Aquest trebal l ha estat el guanyador del III Premi de
recerca Cròn ica Joves Investigadors al millor treball de
recerca de l'Àrea d' Humanitats de l' lES Llagostera .
El Premi Crònica Joves Investigadors va ser creat
conjuntament per l'Ajuntament de Llagostera , a través
de l'Arxiu Municipal, i l'l ES Llagostera l'any 2002 amb
la intenció de potenciar la recerca local entre els joves
de batxillerat .

EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LLAGOSTERA
L'ASSOCIACIONISME LOCAL DES DEL SEGLE XIX
Jordi Clara Corominola

Objectiu

Llagostera, població de sis mil habitants, situada a pocs quilòmetres
de Girona capital i també dels nuclis més importants de la Costa
Brava, i amb bons enllaços amb Barcelona, es pot considerar
una població privilegiada quant a comunicacions que permeten
l'accés fàci l a la disposició de molts serveis (de salut, burocràtics,
comercials, miljans de transport, etc.), i a diversitat d'atractius
(d'oci, culturals , espectacles, esport d'elit, etc.).
Aquest conjunt de possibilitats considerades un avantatge per a la
població, es converteix en un inconvenient per a la vida social de la

vila, que es ressent de la dispersió dels vilatans cap a aquest entorn
immediat.
En aquest sentit les associacions i les entitats recreatives, culturals
i esportives de la vila juguen un gran paper, són el reclam que ajuda
a mantenir el caliu i alhora promou els atractius de la població
a l'exterior, per això he considerat interessant dedicar-hi aquest
treball, que es basa en l'estudi del món associatiu de Llagostera i
es planteja veure la seva incidència en el conjunt de la població i
conèixer les motivacions dels qui hi participen.

L'objectiu principal del treball és conèixer la situació actual de les
associacions lIagosterenques , el grau i els motius d'implicació dels
associats, la participació que obtenen i la situació econòmica.
Per raons d'espai he centrat el contingut dedicat a aquest dossier
exclusivament en els apartats que fan referència al teixit associatiu

de Llagostera a partir del segle XIX. El treball de recerca original,
portat a cap durant el curs 2003/ 2004, ha quedat dipositat a l 'Arxiu
Municipal i a la biblioteca de l' lES Llagostera i es complementa
amb un repàs a la història en general de la socialització , al
reconeixem ent del dret d'associació i a la situació actual de les
relacions associatives dins la societat occidental.

Mètode

La documentació sobre l'associacionisme Ilagosterenc a part ir
dels segle XIX l'he obtinguda principalment mitjançant la consulta
a l'Arxiu Municipal, i en edicions d'anys i dècades passades de
publicacions i guies locals.
A causa del nombre d'associacions que hi ha a la vila s'ha optat per
escollir-ne cinc a fi de poder aprofundir d'una manera més individual

en el seu estudi. El treball de camp s' ha basat a aconseguir l'opinió
dels vilatans en re lació a les cinc entitats escollides : (Casino
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Llagosterenc, Colla Gegantera, Club Bàsquet, Butlletí de Llagostera
i Casal Parroquial de Llagostera). El criteri per escollir-les ha estat
cercar la diversitat entre les diferents tipologies associatives del
municipi amb l'excepció del Casino Llagosterenc que d'entrada el
considerava inexcusable per la seva importància en la història i el
patrimoni de la vila.
L'opinió dels lIagosterencs s'ha recollit mitjançant un total de 210
enquestes.

També s'ha consultat les planes web locals (Ajuntament i
associacions que en disposen) , que m'han est at de gran aj uda per
a l'elaboració de la història i les característiques de les entitats . En
aquest sentit cal afegir que un repàs a les publicacions del Butlletí
Llagosterenc, concretament a les pàgines dedicades a les entitats
locals, m'ha ajudat força.
Per últim he dut a terme el recull de dades i opinions dels
presidents, d'alguns membres de les juntes i d'alguns socis de
les cinc associacions escollides per fer l'estudi sobre la motivació,

fent incís en dos elements de tipus sociològic, la pertinença i la
participació, dos comportaments esmentats pel sociòleg P.L. Berger
i que he pogut identificar entre els components del món associat iu
lIagosterenc.

