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La ~ractica ue Ile~~ort 
a L1a~o~tera 

a pràc
tica de 
l'esport 
a S S 0-

leix a 
Cat a 
I u n y a 

una de 
les cotes més aites de l'Estat 
Espanyol. Aquesta realitat, 
fruit d'una tradició cente
nària, es tradueix en una 
presència de l'esport a tots 
els nivell s, estretament 
lligada al cos soc ial i 
encoratjada pel s poders 
públics. Els esdeveniments 
esportius es succeeixen. les 
competicions internacio
nals, els encontres espor
tius ... són manife stacion s 
quotidianes seguides per un 
segment molt important del 
cos social. 

"Colanis barcinonensi
bus ... apud quos natu s 
sum ". Amb aquestes 
paraules escrites en el seu 
testament , Luci Minici 
proclama la seva naixença a 
Barcelona. Luci Minici 
Natal Quadroni Ver, auriga 
de carros de competició. no 
solament va tenir l'honor de 
participar en e ls 227èns 
Jocs Olímpics d'Atenes 
l'any 129, sinó que va ser el 
brillant vencedor de la cursa 

de quadrigues, la prova més 
espectacular del s Jocs. Els 
nom de Luci Minici va ser 
esculpit en marbre blanc 
prop de l'entrada de 
l'Hipòdrom d'Olímpia, on 
encara pot ser llegit per a 
admiració dels esportistes 
d'arreu del món i orgull dels 
catalans. 

I si així n'és de 
s ignificatiu l'inici de la 
nostra "història esportiva". 
cal reconèixer també que 
des de les darrerie s del 
segle XIX , quan a Europa 
desperta l'interès per 
l'edu cac ió de la joventut 
mitjançant l'educació física 
i l'esport, Catalunya sempre 
ha mantingut el seu esperit 
esportiu e ntre e ls països 
capdavanters del món. 

Des de l'any 1888, 
considerat el punt d'arran
cada de la nostra història 
moderna esporti va, am b 
ocasió de la Primera 
Ex po s ició Universal de 
Barcelona, l'esport ha estat 
present en tot moment a la 
societat catalana. 

La primera compe
tició de la qual es té notícia 
és una cursa d'embarcacions 
de rem. El primer gimnàs 
fou inaugurat per Joaquim 
Ramis, l'any 1860, i la 
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pràctica del muntanyisme, 
ales hores molt estesa, es 
remunta a l'any 1876. L'any 
1878 e s fundà e l Club 
Nàutic de Tarragona i el 
1898 s'o brí e l primer 
co merç e sp ec ialitzat en 
esports, "La Samaritana". 
AI 189 I co mença a 
publicar-se "El Ciclista" i el 
1899 es fundà e l Futbol 
Club Barcelona. 

EI~ inici~ ae l' e~port a 
L1ago~tera 

A Llagos tera el primer 
moviment esportiu té el seu 
origen en el futbol. Aquest 
fet cal situar-lo a la segona 
dècada del passat segle XX, 
poc abans d'esc latar la 
Primera Guerra Mundial. 

La Llagostera d'aquella 
època no era gaire esplen
dorosa pui x començava a 
entrar en una crisi que seria 
més o menys permanent. En 
aquells anys la vila vivia de 
la indústria surera, l'agricul
tura, la ramaderia .. . , però en 
un ambient de cert retrocés 
que sovint provoca ¡'enfron
tament de les classes socials 

• Tècnic esponiu j de hase 



antagontques. To t pl egat 
arribaria al seu moment 
àlgid a l'agost del 19 17 i des 
d'aquell moment la situació 
social anirà empitjorant, fet 
que donarà molta vida al 
moviment obrer, sobretot 
al s sindicats adherits a la 
CNT. 

Fou , doncs , e n aques t 
ambient socioeconòmic que 
un s quants jo ves de 
Lla gos tera ini c iare n les 
seves pri meres passes en un 
esport que hav ia arribat al 
nostre país des d'Anglaterra 
i que anomenaven futbol 
( foot -ball ). 

Aquesta nova acti vitat 
neix no només com a una 
preocupació per oferir als 
joves una acti vitat essen
cialment esportiva, sinó que 
seria un element de control 
social i moral. El futb o l 
s'entenia com un esbarj o 
mi llor que l'aire saturat de 
fum tancat entre les quatres 
parets d'un cafè o d'un a 
ta verna, o l'ambi e nt 
voluptuós del cinema o de 
la sala de ball. 

En els seus inicis aquest 
grup no vell organitzava 
partits ami s to sos qu e no 
solien ésser de gaire èx it 
entre el s jugadors loca ls. 
L'enfrontament entre les dues 
societats, per una banda la 
dreta i per l'altra l'esquerra, 
provocava contínues denún
cies pels interessos polítics 
que hi havia al darrera. 

Caldri a esperar molts 
an ys per veure no ves 
iniciatives en e l món espor
tiu lIagoste re nc. No serà 
fin s a les darreries dels anys 
40 que s' organit z arà un 
equip de bàsquet fe me ní. 
Més tard sorgirà la Societat 
de Caçadors Sant Hubert, el 
Grup Excursioni sta Be ll 
Matí, el Club Handbol 

Maig 1990. Pavelló Municipal d'E.~por1s en conSlrucció. 

Llagostera ... 
Da vant del mo vim ent 

esportiu ja exi s tent a 
Llagostera, cap a finals dels 
70 le s autoritat s van 
co men ça r a plantej ar- se 
serio sament de crear un a 
es tru ctura que ag lutiné s 
vell es iniciati ves i 
n'impul sé s de noves. Es 
constituí, a tal fi , la Junta 
Poliesporti va -l'any 1970- , 
passant després pel Consell 
Muni cipal d'Esports -l'any 
1984-, que pràcticament es 
manté fins la constitució del 
Patronat d'Esports. 

El Patronat Municipal 

Q'E~port~ 
El Patronat Munic ipa l 

d'Esports va néixer l'any 
1986, quan l'Ajuntament va 
aprovar els seus primers 
es tatut s i re presenta la 
culminació de dive rsos 
inte nts de cre aci ó d'un 
organisme d'aquest tipus. 

Segons e ls estatuts la 
seva funció és promoure 
l' es port i el desen vo
lupament de la cultura física 
de la població així com la 
gestió i l'administració de le 
infraestructures esportives 

municipals. Ja en aquell 
moment es contem-plava la 
possibilitat de dotar-se del 
pe rsonal tècni c necess ari 
pe r ate nd re aque ste s 
necessitats. 

La primera tasca que es 
va imposar e l Patronat fou 
de disposar d'una infraes
tru ct ura que permeté s 
aixo plu ga r e ls difere nt s 
clubs ja constituïts i els que 
es const ituïssin en un futur. 
La co nstà ncia e n aqu es ta 
empresa va tenir e ls seus 
fru its c inc anys més tard, 
quan e l 16 de febre r de 
199 1 s 'in augurà l'actual 
Pavell ó Poliesportiu Muni
cipal. 

