un cim sempre 
compro el mapa de la zona, 
n’estudio bé el terreny i traço un 
recorregut.  
La ruta a seguir, com més en 
forma estàs, més llarga la idees.

“

 Costa Pubilla 2013

E
 
 
 
 
n David, sempre previsor i amb 

por de deixar-se la meitat de les coses 
necessàries, ens diu que abans d’una sortida 
té el costum de preparar tot l’equipament 
abans d’anar-se’n a dormir.  
 
El dia de la trobada, i just abans de començar 
l’entrevista, ens avisa que és home de 
poques paraules, però de seguida es treu de 
la motxilla aquesta vocació per la muntanya 
que ens delecta i ens impregna des del minut 
zero provocant-nos un amable sentiment 
d’enveja sana.  
 

Pedraforca 2012

“

Esperem haver-ho sabut transmetre amb la 
mateixa intensitat.
Salut i llarga vida al muntanyisme.

Reportatge: Cristina Puig i Mita Casanovas
Fotografies: David Ventura

Hi haurà un proper repte?

De reptes en tinc, però físicament no 
sóc res de l’altre món. No tot és bufar 
i fer ampolles; si els cims requerei-
xen gaires hores de pujada també ho 
passo una mica malament, i he de ser 
conscient tant de l’edat que tinc com 
de les meves possibilitats. Em faria 
gràcia pujar als Alps, però això reque-
reix preparació, equipament, temps, 
diners... però no ho descarto. 
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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
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La Martina i el seu germà Max
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Com haureu pogut comprovar en aquest Butlletí, hem 
afegit una novetat i ens hem acomiadat d’una vella “amiga”, 
l’editorial. Hem cregut convenient fer-hi una renovació, ja que 
cada vegada ens suposava més problemes, sobretot escollir 
una temàtica que ens convencés per escriure-la. 
Dit d’una altra manera, no li érem gens amics. 

Estem en l’era de la imatge i preferim explicar mitjançant la 
il·lustració el que podríem exposar en paraules. El fet que 
la revista sigui trimestral ens permet centrar-nos en fets, 
esdeveniments o característiques  a destacar i relacionades 
amb el contingut de cada número. En aquest cas hem escollit 
la plaça Catalunya, per ser el lloc més emblemàtic del poble i 
on s’han centrat la major part de les activitats de Nadal.  

Com a més a més, tenim una altra novetat, i és que us oferim l’oportunitat de poder aconseguir la 
il·lustració en format dinA3 i amb possibilitat d’emmarcació. 
Per a més informació podeu entrar al nostre web o bé visitar la llibreria Sureda, on hi podreu trobar un 
exemplar de mostra.

www.elbutlletidellagostera.cat

És l’hora dels adéus?