Les
primeres
associacions

No es troben dades de les primeres associacions lIagosterenques
tal com les entenem avui dia fins al segle XIX. A l'Arxiu Municipal n'hi
figuren unes quantes: la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores
(1864) es tractava d'una associació que tenia com a objectiu ajudarse mútuament en cas de malaltia. Per entrar a l'associació es
necessitava que fossis un veí de la vila, catòlic i batejat, tenir entre
21 i 50 anys, pagar les quotes mensuals i gaudir de bona salut,
d'un treball honrat i tenir un bon nom sense antecedents. Algunes
de les obligacions dels associats era canviar el torn de treball als
"hermanos" que estiguessin malalts.
Durant aquesta època aquests tipus d'associacions eren molt

comunes, Associació Monte-Pio Santa Maria del Puig 1901,
Hermandad de Ntra . Sra. de Montserrat (1905), Sta Maria del Puig y
Sta Ana (1908) i Hermandad Ntra. Señora del Rosario (1911).
També durant aquests anys apareix El Casino del Comercio (1878),
el seu president era Albert Palé i El Casino del Centro (1879) el
president del qual era Francisco Cabruj a. Aquests casinos no tenen
res a veure amb l'actual Casino Llagosterenc.
Altres associacions iniciades ja durant els segle XX: La Sociedad
Coral , La Unión Llagosterense (1915), Fraternitat Republicana
(1920) i altres mès actuals i algunes encara vigents com: la Unió
Deportiva Llagostera (1948), any en què es va celebrar el primer
partit d' aquesta recent associació, la Agrupación Filatèlica y
Numismàtica de publicacions Lacustaria , Grup Excursionista BellMatí (1965), El Butlletí de Llagostera (1980) ...
Gràcies a aquesta recerca en l'arxiu Ilagosterenc també he pogut
fer un recompte del nombre de socis de les

associacions o les

societats existents en el nostre municipi l'any 1935, dades que em
permetran establir un grau comparatiu amb les actuals.
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TAULA 1 , NOMBRE DE SOCIS DE LES ASSOCIACIONS DE L'ANY 1935

ASSOCIACiÓ

TIPUS

SOCIS

Casino Llagosterenc

Recreativa

474

Sta. Maria del Puig

Mútua

540

Sociedad Patronal
corcho-taponero

Industri al

41

Sociedad Penya la Nau

Recreativa

82

Santa Maria Màrtir

Mútua

434

Sindicato Agrícola Social

Mútua

134

San Felipe Neri

Mútua

152

San Pedra

Mútua

165

Fraternitat Republicana
Autonomista

Polít ica

138

TOTAL

2160

La Guerra Civil i la diñcil postguerra varen provocar la desaparició
d'algunes d'aquestes entitats, com ara la Fraternitat Republ icana
Autonomista, que ten ia la seu social al passeig Pompeu Fabra, La
Penya La Nau, desapareguda al final de la Guerra Civil, era una
entitat que es va separar del Casino l'any 1928, tenia la seu al cI
Fivaller i oferia als seus socis sessions de cinema i espectacles,
a més de comptar amb un eqUip de futbo l. Més esporàdica era la
comissió Joventut de Llagostera, anomenada també "els pagesos",
que es constituïa anualment, caps als anys vint i trenta, emparada
pels bars Bar La Joventut i Bar Balam a fi d'organ itzar un envelat que
instal'laven al final del passeig Romeu .
Durant el franquisme, les agrupacions i les associacions
Ilagosterenques com les d'arreu del país s'havien de sotmetre a
les normes que imposava el règim , cal va lorar l'esforç i la voluntat
d'algunes associacions nascudes en aquell període perlal d'introduir
el catal à en les seves publicacions com ara la Agrupación Filatélica
y Numismatica nascuda l'any 1958, que entre els anys 1959 i 1971
va editar el programa de la Festa Major. De l'any 1961 fins al 1967
la Agrupació" edita també una publicació local "Lacustaria", de la
qual en surten 24 números.

Una altra agrupació fundada en aquella època, l'octubre del 1965,
va ser el Grup Excursionista Bell·Matí, format per gent jove amb la
finalitat d'organitzar excursions i activitats culturals de tota mena.
Aquest grup es va fer càrrec del programa de Festa Major del 1972
fins al 1983.
El Grup E. Bell·Matí ha continuat fins a l'actualitat organitzant
excursions i activitats, entre les que cal destacar l'organització del
Pessebre Vivent fins al 1999. També col·labora en l 'organització del
Concurs de Dibuix Infantil que es du a terme durant la Festa Major
des dels anys 70 i en la Cursa Popular de Sant Esteve.
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A llagostera hi ha un tota l de 33 entitats i associacions, dues estan en
procés de constituc ió i la resta es pod en classificar en recreatives(4),
cU lturals(7), so lidàries(5J, tradicionals(4J, esportives(ll) i gremials
(2) . El mun icipi compta també amb una Comissió de Festes, formada
per unes 25 persones, que és l'encarregada d'organitzar moltes de
les festes del mu nicipi.