No hi ha dubt e que el 
Patronat ha possibilitat la 
consolidac ió de l'esport al 
po bl e. Però és a mb la 
in aug urac ió de l Pa ve ll ó 
Municipal d'Esports quan el 
Patronat pot desenvolupar 
les seva tasca amb eficàcia i 
quan a esdevingut líentitat 
que agl utina al seu voltant 
la coord inació de pràc ti 
ca ment to ts l' espo rt de l 
poble, tant del de formació, 
'Esco la Esporti va'. com 
l'esport federat. 

Amb aqu es ta nova 
instal.lació i les existents 
-ca mp de futb ol i pi sta 
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16.02.1991. Inauguració Pavelló Municipal d'Esports. POlO Vall-llosera. 

exteri or poliesportiva- es 
va poder ampliar i millorar 
l'oferta esportiva, fet que ha 
co mport at un incremen t 
constant de practicants. ja 
sigui lli gats a ls diferent s 
clubs o a l'oferta d 'a ltres 
activitats organitzades pel 
propi Patronat i e ls se us 
tècnics, 

El funcionament de l 
Patronat se mpre ha estat 
regit per òrgans partici
patius on tots els estaments 
lligats al l'esport hi esta n 
representat s. La Junta de 
Govern es reuneix cada mes 
i assumeix la gestió imme
diata ¡ efectiva del Patronat. 
El Conse ll del Palronal 
aprova les grans línies de 
gestió econòm ica i espor
tiva. En ambdós òrgans hi 
ha represe ntats c lub s, 
entitats, tècnics i membres 
dels grups polítics que for
men l'Ajuntament. 

senyament locals que fan ús 
de les instaUacions. Igual
ment , en acabar la tempo
rada reg ular, des de l Pa
tronat s'organitzen activitats 
d 'est iu com e l Campus 
Esportiu , cursets de natació 
i torneigs diversos. 

H¡ Són adherits la totalitat 
dels Clubs del poble: 
U.D.L., C. Bàsque t, G.E. 
Bell-Malí, Societat de Ca
çadors SI. Humbert, C. 
Handbol LL., e.F. Casal P., 
e. Patinatge LL. , BTT LL. , 
Futbol Sala LL., e. Atletis
me, i Taekwondo. 

L'estabilitat d'aquesta 
oferta esportiva s'ha pogut 
assegurar gràcies al fet de 
poder disposar d'una plan-

tilla estable i sòlida, amb 
tècnics i personal auxi liar la 
vàlua i qualifica c ió del s 
qual s és reconeg uda per 
tothom. 

Tot aque st moviment 
esporti u comporta un nou 
repte actualment: el de cercar 
nous espais per a la pràctica 
de l'es port. Tot i que en 
aquests moments el Patronat 
gestiona el Camp Municipal 
de Futbol , i naugurat el 
03-02-1948, la Pista Polies
porti va , inaugurada el 10-01 -
1982, la Piscina Municipal, 
inaugurada l'abril de 1984, el 
Pavelló Municipal d'Esports, 
inaugurat 16-02-1991 , i 
alguns usos del Pavelló 
Polivalent, inaugurat el 
8-05- 1999 , en força ocasions 
aquestes ins tal.lacions 
queden petites, tant pel que fa 
a espais esportius com de 
complementaris. 

El futool 
Des del seus inicis en els 

ultims anys de la primera 
dècada del passat segle XX 
per iniciativa del mestre 
progressista Abelard 
Fàbrega fins a l'actual Junta 
Directiva presidida per en 
Salvador Malagón, el futbol 
només s'ha interromput 

El Patronat Municipal 
d'Esports mou, segons e l 
darrer ceos (temporada 
2000-2001 ), un total de 413 
esporti stes, sense tenir en 
compte e ls que espo rà
dicament hi accedeixen per 
practicar algun esport i els 
alumnes dels centres d'en- 16.02.199 1. Membres de l'Ajuntament i del Patronat d'Esports. Foto Vall-llosera. 
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durant la nostra Gu erra 
Civil. 

Per tant, estem parlant 
d'una entitat degana que ha 
passat per mom ents molt 
difícils, però que ha sabut 
traspassar d'una generació a 
l'altra el mateix esperit amb 
què es va iniciar. 

Abelard Fàbrega sembla 
ser el primer impulsor del 
que avui en diríem esport 
escolar. En el marc de 
l'Escola Graduada de Noi s 
va organitzar un grup 
d'esportistes i van formar 
el primer club conegut en la 
història de l'esport a 
Llagostera, la Unió Sport 
Club Llagostera, era l'any 
1922. 

La Unió E~portiva 
Llago~tera 

El 13 de novembre de 
1947, directamen impulsat 

Des de l'agost de 1948 
fin s e l 195 I , la UDL va 
editar un Boletín Quincenal 
Informati va , pioner en 
molts aspec te s d'altre s 
publicacions locals que han 
sorgit després. 

Va ser Julià Cutill é 
continuant la tasca iniciada 
per Abelard Fàbrega i 
ampliant l'àmbit fora de 
l'escola qui va fundar l'any 
1924 el Club Esportiu 
Llagostera , qu e va tenir 
continuïtat fins a la Guerra 
Civil. 

3.02.1943. lnaugumció Camp de Futbol. L'equip de la U.DL està format per Grau, Soler. 
Bosch, Vilanova. Montaña. Maní, PInna. Castelló, Seguí i Fullà. Clara d'entrenador. 

En aquella època l'equip 
no disposava d'un camp de 
joc fix i es va jugar en 
diferents llocs del nostre 
municipi , la majoria situats 
entre la carretera de Caldes 
la via del tren. 

des de l'alcaldia de Leandre 
Calm , ne ix la Unión 
Deportiva Llagostera 
(UDL) . Pocs mesos després 
( 3 de febrer de 1948) 
s' inaugura l'actual camp de 
futbol amb un partit contra 
l'equip de la Educación y 
Descanso de Girona i amb 
la presència del governador 
civil Mazo Mendo. 

La inauguració del camp 
de futbol va fer possible 
practicar aqu est es port 
sense por que qui amabla
ment cedia el terreny, un 
camp de conreu, el tornés a 
demanar per sembrar-hi. 

UEL. Cadet 199511996. J. Valentí. F. Gonz:ílez. M. Malagón, C. Valcmí, J. Cnrr,mza. 1. 
Ortiz. P. Corlés. P. Marê, 1. Vilà. R. Pulido. G. Agui lera. F. Pumarola, J. Carvaj:ll, R. 
Guirado i J. Gonzalez. 
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Es tenen dades d'un s 
quinze presidents: Abelard 
Fàbrega , Julià Cutil1é , 
Frederic Finazz i, Leandre 
Calm (en du es ocasions), 
Antoni Nonell , Pompeio 
Pascual ( en dues ocasions), 
Joan Saurí, Miquel Forns, 
Jaume Viñas, Lluís Mallor
quí, Jaum e Ri era, Santi 
Ramírez, Àngel Hermíndez, 
Jo sep Val entí i Sal vador 
Mala gón , que han anat 
passant a tra vés de la 
hi stòri a del Club . Així 
aqu e ll primer c lub an o
menat Club Deportiu 
Llagoste ra que fin s i tot 
comptava amb escut propi, 
en l'actualitat està afiliat a la 
FCF amb el número 5.046 i 
al registre d'entitats espor
tives de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 
507 i amb el nom de Unió 
Esportiva Llagostera. 