Les entitats
i les
associacions
de
Llagostera

e l 2003

llista d'associacions i entitats a llagostera:

TIPUS

NOM

SEU SOCIAL

NBRE. DE SOCIS

PRESIDENT

Recreatives

Casino Llagosterenc

PI. Catalunya, 6

Socis: 450

Juli Schmid

Llar d'avis

CI

Soc is: 600 1

Casal Parroquial

CI Tossa, sln

Socis: 200

Grup Excursion ista

Patronat

Socis: 120

Joan Sàbat

Bell Matí

Muncipal Espor ts

Associació Cu ltural
Papu Tiso res

CI Sant Pere.5

Redactors: 15
Subscriptors: 25
Clients habit uals: 300

Marc Sureda

Aula d'Art

Casino
l1agosterenc

Alumnes:56

Quim Pla nella

Cine Club Aran

PI. Campmany. 1

8 am ics aviat es fa rà

Albert Verdaguer

Cu ltura ls

Conce pció,20

El Butlletí de Llagostera

famílies 2

Esteve L1 0veras
Xavier Jou

Smithee

una captació de socis

Cor Parroquial
Llagosterenc

Membres:20

Alfons Figueras

Socis: 3

Qu im Planella

Socis: 2

Francesc
Pruneda

CI Ànge l

La Troope

Guimerà,22

Solidàries

Agrupació
d 'Afeccionats a
l'Astronomia de Girona

Casino
lIagosterenc

llagostera Ràdio

CI Sant Pere, 5

Creu Roja llagoste ra

CI

Barce loneta, 2

Ramon de Arriba
Voluntaris:28

Germandat de
donadors de sang
Llagostera Sol idària

Joan Maragall, 30

G.R.A.M.C

Simpatitzants no
socis: 30

Rafae l Vil lena

Membres:9

Miq uel
Palaudà ries

Vo luntaris:l0

Encarna Pachon

Assemblea loca l
AVO RA - Associació
de Volunta ris
Tradicionals

Esportives

Pi lar Mestres
Joan So ler, Emili
Darder ¡ Joan Hierro

117

Colla Gegantera

Antic escorxador

Soc is:

Gru p Puntaires de
Llagostera

Llar de Jubi lats

Socis: 32

Carme Fe rrer

Associació Dansa ires
Sardan istes

Casino
Llagosterenc

Socis: 4

Casimi r Duch

C.N.P. Jesús de
Nazareno

CI Puig del

Socis : 90

Francisco Rei na

Club Bàsquet
Llagostera

Patronat
Mun icipal Esports

Juga dors :116

Albert Donate

Xevi Vilalta

Gene ral,38

1 Càlcul aproximat. No existeix una relació dels socis en actiu . L'últim número de carnet donat és el 1175.
2 Cal calcular uns 600 socis (nuclí familíar de 3 membres).
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Club Patinatge
Llagostera

Patronat
Municipal Esports

Patinadores:76

Jordi Vidal

Unió Esportiva
Llagostera

Patronat
Municipal Esports

Socis: 133

Salva Malagon

Club Bicicleta Tot
Terreny

Patronat
Municipal Esports

Junta: 5

Josep Jovanet

Club Handbol

Patronat
Municipal Esports

Llagostera

Altres

Salvador Devant

Jugadors: 45

Club de Tennis

Patronat
Inscripcions per
Municipal Esports trimestres

Encamita Moreno

Unió Esportiva
Llagostera Casal

Patronat
Jugadors: 63
Municipal Esports

Josep Viñas

Club Taekwondo

Patronat
Municipal Esports

Penya Barcelonista
Llagostera

PI. Campmany, 1 Socis: 250

Joan Saurí

Societat de Caçadors
Sant Hubert

Patronat
Municipal Esports

Socis: 280

Carles Serrat

Club Futbol Sala

Patronat
Municipal Esports

Jugadors: 12

Vigas Lopez

Unió de Botiguers de
Llagostera

CI Joan

Comerços afiliats:

Fèlix Pallarots

Maragall,8

56

Grup Lleter
- Ramaders del
Gironès

CI Maiena, 21

Socis: 25

Jaume Mallorquí

Esportistes: 15

Ramiro Carreras

Ens

Associació d'Amics

del Mas Roig

1000 persones
interessades en ser
socis

Francesc Sureda.

procés de
constitució

Joves per la Terra

Integrants: 15

Daniel Daunis

Casino
lIagosterenc

TIPUS

NOM

SEU SOCIAL

NBRE. DE SOCIS PRESIDENT

Recreativa

Casino
Llagosterenc

Local propi
PI. Catalunya, 6

450

Juli Schmid

El Casino Llagosterenc és la societat més antiga de la vila, l'única
associació que ha viscut el traspàs de dos segles i que ha anat
capejant temps dificils sempre remuntant els moments de desànim
fins als nostres dies.

La història del Casino Llagosterenc no s'inicia l'any 1888 com s'havia
cregut fins ara. Segons una recent investigació de l'actu al president,
Juli SChmid, el Casino s' inicia als voltants del 1856. Tot i l'escassa
informació que es conserva d'aquesta època, s'ha pogut saber que
el Casino tenia la seva seu en un local llogat per Pere Bassets i
Codolar al carrer Sant Pere. No va ser fins al 25 de febrer 1891 que
es va adquirir el solar. Les obres del primer edific i van durar fins l'any
1893. El 1904 es construeix el segon edifici i d'aquesta manera
l'any 1904 el Casino estava constituït per dos locals separats per un
pati central. L'any 1929 es comença a construir l'actual edifici.
Durant més de cent anys el Casino ha tingut i té una gran presència
en el poble, el Casino Llagosterenc sempre ha ofert una programació
d'actes molt variada, al començament les funcions de variettés,
5
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cinema i concerts eren algunes de les ofertes. A partir de l'any
1929 el Casino L1agosterenc assumeix la tasca d'organitzar els
actes de la Festa Major directament, substituint d'aquesta manera
la desapareguda Unió L1agosterenca, que estava formada per socis
del Casino, però que actuaven de forma independent. Durant aquest
període el Casino viu uns anys d'esplendor, el fet d'organitzar la
Festa ajuda a la captació de molts socis que volen gaudir dels
avantatges en descomptes als concerts, entrades gratuïtes a
l'envelat, etc .. Gràcies a aquesta promoció el nombre de socis es va

elevar fins a 600.
El 1988 es crea la Comissió de Festes, vinculada a l'Ajuntament i el
Casino deixa d'organitzar la Festa Major.

ft. T. ').

Vista de la
• .:.t •

Actualment s'hi realitzen múltiples activitats, cursos de teatre, de
música, de ball i d'idiomes. Si es sumen aquests alumnes amb els
que altres entitats desenvolupen en els locals del Casino, són més
de 150 alumnes setmanals. A més del calendari cultural i festiu
que presenta any rere any: els concerts d'estiu a la terrassa, els
espectacles infantils de música clàssica que es fan a la primavera,
les sortides guiades per promoure el coneixement del patrimoni
cultural i natural, xerrades ...
Quan parlem del Casino les imatges que ens vénen en primer
instant són la de la seva majestuosa façana presidint la Plaça de
Catalunya. Tan l'exterior com l'interior del Casino formen un dels
conjunts arquitectònics més importants del patrimoni municipal. Va

ser dissenyat per Josep Esteve Corredor, va ser reformat l'any 1993
amb la transformació de l'antiga sala de ball en dues plantes, una sala
pOlivalent a la planta baixa (exposició de flors durant la Festa Major)
i la creació de la discoteca Petit Casino, actualment reconvertida en
una sala amb butaques per a activitats diverses, a la primera planta.
Fa pocs anys es varen restaurar i pintar la façana i la sala del cafè on
figuren per al record les fotografies de tots els presidents.
En l'aspecte associatiu preval la importància del saló-cafè per
l'ús social de primer ordre que li va atorgar la gent del poble,
sobretot a principis i mitjans de segle, centre de trobada de tots
els àmbits socials, principalment els diumenges i festius quan
no hi havia mitjans per desplaçar-se fora del poble. Les activitats
que s'hi han anat organitzant han estat de tot tipus, concurs
d'escacs, de botifarra, més posteriorment quines per Nadal, balls
6
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de carnaval, trobades musicals ... , si bé l'apreciació que s'ha anat

observant és que l'afluència de pÚblic habitual del cafè ha disminuït
progressivament durant les últimes dècades.