A partir del 1948 l'actual 
Camp Municipal d'Esports 
és clau perqu è a partir 
d 'aquell mom ent aque st 
esport es pogués practicar 



amb total tranquil.lital. 
Podríem dir que és dels 

camps de futbol més antics 
de la província de Girona ¡, 
tot i la seva llarga història, 
no ha canviat g aire en 
comparació 3mb la resta 
d'in s ta l.lacions amb què 
actualment compta el 
municipi . 

És molt difícil sintetitzar 
la seva llarga i complexa 
història , però s i girem la 
mirada endarrera podrem 
comprovar que tot ha anat 
millorant al llarg dels anys. 
Com a mostra aquest fet: en 
els seus inicis el Club 
comptava amb nom és un 
equip. mentre que en 
l'actualitat té tota l'escala de 
categories poss ibles en el 
futbol cata là. Les catego
ries i equips s6n: I Primer 
Equip que és el mà xim 
exponent d'aquest esport, I 
Juvenil, I Cadet, I Infantil i 
I Aleví. A més, cal tenir en 
compte que l'entitat del 
Casal Parroquial actual
ment també compta amb 2 
equips Benjamins i 2 equ ips 
Prebenjamins. 

Avui els diferents equips 
de futbol són una garantia 
de continuïtat de l'esport 
amb mé s tradició a 
Llagostera. 

U.E.L. Alevins temporada 62163. Auladell (pare), Albertí. Pere, Rigllu. PlIrarols, AuJadell, 
Tarina~, Tena, Joan Saurí, Vila. Castelló. Valls. Conés. Vergés. Pardo i Parés. 

Eloàsquet 
Els inicis del bàsquet a 

Llagostera daten de finals 
de la dècada del s 40, 
principis de la dels 50, quan 
les Sres. Artigas formen un 
equip de noies din s la 
Secció Femenina i juguen 
en una pista de terra en un 
del s laterals del Camp de 
Futbol. 

Posteriorment , e l 10 
d'agost de 1958 amb el nom 
de CB. Lacustària i amb els 
col ors blau clar i franja 
blanca al mig, s'inicia el 
bàsqu et masculí impul sat 
per Ramon Calm, Finazzi i 
Vilanova entre d'altres. 

Aprofitant que a casa del 
primer d'ells, al carrer 

Camprodon , hi havi a una 
pista de ball , hi van 
instal.lar dues cistelles de 
bàsquet que s' havien fet a 
base de deixalles de caixes 
de fusta i d'uns cèrcols que 
no tenien xarxa. 

Més endavant, s'hi van 
afegir altres co mpanys al 
grup. El cap de lots eUs era 
el Sr. Sopena, el delegat del 
sindicat del blat al poble. Hi 
havia només aquest equip 
d'aficionats, i havien jugat 
partits contra el Sant Feliu 
de Guíxol s, Ban yoles i 
Figueres entre alLres. 

Cap a final s dels anys 60 
es passa a jugar als terrenys 
de] ferrocarril , en una pista 
al costat mateix de l'estació 
i actuen j a amb e l nom 
actual de Club Bàsquet 
Llagostera. 

TOls els components del C. Bàsquet Llagostera (1982· 1983). Foto Vall-llosera. 

En aqu es t moment i 
paral.lelament al masculí es 
forma també un equip 
femení que agafa e l relleu 
de les fundadores i que està 
format per Emília Guirado, 
Pilar Nogué, Montse Ris
sech, M' Elena Vilaplana, 
Rosa Mallorquí, Fina Lla
gostera, Pi I ar Presas, 
Montse Marco, Roser 
Butiñach, Margarita Mir, 
Marina Me s tre s, Ro ser 
Marco, Núria Rigau, Car-
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E. Maní, D. Ruiz. E. Darder. A. Gascons. T . Grau. D. Grau, C. Casas, N. Díaz. Fc lisa, i 
E. Moreno. FOlo Jov.mèt. 

me Aliu , Lluïsa Vergés , 
Rosa Mari Martín i J oan 
Turón (entrenador). 

En aq ue s ta pista de 
l'es tació s 'hi juga fin s a 
principi de la dècada dels 
70. Desprès, durant 7 O 8 
anys es juga a bàsquet 
nomé s a ni ve ll escolar i 
se nse entrar e n 
competic ions ofici als a la 
pista del co l.l eg i Públi c 
Lacustària construïda l'any 
1970. 

Aquest període dóna pas 
a la creació de l'espo rt 
esco lar, l'any 1979, i tot 
seg uit es produeix un 
ressorgiment de l bàsq uet 
que mica en mica es va anar 
fen t extensibl e a totes les 
categories fin s aeadets, tant 
masculines com femenines. 

Amb la co ns trucc ió i 
posterior inauguració de la 
Pista Po liesportiva Muni 
cipal el gener de 1982, els 
equips alternaran els 

Pistil de Can Calm l'any 1964. M. León, E, Darder. J.M. Marços, lM. 8relO, 1. Hicrro, J. 
Pons. Loohuis, J. Mallorquf. E. Evans. LI. Turon. N. Molina. 
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entrenaments i els partits 
enlre aquesta instalJació l la 
del Col.legi conso lidant-se 
altra vegada el bàsquet de 
grans. 

El febrer de 1991 
s'inaugura el Pavelló Polies
portiu i es passa a tenir 
equi ps en quas i totes les 
categories, tant masculines 
com femenines fin s a 
l 'ac tualitat qu e co mpten 
cada temporada ent re 10 o 
II equips federat s. 

Gru~ Excursionista 
Bell·Matí 
Els inici s de 

l'entitat es remunten a 
l'octubre de 1965, quan una 

Andes (9 90. G.E. Bell-Matj i Grup 
Esquelles. Amer. 

colla d'amics, després de fer 
una o bra de teatre , 
dec ideixen anar a buscar 
bo lets a Sant Gra u 
d'Ardenya e l diumenge 
següenl. És aquí que prenen 
l'acord de fOlmar una colla 
excursioni sta amb e l nom 
de Grup Excursionista 
S e ll -Matí, nom proposat 
per en Josep Cantó, essent 
el primer president en Joan 
Roca. 

S 'ha de comentar 
també que el moviment 
excursionista a Llagostera 
es remunta a l'any 1932 
quan va estar act iva fin s al 
començament de la Guerra 
Civil una e ntitat amb e l 
nom d'Agrupació Científica 



G.E. Bell-Matí. Campament d'Estiu 1999. Vall de Bujaruelo. 

i Excursionista Llagostera. 
No va ser fins a l'any 

1972, essent president en 
manel león, que el Bell
Matí va federar-se, i va 
pasar a estar integrat dins la 
Federación Española de 
Montañismo amb el nom de 
Grupo Excursionista"Bell
Matí". 

Amb l'arribada de la 
democràcia prenen part en 
l'elaboració dels nous 
Estatuts de la Fedració de 
Manresa, la qual passa a 
denominar-se Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, el Grup 
Excursionista Bell-Matí fins 
el 1999, per qüestions 
burocràtiques es passen a 
denominar Associació 
Esportiva Grup Excursio
nista Bell-Matí. 