Situació
actual del
Casino
L'opinió
de la Junta

Perspectives: La Junta actual del Casino L1 agosterenc pretén
aprofundir en aquelles activitats que donen sentit a l'entitat des dels
seus orígens. Convertir-se en un centre que ofereixi als seus socis i
al conjunt de la societat lIagosterenca un nombre creixent d'activitats
lúdiques i recreatives que enriqueixin i cohesionin la vida social de
la nostra població. Continuar organitzant les següents activitats:
campionat d'escacs, excursions i sortides guiades de coneixement
del patrimon i natural i arqueològic, els concerts d'estiu a la terrassa,
els concerts fami liars de música clàssica, festa anual dels socis,

publicació dels "Quaderns" del Casino, l'exposició de flors durant
els dies de la Festa Major, cicles de conferències i cursets, quines
de les entitats, cursos de tai-Ixi. Potenciar l'Escola de Música, que
actualment compta amb 6 professors i 60 alumnes i les activitats
que genera (concerts de cant coral, sortides a l'Auditori , festival de fi
de curs) . Mantenir el conveni de col·laboraci ó amb l'Aula d'Art.
I per últ im la intenció de la Junta és

mi llorar les condicions del

saló-cafè i convertir-lo en un veritable centre intergeneracional,

interclassista i intercultural obert a tota la societat lIagosterenca.
Per a la Junta la principal dificultats és la qüestió econòmica i en
algunes ocasions la participació . El Casino es manté fonamentalment
amb les quotes del socis, l'explot ació del cafè i les subvencions de
les administracions. Amb l'Ajuntament es col·labora en molts actes,
es cedeixen locals mútuament.i es mantenen les habituals tensions

entre les aspiracions de l'entitat i les possibilitats o la voluntat de
l'Ajuntament. Dóna una subvenció anual fixa per a les activitats i

cedeix material per a l'Escola de Música.
Per tal de captar nous socis la Junta té previst iniciar en un
futur pròxim una campanya de captació. De moment les últimes

incorporacions (els darrers 40 o 50 nous socis) estan re lacionades
amb els avantatges (descomptes) en les activitats que es rea litzen,
especialment a l'Escola de Música i de Teatre.

L'opinió
dels socis

Els trets més significatius que cal ressaltar de l'enquesta als socis
són:
Quant al motiu d'inscripció com a soci es poden destacar tres

aspectes principals:
1.- Tradició generacional (alguns d'ells es declaren socis passius,
sobre tot j ovent)
2 .- Avantatges que oferia el Casino en dècades anteriors
(generacions actuals de 40 i 60 anys).
3.- Interès per les activitats que s'hi organitzen en l'actualitat (totes
les edats)
Els socis passius o de participació esporàdica no s' han pro nunciat
clarament. Alguns es limiten a assistir solament a determinades
activitats o espectacles (musicals d'estiu a la terrassa del cafè, xerrades,
excursions .. ) i d'altres freqüenten de tant en tant el saló-cafè.
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L'aportació que fa el Casino a la vila ha estat valorada pels socis:

1.- Integra diferents nivell socials.
2.- Integra diferents nivells socials (teòricament).
3.- Dóna vida.
Als possibles futurs associats els dirien que:
1.- És un lloc de cabuda per a tothom.
2.- Enriqueix la vida social i cultural.
3.- No es perdi la Societat.

L'opinió
popular

La situació del Casino es valora diferent segons si es parla del salócafè o de l'associació i de les activitats que organitza.
El resultat majoritari ha estat de: regular amb uns comentaris
negatius, tret d'algunes excepcions, sobre el salo·cafè i comentaris
positius de cara a l'associació i a les activitats.
Del cafè es critica la poca afluència de jovent, que no hi hagi cavi
generacional, també l'increment de clientela imm igrant i la diversitat
d'oferta de la competència (alguns precisen que l'excés d'activitats
i locals a la població no el fan necessan]. Algú comenta que el fet
que la competència estigui subvencionada el deixa en desavantatge
(ningú precisa qui es la competència).
El percentatge que veu la salut del Casino com a bona,
majoritàriament, opina sobre l'interès de les activitats i els projectes
de l'associació en aquest sentit.

La Colla
Gegantera

TIPUS

NOM

SEU SOCIAL

NBRE. DE SOCIS

PRESIDENT

Tradicionals

Colla

Cedit per

Socis: 117

Xevi Vilalta

Gegantera

l'Ajuntament.