Per la presidència del 
grup, apart dels ja esmen
tats, hi ha passat Narcís 
Amat, Ricard Rigau, Joan 
Turon, Jaume Masnou, 
Aleix Bota i Joan Sàbat 
(alguns d'ells en diferents 
èpoques ). 

Tot i que l'activitat 
més important que desenvo
lupen és l'excursionisme, 
durant els primers anys es 
representen algunes obres 
de teatre i el Pastorets. 
S'organitzen també jocs i 

concursos per a la mainada 
durant la festa Major; el 
concurs de fotografia -que 
alguns anys va ser de 
caràcter provincial-, un 
concurs de treballs manuals; 
un concurs de dibuix 
infantil, enguany se celebra 
la 32a. edició, són algunes 
altres activitats organitzades 
pel Bell- Matí. També 
s'organitzen conferències i 
projeccions i el Pessebre 
Vivent que es va començar 
a Panedes a finals dels 
60, traslladant-se després a 
dins el poble. I per 
últim des de principis 
dels 80, s'organitza cada 
any l'Aplec de Panedes. 

Pel que fa a les activitats 
excursionistes, sempre des 
de la modèstia, en tenim un 
ventall prou ampli ja que 
ens hem recorregut tot el 
terme, ja sigui en sortides 
puntuals o bé amb camina
des populars ( Ruta dels 
molins, caminada a la l1um 
de la lluna, caminada per 
camins i corriols - cele
braran enguany l'edició 
inauguraJ-, i també conei
xem abastament la Ga
rrotxa. el Cabrerès, les 
Guilleries, etc. 

El 1979 dos com
ponents del grup van fer la 
Travessada integral dels 
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Pirineus i cada any hi ha 
hagut alguna sortida a 
aquesta serralada, amb 
alguns campaments d'estiu 
d'una setmana, o en sortides 
esporàdiques de ponts i caps 
de setmana a les zones 
d'Aneto, Posets, Pica 
d'Estats, Canigó, Vignema
les, Besiberris, etc. 

També han sortit als 
Alps, i fins aquesta data 
com a activitat més 
rellevant, l'expedició als 
Andes peruans l'any 1990 
aconseguint amb èxit els 
objectius marcats. 

Tot va començar a la 
primavera de l'any 1977. A 
l'escola pública de la nostra 
població alguns alumnes, és 
difícil dir quins, van 
començar a jugar amb un 
pal corbat (l'estic) i una 
pilota poc habitual (dura, 
petita i negra). 

La mainada de 10 anys 
endavant va mostrar curio
sitat per aquell joc poc 
conegut per la majoria. 

En veure que l'esport de 
l'hoquei sobre patins co
mençava a tenir adeptes, a 
nivell d'alguns pares, 
l'A.P.A. i la pròpia escola es 
va decidir donar-hi impuls i 
fomentar-ne la pràctica. Ben 
aviat va haver-hi el primer 
equip organitzat i entre els 
diferents actes de cloenda 
del curs escolar va disputar
se el primer partit contra 
l'equip de la població ve'ina: 
Cassà. A partir d'aquí 
alguns pares ( J. Rigau, LI. 
Nuell, N. Casas, ... ) van fer
se càrrec d'aquells nois i 
van portar-se a terme partits 
amistosos amb el SHUM de 
Maçanet, CH. Palafrugell, ... 



Així de mica en mica 
l'hoquei a Llagos tera va 
anar consolidant-se. 

L'octubre de 1978 els 
pares que s'havien respon
sabilitzat de l'equip de 
l'escola van so l.licitar la 
inscripció del Club Hoquei 
Lacu stària a la lliga Aleví 
Territorial. El Club va 
iniciar-se així en le s 
competicions oficials. Cal 
assenyalar que tot i portar el 
nom de l'escola pública, el 
club estava obert a tots els 
nois de la població. 

LR~NILA 

A mesura que va anar 
avançant la temporada 
hoqueística. la mainada hi 
agafava afecció, això va fer 
que a la temporada següent 
es formés un segon equip. 

J. Comas. MoJero. Vcrdalcl. L. Posligo. L. Nuell. Toni . J. Casas i R. Cui.lOan. 

Així que, davant l'èxit 
que representava tenir fins a 
tres equips, la junta formada 
per N. Casas, L. Nuell, M. 
Malagón , 1. Displàs, J. 
Pinsach, S. Parés, J. Bayé, 
J. Puig i J. Rigau -aquest 
últim fent la funció d'enlre
nador- van decidir contrac
tar un entrenador per a 
l'equip dels més grans 
que ja competien en 
categoria juvenil. 

Aquesta junta es repartia 
totes les tasques d'orga
nització ( tresoreria, secreta-

ria , delegats d'equips, ... ) i 
celebrava les reunions a les 
dependències de l'e scola 
pública. També cal dir que 
els partits i els entrena
ment s, fins que no es va 
disposar de Pista Poliespor
tiva es portaven a terme a la 
pista de l'escola. 

D'aquesta forma es van 
viure uns anys engrescadors 
participant e n les compe
ticions territorials amb força 
encert i il.lusió, fins i tot es 
va participar en alguna 
competició de nivell amb 
participants de la territorial 
de Barcelona. 

Però ... tot té el seu final i 
vet ací que la temporada 

J. Di splàs. Sureda. D. Trias. T. Miquel. L. ESleve Cascllas. J. Buch. J. Ferrer. 1. 
Malagón. L. NuclI. J. Puig. D. Rodas. XXX}( . Ferran. J.M. Busqucls. 
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1986-1987, després que els 
integrants dels equips 
inferiors anessin disminuint 
fins a desaparèixer. l'equip 
sè nior format també per 
jugadors júniors, va parti
cipar per darrera vegada en 
la lliga d'hoquei. 

Els estudis universi taris 
d'uns, la "mili" d'altres, les 
obligacions laboral s de la 
majoria, ... van posar fi a un 
esport que per uns anys van 
fer pa ss ar molts bons 
moments que no oblidarem 
mai. 

~ocielat De Ca~adors 
~ant HUilloert 

La Societat de caçadors 
de Llagostera es va cons
tituir el I er. de gener de 
1961 i va començar a tenir 
existència legal el 20 de 
març del mateix anyal 
aprovar-se els seus Estatuts 
per la Federació Catalana de 
Caça. 

Els motiu s que van 
aconsel1ar la seva creació 
eren la consideració de que 
l'agrupament de persones 
amb uns mateixos inte-



Societat de Caçadors Sant Humbert. 

ressos proporciona sempre 
una força i una defensa i la 
necessitat de fer complir les 
lleis de caça, en l'àmbit 
local, sobretot en temps de 
veda, per assegurar la 
supervivència i desdobla
ment de les espècies. A tal 
efecte 1 malgrat els 
modestos mitjans econò
mics iniciaJs, es va procurar 
la immediata incorporació 
d'un guarda a temps parcial 
per vigilar la demarcació 
que aleshores comprenia els 
municipi s de Llagostera i 
Caldes de Malavella. 