Antic
escorxador

La Colla Gegantera neix l'abril del 1997. Està formada per un
grup de gent en el qual intervenen els portadors del gegants, en
Zenó i l'Eleina, i dels que porten els capgrossos, que s'ocupen
alternativament de fer-los ballar,
i els músics, entre ells els
encarregats de tocar la gralla i els tambors.
L' exhibició de gegants i capgrossos acompanyats de la música
popular fa que la Colla Gegatera ens regali amb un espectacle festiu
que conserva i difon una tradició molt nostra i alhora representa la
vila i passeja el nom de Llagostera per les contrades catalanes, tal
com diu la Colla, "com a representants de l'escut local del poble".
Les sortides d'en Zenó i l'Eleina en aquest any 2003 són 11 a
diferents poblacions de tot Catalunya
Aquest grup també participa en la cavalcada de reis i s'ocupa de
l'organització d'algunes de les festes més tradicionals com són la
botifarrada popular de 1'11 de Setembre o el Solstici d'estiu, que es
celebra normalment la primera setmana de juliol.
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Trobada de Gegants a
Llagostera, Festa M ajor

1998

Situació
de la Colla
Gegantera
L'opinió
de la Junta

La Colla d'una manera o altra sol estar sempre activa, l'antic
escorxador és el local on es guarden els gegants, els capgrossos,
els instruments musicals i també els records de les trobades. Els
geganters varen fer reformes l'any passat construint un altell i una
lleixa a fi de posar·ho tot en ordre i varen pintar el local, i el més
important, anar repassant els gegants perquè estiguin a punt a
començament de temporada i també assajar l'acompanyament dels
grallers. La feina de gestió també vol dedicació, han de contactar amb
les colles i acordar els pobles on aniran i els que ens visitaran .

Perspectives: Mantenir els socis actuals contents sense oblidar la
captació de nous socis. Però els esforços, segons comenta la Junta,
condueixen a millorar el que tenen.
Dificultats: A part de les dificultats per captar nous socis, tenen les
dificultats pròpies d'una entitat sense ànim de lucre que aglutina
gran nombre de persones (horaris, reunions ... ).
Participació: A Llagostera, cercaviles de Festa Major, cavalcada de
reis, col·laboracions amb altres entitats i organització de festes.

La Colla Gegantera es manté mitjançant la subvenció de
l'Ajuntament, loteria de Nadal, quotes de socis, beneficis de festes i
a partir d'aquest any organització de quines de Nadal.
En general la rel ació amb l'Ajuntament és bona. L'Ajuntament
aporta béns, ja siguin directament en forma de diners com en
hores de la Brigada Municipal. A part d'això, l'Ajuntament ha ofert
assessorament i col·laboració sempre que ha calgut.
Per tal de captar més socis es fan campanyes de captació amb
penjades de cartells, falques a la ràdio, etc ...
Però el que realment funciona segons la Junta és que hi hagi gent
que hi porti amics i coneguts. També és molt important que tothom
hi estigui a gust i ben avingut.
9
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L'opinió
dels socis

Els trets més significatius que cal ressa ltar de l'enquesta als socis
són:
Quant al motiu d'inscripció es poden destacar tres aspectes
principals:
1.' M'agrada la cultura i la música tradicional.
2.' Per les sortides i els sopars.
3.- Per l'ambient engrescador.
Aquestes tres característiques van unides a les respostes dels socis
quant a participació i dedicació:

Tots els socis enquestats donen resposta afirmativa a les resposta
de participació i el temps de dedicació que hi inverteixen són
d'assaig (els dissabtes) i les sortides, que es fan normalment els
diumenges.
L'aportació que fa la Colla Gegantera a la vila ha donat com a
respostes més habituals:
1.- Dóna vida.
2.- Altres: participa en l'organització d'altres festes de la vila.
3.- Altres: participació de la vila a les sortides.
Als possibles futurs associats els dirien que:

1.- S'ho passaran molt bé.
2.- Coneixeran molta gent.
3.- Trobaran bon ambient.

L'opinió
popular

La resposta dels enquestats a si segueixen les activitats de la
Colla Gegantera (cercavi les, sopars .. ) ha estat dividida, la meitat es
declaren seguidors sobretot de les cercaviles locals i dels sopars i
l'altra meitat no en són seguidors habitualment.
Del percentatge d'enquestats que qualifiquen la salut de la Colla
de regular o dolenta, en total un 29%, alguns diuen que manca
participació, que no els agraden aquests tipus d'activitats i que l'ha
de mantenir el poble.
Els que opinen que la salut de la Colla és bona declaren en general
que veuen els integrants molt motivats i engrescats.
El percentatge que es pronuncia per regular diuen, entre d'altres,
que caldria més participació i que l'ha de mantenir el poble.
El no correspon en general als que no els agraden aquests tipus
d'activitats.