AI llarg d'aquests anys la 
Societat ha adaptat la seva 
activitat a les modificacions 
que s'han produït a la 
legi slació i costums que 
conformen l'activitat de la 
cacera. Així en promulgar
se la nova Llei de Caça 
l'any 1970 i generalitzar-se 
la creació de vedats que la 
citada llei regulava, també 
aquí ens vam veure obligats 
a tramitar el nostre vedat. 
Inicialment vam construir 
un vedat comarcal en 
consorci amb l'adminis 
tració, que comprenia les 
Societats de Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Cristina 
d'Aro, Calonge, Cassà i 
Llagostera. Més tard es va 

dissoldre aquesta entitat i 
vam procedir a la lega
lització de l'àrea Privada de 
Caça exclusivament per a la 
Societat de Llagostera en 
terrenys del terme muni
cipal propi , si bé establint 
un conveni amb la Societat 
de Cassà que permet a tots 
els associats d'ambdues 
poblacions practicar la caça 
indistintament als dos 
vedats, la qual cosa és un 
avantatge important per 
disposar d'una considerable 
quantitat de terreny s per 
poder escollir cadascú la 
zona més preferida. 

En l'actualitat la Societat, 
que està regida per una 
Junta Directiva renovable 
cada quatre anys, compta 
amb tre s-ce nt s soc is, 
nombre important per a una 

localitat de les carac 
terístiques demogràfiques 
de Llagostera, fet que 
demostra el fort sentit 
ex istent de rurali sme i 
d'afecció i amor a la natura 
que constitueix el rerefons 
inqüestionable de la pràc
tica de la cacera. 

Les activitats principals 
de la Societat i de la Junta 
Directiva en els moments 
actuals són la regularització 
dels espais de temps i 
terrenys per cada modalitat 
de caça, din s dels límits 
determinats per l'adminis
tració, la tramitació de la 
documentació de caça de 
tots els socis a obtenir cada 
any, la vigilància de le s 
zo ne s i l'organització de 
concursos i competicions. 
També, naturalment, aten
dre les relacions amb els 
òrgans de l'administració 
amb competències sobre la 
caça, amb les autoritats 
municipal s i federatives I 

amb les Societats veïnes. 

Cluo Handool 
L1a~o~tera 
Els anys 70 del 

passat segle XX són 
testimoni s del s inicis de 
l'handbol a Llagostera. En 

Handbol 1971. J. Rodríguez. L. Torres, J. Albertí, P . Miquela, J. Ortín. L. Díaz, 
S. Padilla. P. Freixes. J. Pinsach. L. Parés, N. Llimis, J. M. Martí, E. Cisterna, 
E. Ramionet, F. Rodríguez. 
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que es va assolir la classi
ficac ió a la 2' Cata lana, 
Categoria en què van 
parLicipar en una temporada 
brillant demostrant que a 
Ll agostera s'havia aconse
guit un alt ni vell. 

Després una certa crisi va 
to rn ar l'handbol de 
Llagos tera a tocar la 
realitat. 

C. Handbol L. Equip fl!mcní( I996), Foto Vall-llosera. 

Però el millor de tot és 
que enmig de les dificultats, 
hi ha hagut ge nt que ha 
continuat sense defallir i ha 
pe rm ès que l 'ha ndbol es 
reforci i ofereixi a mig 
termini unes perspectives 
certament engrescadores. aquells anys les escoles de 

prImària organit zaven 
competicions escolars e ls 
dissabtes al matí. 

És en aques t context que 
va começar aquest esport. 
Una colla de noi s van ser 
els pioners i, d 'a lguna 
man era , só n el s respo n
sables que ara hi hagi una 
infraes tru ctura cons i
derable i mogui molts nois, 
pares i afeccions en general. 

Les instal.l acions eren 
be n diferents; la pi s ta 
Poliesporti va del CoLl eg i 
Públic Lacustària va ser el 
marc d'aquestes "beceroles" 
esportives i e l gimnàs de 
l 'escola era e l ves tid or 
improvisat. 

Van passar e ls anys i 
l'handbol va tenir moments 
mé s o men ys intensos. 
També van passar èpoques 
crítiques on fins i tot alguns 
jugadors van haver de jugar 
en equips veïns; és e l cas 
del desaparegut Cristinenc. 

Als anys vuitanta amb els 
inicis de l'esport escolar es 
va donar una important i 
definitiva empenta en la 
formadó d'equips de base 
alevins i infantils. Més tard 
amb la inauguració de la 

Pi st a Poliespo rti va - al 
costat de la Piscina Muni 
cipa l -, i finalm ent amb la 
inauguració del Pavelló van 
se r e tapes molt serioses, 
plenes d'iI.lusió i treballant 
des de la base que s'aconse
gu ire n resul tats realment 
espectacu lars ( Campionat 
Catal un ya Cadet Tempo
rada 95/96 i part icipar en el 
Campionat d'Espanya Cadet 
95/96 Juvenil 96/97 i 
97/98. 

Una gran generació de 
joves va assolir un gran 
ni ve ll , alguns del qual s 
juguen av ui en els equips 
capdavanters de la màx ima. 

També s'ha de destacar 

En aquests moments es 
pO l comprova r com le s 
ca tegori es de ba se estan 
aco nseg uint un re ssor
g iment . la qual cosa fa 
preve ure que la pedrera 
segueixi viva. 

Totes aquestes persones 
que durant aquests més de 
lrenta anys han col.laborat i 
est im a t l 'handbol fan 
possib le que e ls joves de 
Llagos tera tinguin un 
referent i la mateixa iI.lusió 
de continuar l'obra feta. En 
e ll s es tà posada tota 
l'es perança del s que 
estimem aquest esport. 

C. Handbol L. Equip campió de Catalunya Cndct ( 1995-1996). Foto Vall-llosera. 
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eluo Atletisme 
Llagostera 

Els primers esportistes de 
Llagostera que practicaven 
aquest esport ho feien 
defen sa nt altre s co lors 
perquè no hi havia cap 
entitat al poble que se'n fes 
càrrec. 

La creació dels Consells 
Esportius fomenta la com
petició escolar en tots els 
seus àmbits.En e ls seus 
inicis només hi ha compe
tició de cross i l'any 1979 
cada dissabte al matí uns 60 
nens i nens de diferent s 
categories participen en 
aquesta modalitat. Dos anys 
més tard s'inicien també les 
competicion s de pi s ta. 
Destacar d'aquesta època el 
premi a la millor labor 
atlètica i espo rti va l' any 
1988. 

El Club neix per l'em
penta d'un grup de persones 
de Llagostera que , sense 
cap altra intenció qu e fer 
una estona d'e sport , es 
troba ve n diàri ame nt per 
córrer un x ic abans de 
començar la seva jornada 
laboral. Aquestes trobades 
es feien al camp de futbol i 

Club Atletisme LlagoSh!rn. I Duatl6 [993. 

VII Cursa Popular d'Estiu. 2000. Club Atletisme Llagostera. 

eren obertes a tothom qui 
fos capaç de vèncer la son, 
la fred i en ocasions la pluja 
per anar a córrer una estona 
i així sentir-se un xic millor 
fís icament. 