Club
Bàsquet
Llagostera

TIPUS

Es portives

NOM

SEU SOCIAL

NBRE. DE SOCIS

PRESIDENT

Jugadors :116

Albert
Donate

Club

Cedit per

Bàsquet

l'Ajuntament.

llagostera

Patronat
Municipal
Esports

Els inicis del bàsquet a Llagostera daten de finals de la dècada dels
40 i principis de la dels 50 quan es forma un equip femení dins la
Secció Femenina de Falange
10
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Equips Temporada
1999-2000

Pista poliesportiva temporada 1988-1989

No és fins el 10 d'agost de 1958 que amb el nom de C.B. Lacustària
i colors blau clar i franj a blanca al mig s'in icia el bàsquet masculi
impulsat pels Srs. Calm, Finazzi i Vilanova entre d'altres, aprofitant
que el Sr. Calm va transformar una pista de ball que tenia al carrer
Camprodon en una de bàsquet.
A finals dels anys 60 es passa a j ugar a la pista al costat mateix
de l' Estació i adopten el nom actual de C.B. Llagostera . En aquesta
època, paral·lelament al masculí, es forma també un equip femení
que agafa el relleu a les fundadores . En aquesta pista s'hi juga
fins entrat el 1970. Després, durant 7 o 8 anys, es juga a bàsquet
només a nivell escolar i sense entrar en competicions oficials al
Col·legi Públic "Lacustaria".
Amb la construcció, el desembre de 1981, de la Pista Poliesportiva
Municipal, els equips alternaran els entrenaments i els partits
entre aquesta instal 'lació i la del Col·legi, d'aquest a manera es
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consoliden els equips de grans. El febrer de 1991 s'inaugura el
Pavelló Poliesportiu i es passa a tenir equips a totes les categories,
tant masculines com femenines.

En l'actualitat hi ha 9 equips amb 116 jugadors. Les dificu ltats per
trobar junta han estat una constant en els últims anys. L'última,
formada per quatre persones, no tenia president i se'n va sortir amb
molt d'esforç i motivació per la feina. Varen crear una publicació "1
Contra 1"(2001-2002) dedicada al club on es reflectien opinions
dels jugadors de totes les categories, informació dels partits,
anècdotes ..
Després d'una convocatòria als pares dels jugadors demanant la
seva col·laboració, va sorgir la Junta actual.

Situació
del CB
Llagostera
L'opinió
de la Junta

La nova Junta està formada per alguns pares dels jugadors amb
moltes ganes de tirar endavant el club, segons em diu el president
a l'entrevista, la seva filosofia es jugar per passar-ho bé. Segons
la Junta la situació social del club és bona. La principal dificultats
és el finançament, tot i que el Patronat assumeix bona part de les
despeses. Un altre problema destacat és la fa lta de participació per
part dels fami liars dels jugadors, no estan totalment implicats i poca
gent vol assumir responsabilitats. Pel que fa als equips, el nivell de
participació és bo però per falta de jugadors no hi ha les categories
cadet, sots-21 i juvenil femen i
El Club es manté gràcies sobretot als diners que aporta l'Ajuntament
a través del Patronat, per la quota que paguen els jugadors i per
algun patrocinador. La participació del Patronat és important,
assumeix el cost dels entrenadors i del àrbitres federats i bona part
del material. Aquest a ajuda amb els anys va disminuint, de mica en
mica els clubs han de trobar fórmu les per autofinançar-se ara que
els clubs ja estan consolidats.
Donat que la nova Junta fa molt poc que esta constituïda, aquesta
és la primera temporada, encara no s'han dut a terme noves
estratègies per captar nous socis. El que si s'ha fet és continuar
les campanyes que s'havien dut a terme fins ara , com ara organitzar
entrenaments gratuïts durant una setmana a l'estiu per faci litar el
contacte amb el bàsquet i un campionat de 3 contra 3. També hi
ha una escola de bàsquet per als més petits, amb dos equips no
federats que juguen partits amistosos esporàdicament, els sous
dels entrenadors d'aquests equips són càrrec exclusiu del club.

L'opinió
dels socis

Els trets més significatius que cal ressaltar de l'enquesta als socis són:
Quant al motiu d'inscripció:
1 .- Perquè m'agrada l'esport.
2 .- Perquè vaig escollir el bàsquet després de fina litzar l'etapa de
l'escola esportiva.

3.- Perquè m'agrada el bàsquet.
Participació i dedicació: En general tots els socis contesten
afirmativament a les expectatives que esperaven de la seva

participació i en general els agradaria poder-hi dedicar més temps.
L'aportació que fa el e.B. Llagostera a la vila ha donat com a
respostes més habituals:
12
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1.- Dóna vida.
2 .- Integra diferents nivells socials.
3 .- Promocionar la vila.
Al s possibles futurs associats els dirien que:
1 .- S'ho passaran bé.
2,- Coneixeran gent nova.
3,- Conviden a apuntar-se, ja que hi ha una bona integració.