Aquest grup va augmen
tar la seva afecció i es feia a 
poc a poc més nombrós. 
Individualment es participa~ 

va esporàdicament e n 
curses populars. D'aquesta 
manera s'assumeix l 'organit~ 

zació de la clàssica "Cursa 
de St. Esteve" que fins a la 
12' edició de 199 I ha via 
o rga nit zat e l Ca s in o 
L1agos terenc . També le s 
parti c ion s a le s curse s 
populars es feren mé s 
nombroses i la temporada 
90/ 91 es participà ja 
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com a grup i sota e l nom de 
Club AlIeti sme Llagostera. 

El projecte de Club 
avança. és creà un esc ut 
identificador sorg it d'una 
proposta popular que apor
ten els nens i nenes dels dos 
co Ll egis de primària del 
pob le i fina lment es 
conso lid a en la data 
anteriorment descrita. Així 
el Club s' inscriu al Registre 
d'Entitats Esportives de la 
Generalitat l'abri l de 1993. 

Durant e ls anys 
d'ex istè ncia del C lub, la 
seva tasca s'ha encaminat a 
organit zar ac ti vitats atlèti
ques per tal que la gent que 
es tima aqu es t es port en 
pugui ga udir , i els que 
e ncara no el co nei x en el 
puguin practicar ben aviat. 

S'han organitzat activi tats 
a nive ll escolar, un exemple 
se ri a les du es Mini 
Oli mpíades d 'Atletisme el 
1993 i 1994, e l 26è. 
Ca mpi o nat Territoria l de 
Cross i Final dels Jo cs 
Esportiu s E scolars de 
Catalun ya el 1998 . Altres 
ac ti v it ats com les due s 
Biatló, la MobiatbeIlca de 
Puig d'Arques, la clàssica 
Cursa Popul ar d'Estiu, la 
Cursa de Sant Esteve, que 



s'ha anat consolidant com la 
tipica cursa per fer les 
Festes de Nadal i ha 
incrementat la seva partici
pació any darrera any. 

Els membres del Club 
han participat en curses de 
fons d'una certa impor
tància, donant a conèixer la 
nostra afecció i el nostre 
poble arreu de Catalunya, 
Espanya i fins i tot a 
França. 

L'Atletisme sempre ha 
estat un esport minoritari 
davant d'altres. El fet d'ésser 
a grans trets un esport 
individual i aparentment 
dur, ha restat aficionats si 
bé amb més o menys me
sura sempre hi ha hagut 
nens i adults interessats per 
aquest noble esport. 

El desig del Club 
Atletisme Llagostera és de 
poder continuar potenciant 
l'atletisme al nostre poble. 

Futool ~ala L1a~o~tera 
Les primeres participa

cions del Futbol Sala a 
Llagostera es remunten a 
l'estiu del 1979, en què un 
grup de nois entre els quals 
hi havia en Diego Cortés, en 
Ramon Soler, en Francesc 
Cortés, l'Andreu Roig, 
l'Aureli Bermejo, en Jordi 
Rusinyol, en Josep Ortíz , 
en José A. Sànchez, en 
Jesús Santamaria i en 
Salvador Malagón, van 
decidir parti-cipar en el 
Primer Campionat d'Estiu 
de Futbito de Cassà de la 
Selva. 

Estaven subvencionats 
pel Pub Tròpic, Paviments 
Pulimax i Esports Jorma-7. 

Aquests nois varen deci
dir participar en aquest 
campionat perquè el poble 

Futbol Sala 1997. J. Puj adas. R. Gimeno, F. Gomez, J. Grau. J. Grau. J. Bou, P. Hidalgo, 
S. Selis, L. Barcons. J. Vidal. 

encara no tenia cap pista 
que reunis les garanties per 
organitzar aquesta compe
tició a Llagostera. La cons
trucció de la pista Polies
porti va, al costat de la 
Piscina Municipal , va 
permetre a partir de l'estiu 
de 1983 a aquests mateixos 
nois organitzar el primer 
Campionat de Futbol Sala a 
Llagostera. 

Va tenir un gran ressò i 
va comportar que la pista 
fos el lloc de concentració 
de la joventut i més tard 
també de la gent gran i la 
mainada. Poder participar 
en una modalitat inno 
vadora i moderna i en un 
lloc adient a unes hores de 
la nit en què el sol baixava 
la seva intensitat va conver
tir-se en un lloc de trobada 
durant molts estius. Avui 
dia encara està vigent el 
torneig, tot i que ha canviat 
la idiosincràsia dels seus 
inicis. 

El 1992 es va començar a 
gestionar un equip per 
poder jugar en competicions 
de Lliga Federada amb 
l'ajuda del Patronat Munici-
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pal d'Esports al tres 
espònsors. 

Després d'uns anys, el 
grup de jugadors que 
formaven l'equip varen 
decidir incorporar un en
trenador que tingués una 
certa experiència i pogués 
aportar nous coneixements, 

La temporada 1999/2000 
va ser el punt d'arrencada 
per preparar la temporada 
actual en la qual s'ha format 
un equip amb molta iLlusió 
i finalment s'han classificat 
entre els llocs capdavanters 
que donen accés per jugar el 
torneig de copa. 

Actualment el Club 
participa en el Campionat 
Provincial de Primera 
Divisió i com hem dit abans 
segueix una línia regular 
d'entrenaments i parti
cipació. 

CF Ca~al P. 
L1a~o~terenc 

Per explicar la història 
del futbol del Casal 
Parroquial ens hem de 



remuntar cap als anys 
76177. En aquell temps el 
futbol base caminava de la 
mà de l'APA del Col.legi 
Públic Lacustària, on perso
nes amb inquietuds altruis
tes com Narcís Gimbernat, 
entre altres, mantenien viu 
el futbol base. També hi 
participaven alumnes del 
Col.legi Ntra. Sra. del 
Carme. 

Fou cap al 1979 quan un 
grup de pares encapçalats 
per en Jesús Planella, varen 
decidir que el Casal 
Parroquial de Llagostera 
se'n fes càrrec, ja que la 
Unió Esportiva Llagostera 
ho no podia assumir. 

Després de complicades 
gestions i amb l'ajuda dels 
pares que formaven part de 
la Junta del Casal, es va 
decidir formalit zar una 
secció autònoma. 

Foren anys de fortes 
controvèrsies, però alhora 
d'uns resultats esportius 
extraordinaris. El futbol 
base representat per un 
equip Aleví escolar, es va 
desdoblar al cap dels anys 
en una autèntica escala 
d'equips fins arribar a 
aconseguir la formació, a 
l'any 1985, d'un equip 
sénior que va quedar 
campió del grup d'Afec
cionats i va pujar a la 
següent categoria. 

Podríem dir que en cinc 
anys varen assolir totes les 
categories del moment: l 
equip Aleví escolar, I Aleví 
federat, I Infantil, I Juvenil 
i I Sènior. 

En aquesta època d'auge 
esportiu es va construir el 
camp de futbol del Casal. 
Amb la creació del Patronat 
Municipal d'Esports de 
Llagostera la Junta 
Esparti va del Casal Parro-

quial va creure convenient 
que aquests equips havien 
de seguir i passar a formar 
part de l'estructura federada 
que encara perdura actual
ment. 

El Casal Parroquial des 
d'aleshores va continuar 
formant els equips a nivell 
Benjamí, amb una clara 
visió de futur i amb una 
estreta relació amb la Unió 
Esporti va Llagostera. 
Aquesta relació de vegades 
ha estat més intensa -en 
determinats períodes cada 

del poble amb gran èxit, si 
bé ja feia mesos que una 
sèrie de gent treballava en 
la construcció d'un circuit 
permanent al veí'nat de Sant 
Llorenç, batejat com a "Els 
Cremats", que ha estat 
durant tots aquests anys el 
centre de les activitats del 
club. 

Mentre es netejava el 
terreny on està ubicat va ser 
necessari treure moltes 
bardisses, brucs i d'altres 
plantes que es varen haver 
de cremar en un gran foc. 

e. F. Casal P. 1979. M. MartÚlez, e. Gelada, L. Mateu. F. Cor1és. E. Planas. e. Pou. 
R. Corominas. Casas. A. Manínez. S. Soler. S:ínchez. J. Xirgu. Rodríguez. J. Fernandez, 
X. Planella. Q. Casolas, M. Planas. R. Vidal. re. Roig. Zafra. 

entitat comptava amb un 
representat de l'altra Junta i 
d'altres vegades més distant , 
però sempre buscant la 
major coordinació. 

El Casal, en qualsevol 
cas , és sens dubte un 
projecte consolidat, amb un 
camí clar de formació de 
nous esportiste. 

Llago~tera Competició 
Llagostera Competició va 

néixer oficialment l'any 
1983 agafant el relleu de 
l'antic Moto-Club Llagos
tera, que havia organitzat 
curses de Moto-Cross en 
diversos circuits al voltant 
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D'aquesta gran foguera 
en va so rtir espontà
niament el nom del circuit, 
a més, es podia relacionar 
amb l'activitat que s'hi duria 
a terme. Com a anècdota cal 
dir que, tot i haver hagut de 
tallar algunes plantes per a 
la seva construcció 
posteriors remodelacions , 
des d'un primer moment es 
va decidir respectar el pi 
que es troba enmig, cosa 
que ha influn en més d'un 
traçat, i que va fer plantejar 
també anomenar-lo Circuit 
del Pi. 

Pel que fa a la part 
esportiva, podem dir que 
l'acti vitat que ha donat més 



Campionat de Catalunya dI! Motocros~ ( 1991). 

renom a l c lub ha esta t 
l'Auto-Cross. La l'edició 
es va celebrar e l dia 6 de 
maig de 1984, arribant a 
organitzar durant la dècada 
dels noranta moltes proves 
puntuables del Campionat 
d'Espanya, de les quals en 
ci nc te mporades co nsecu
tives va ser considerada pels 
observadors de la Federació 
Espanyola d'Automobilisme 
la prova amb més puntuació 
de l campionat, arribant a 
proposar-se fins i tot com a 
seu del Campionat 
d'Europa. 

En poc més d'una dècada 
vàrem passar de veure a 
"Els Cremats" els mítics R-
8, Seat 600 i 850, Alpine o 
Simca , a ga udir de les 
acceleracions bruta ls dels 
Porsc he, BMW, R-2 1 ... , 
amb turbo, tracció rot al i 
mecàniques de més de 300 
cV., o els durant molts anys 
imbatibl es Landa De lta, 
alguns d'ells exoficials del 
campionat del món de rall is. 
La matei xa evolució s'ha 
pogut observar en els 
vehic.::Ies monoplaces, on al 
principi tots eren fabricat s 
artesanement pels se liS 

propietaris, amb motors 
procedents de vehicles de 
sèrie, que en la majoria de 
casos no superaven els 1600 
cc., fins a arribar a les 
màquines que hem v is t 
darrerament al circuit, amb 
xassís fa bricats per cons
tructors especialitzats, amb 
mecàniques de 3.000 i 
3500cc. evolucionades i 
mantingudes pe ls més 
prestigiosos preparadors 
d'Espanya i l'estranger, fin s 
a arribar als àgils Fórmula 
Car - Cross, que han estat la 
sensació en les darreres 
temporades. 

Aquest canvi, però, 
també ha anat en augment 
en la mateixa me sura pel 
que fa al tema organitzatiu, 
necessitant molta més gent 
per mun ta r les pro ve s i 
espec ialment en el pressu
post de les mateixes, fins 
arribar a un punt en què és 
molt difíc il organitzar una 
prova d'aquest nivell sense 
disposar de l'ajut econòmic 
de les institucions j d'algun 
gra n patrocinador, cosa 
c omplicada a la nos tra 
comarca. 

Al mateix temps es van 
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con tin uar fe nt proves de 
Moto-Cross, puntuables 
pels campionats Provincial i 
de Ca tal un ya. Altres 
act ivi tats que s' han 
orga nitzat durant aquests 
anys han estat el trial-sin 
celebrat l' 11 de desembre de 
1983, amb la presència, 
entre d'altres, d'un nen de 
nom Marc Co lome r, que 
amb e l pas del s an ys s'ha 
convert it e n Campió del 
món de Trial. AI juliol de 
1985 es va dur a terme el 
Trial lnd oo r a la Plaça 
Catalun ya, comptant amb 
els millors pilots estatals de 
l'especialitat. També cal 
destacar la cursa urbana de 
Kart s din s e ls actes de 
celebració del centenari del 
Casino L1agosterenc. 

Com a activitats apart de 
les estrictament esportives, 
cal dir que el club ha estat 
el responsable d'organitzar 
la festa de Sl. Cristófol. que 
s'ha convert it en una de les 
mé s populars de l pobl e, 
amb la seva cercavila 
acompanyada de tota un a 
sè ri e d'i nvents que tenen 
com a base els vehicl es a 
motor. També ha recuperat 
la Festa Major de Sant 
Llorenç. El club s'ha dissolt 
el 2000. 

Clun Patinatge 
Llagostera 

El Club Patinatge 
Llagos tera és una entitat 
fu ndada el 17 de desembre 
de 1992. Aquesta entitat 
està adherida al Patronat 
Muni c ip a l d'Esports i la 
seva principal activitat és el 
foment i pràctica del 
patinatge artístic a nivell de 
base i escolar. 



El patinatge artístic és un 
esport indi vidual que 
implica una gran dedicació 
per part del s seus 
practicants. També trobem 
altres modalitats, com són 
les Parelles Mixtes, la 
Dansa i les competicions de 
Conjunts que es reali tzen en 
pare lla i e n parti c ipació 
col.lectiva respectivament 

Aquesta especialita t 
requerei x: prèv iame nt un 
aprenentatge que permet al 
patinador anar adqu irint 
equ ilibri , agilitat i un 
conjunt d'habi litats sobre el 
patí. Pos te ri orme nt, es 
fomenta la coordinació 
-aspecte molt important en 
aquest esport- i l'exec ució 
de cliversos exercicis (salts i 
cabrioles bàsicament) que 
progressen en dificultat, 
co mpl ex itat i tècnica. AI 
mateix temps cal treballar 
l'expressió corporal, la 
coreog rafia, per propor
cionar vis tosi tat a ls 
programes i millorar les 
capaci tats físiques pe r 
adquirir un rendiment òptim 
que permeti afrontar la 
competició amb satis-facci6 
i moti vació. 

Malgrat que l' entit a t 
tingui un hi sto rial relati 
vament curt . ja ha tingut 

representaci ó en diverses 
competic ions importants. 
S'ha participat tres anys a la 
Copa Cata lan a, quatre 
patinadors de Llagostera en 
els Campionats de Cata
lunya assolint un pòdium, 
un a participació en e ls 
Campionats d'Espanya que 
aq ues t any es ve urà 
augme ntada en el Cam
pionat d'Espanya Júnior del 
julio l on ja hi tenim 
representant. 

Així matei x el C.P. 
Llagostera ha organit zat 
gra ns competi cio ns com 
só n: e l Campionat de 
Catalunya Aleví el 1995, el 
Campionat de Catalunya 
In fa ntil el 1997 i un 
Campio nat d 'Es pan ya 
Júnior el 1998. 

Al llarg de la temporada 
els patinadors i patinadores 
que formen el Club 
part icipen en dife rents 
Proves Federatives segons 
els nivells i en Campionats 
que organ itza la Federació 
Catalana de Patinatge, 
Territorial de Girona. 

A més a mé s també 
prenen part a diferents 
fes ti vals i exhibicions que 
se ce lebren arreu de la 
província i on se' ls convida. 

Tots els componems del Club Patinalge Llagostera (2000). Foto Kirn. 

- 17-

El BTr Llago~tera 
Entre els mesos de 

novembre i desembre de 
1993 es co menç av a a 
preparar la creac ió d'una 
nova associació esportiva a 
Ll agostera: el Club BTT 
Llagostera 

A Ll agos tera, com 
a mo lt s altres ll ocs, la 
pràctica del BIT es feia ( i 
encara es fa ) en soli tari o 
en grup s d 'a mi cs. Uns 
quants aficionats al BTT 
varen donar una empenta a 
aq ues t esport i oferir un 
punt de trobada per a 
tothom ... AquÍ va començar 
la idea de formar un club. 

El primer objectiu era fer 
curses populars de BIT: era 
l 'època en que tots els 
pobles feien curses d'aquest 
tipus. I aquest va ser, al cap 
de mig any d' haver-se 
fundat. e l primer esdeve
nimem organitzat pel club. 

El mateix any també es 
va organitzar una sortida 
suau, apte per a tothom i 
a lh ora es va oferir un 
esmorzar. Aquesta sortida ja 
s'ha instituït com l'Esmorzar 
d'Octubre i s' intenta fer el 
primer piu menge d'Octubre 
al Pi Gros de Can Salvador. 

Pràc ticament cada an y 
s' ha orga nit zat la Cursa 
Popu lar, i fins i tot en els 
darrers anys s'han organitzat 
esdeven ime nt s diferents 
co m una prova puntuable 
per a l trofeu Caixa de 
Girona i una prova de les 
anomenades Rutes del 
Gironès. 

Des de fa un parells 
d'anys editen un calendari 
de sortide s programades. 
Aquests calendaris propo
sen una sortida cada dues 
se tmanes durant la major 



part de l'any, evitant els 
mesos més calorosos i les 
èpoques de festes 
assenyalades com la Festa 
Major, vacances de Nadal i 
Setmana Santa. 

El Club no és un club de 
competició el que vol és 
apropar el BTT al poble, 
Evidentment , les so rtides 
estan enfocades als 
recorreguts de muntanya tot 
i que procuren programar
ne alguna de més assequible 
per a aquella gent que no 
està acostumada a fer 
recorreguts de gra ns 
distàncies ni massa difícils. 

La inauguració a l'est iu 
del 2000 de la Via Verda de 
l'antic recorregut del ferro
carril de via estreta ade 
quant-lo a carril bici també 
ha fomentat en certa forma 
la pràctica d'aquest mòbil de 
dues rodes. 

Adequar certs camins per 
incloure'ls en la xarxa de 
recorreguts de les nostres 
comarques és una altra de 
les activitats. 

Club Taekwondo (20ü0nOO I). 

CluD Taekwonao 
L1a~o~tera 
El Club Taek

wondo Llagostera és l'últim 
club que s' ha fundat al 
poble i també forma part 
de la Junta del Patronat. Els 
seus inicis són molt recents 
es va crear el club després 
de la reunió que en Ramiro 
Carreras i en Valentí Suarez 
varen tenir amb el Patronat 
Municipal d'Esports el dia 
28 de juny del 2000, 

El mes de setembre del 

C. BIT Llagostera. Una de les primeres sortides del Club a principis de 1994. 
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2000 s'inicien els primers 
entrenaments. En l'actualitat 
compten amb uns trenta 
practicants, els quals ja han 
assolit la categoria de 
cinturó blanc / groc i s'espe
ra ben aviat poder obtenir 
els primers èxits esportius. 

Agraii1/ent: 
A totes les em i/a/s, clubs i 
aLs seus representants que 
han col. Laborat en la 
recollida de dades per a 
l'elaboració d'aquests 
texTOS. 



TÍTOLS PUBLlCAT~ 

I - El Mercat i la Fira de Marta Albà i Espinet 

2 - El passeig Romeu de Fina Solà i L1irinós 

3 - Breu història de la infermeria a 
Llagostera de Rosa Masana i Ribas 

4 - El llarg acabamellt de l'església de 
Llagostera (Segles XVII-XVIII) de Josep 
M.T. Orau i Roser Puig i Tàrrech 

5 - Jaume Roure i Praa. Radiografia d'Ull 
cacic de Dolors Grau i Ferrando 

6 - Indústries sureres a Llagostera de Fina 
Blanch i Rissech i Rosa Masana i Ribas 

7 - La Casa de Les Vídues. Cenl allys per tenir 
una biblioteca pública de Joan Ventura i Brugulat 

8 - La Plaça Catalunya de Marta Albà i 
Espillet i Enric Ramionet i L10veras 

9 - Breu història de la sastreria a Llagostera 
de Josep Vilallonga i Ribalta 

10- Els lloms dels carrer,\': dedicacions i 
origen de Ramon Brugulal i Pagès 

11- L'arqueologia a Llagostera de J. Merino, 
L.E. Casellas, X. Rocas 

12- Les fonts de Llagostera de Magda Saurí i 
Masgrau 

13- Antoni Varés. Un home i el seu temps 
d'Albina Varés i de Batlle 

14- Les sitges de Llagostera de Josep Burch 
i Rius 

15- Retaules barrocs de Josep Maria Grau i 
Roser Puig 

16- 1831-1936. Cent anys de població a 
pagès d'Olga L10bet i Ouevara 

17 - Un Horari i e ls seus papers duram la 
Guerra del Francès de Marta Albà i Espinet 
i M'. Àngels Adroer 

18- Enric Marquès, el pintor de Lluís 
. Bassets i Sanchez 

19- 1241 Un Privilegi reial de Montse Varas 

20- L'Hospital de Marta Albà i Espinet 

2 1-La pràctica de l'Esport a Llagostera de 
Francesc Corlés 

ARXIU MUNICIPAL 
Plaça del Mercat, 5 

17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 80 54 36 

Horari: de dilluns a divendres de 10 h. a 14 h. 
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