L'opinió
popular

Els seguidors de les activi tats del bàsquet són la meitat dels
enquestats, val a dir que aquest percentatge queda alhora força dividit
entre els que segueixen totes les activitats i el s que només segueixen

els sopars. L'altra meitat no segueix regularment cap activitat.
Un 64% dels enquestats opina que el C.B. Llagostera és una
associació destinada a entreteniment per a tothom. El 35% restant
opina que està destinada solament a qui li agradi el bàsquet.
El comentari més generalitzat dels que opinen que la salut de C.B.
Ll agostera és bona és el d'optimisme de cara a la nova Junta i
consideren que hi ha força participació.
Entre els que opinen regular, els comentaris giren sobre que cal
més participació (algunes categories no han pogut formar equip),
la continuïtat dels jugadors és l'aspecte més amenaçat. Falta de
motivació del jovent que puja (alguns nens es limiten a anar a
passar-hi l'estona i no s'impliquen a l'hora de gaudir del joc).
Els comentaris més negatius, si bé minoritaris, són per la filosofia
del club, que es considera poc ambiciosa, reclamen incentivar la

competitivitat i que es deixi de considerar que
desvirtua la pràctica de l'esport.

El Butlletí
de
Llagostera

la competit ivit at

TIPUS

NOM

SEU SOCIAL

NBRE. DE SOCIS

PRESIDENT

Culturals

Associació

Cedit per
l'Ajuntament

Papu-Tisores

CI Sant

El Bu tlletí de

Pere, 5

Redactors: 15
Subscriptors: 25
Clients
habituals: 300

Marc Sureda

Cu ltura l El

llagostera

El mes de març es varen complir 23 anys de la publicació del número
O del Butlletí de Llagostera. El llegat que ens va deixant el el Butlletí
any rera any des de 1980 aj uda a descobrir i periilar la identitat del
poble, les cròn iques del dia a dia, el pensament cul tural exposat pels
habitants amb diversitat d'ideologies, les activitats de les entitats
municipals, tot aquest conjunt de continguts deixen una pelja
històrica del nostre pas per la vila. Els de la meva generació l'hem
tingut a l'abast des de sempre i potser per això ens sembla un dret la
seva existència i la seva continuïtat, així com el reconeixement d'un

fet cultural dels més importants dels darrers anys de la nostra vila.
Els alts i baixos que ha tingut l'editorial i la dificultat i l'esforç que
representa per als membres de la redacció tirar endavant s'han
deixat entreveure en canvis en la periOdicitat: inicialment mensual,
13
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després va passar a bimensual i a partir de 1986 (n' 45) trimest ral.
Precisament coincidia amb aquest número l'anunci del premi Tasis-

Torrent atorgat al Butlletí Ilagosterenc per la Diputació de Barcelona
com a millor publicació local.

;~;;:::~:~- -'

"~l~~, ;~~:~~:'~

, _~ ~ . ' _~.

_,.,.

I

índex del Butlletí núm.

6 de la 1a. etapa,
setembre del 1980.

Situació del
Butlletí

Amb un parèntesi de cinc anys sense sortir, el Butl letí ressorgeix
amb una Junta renovada. Ara les dificultats sembla que han tornat a
aparèixer i que han posat en perill una vegada més la continuïtat del
Butlletí, però per sort a última hora s'ha trobat el rel leu necessari
tal com expressa un lull annex en el darrer número de l'etapa actual
(desembre 2003).
Els primers números del Butl letí es varen redactar amb màqUina
d'escriure i eren reproduïts mitjançant la lotocopista del Col·legi.
Lacust aria. Ara en canvi es disposa de les últimes tecnologies
ordinadors , programes de software, la impressió es la en un taller
professional i compten amb un local propi cedit per l'Ajuntament Tot
aquest suport, però, no és res sense un col·lectiu de redacc ió que
hi aboqui el seu esforç i que trobi relleu entre les noves generacions
de lIagosterencs.

La situació actual del Butlletí ha passat de ser dolenta, j a que es
temia no trobar relleu als actuals responsables, a bona davant
l'anunci de la formació d' un nou equip de redacc ió. La participació
es centra bàsicament de l'equ ip de redacció i algun co l·laborador
ocasional.

Els ingressos del Butlletí provenen bàsicament de anunciants ,
vendes, subvencions de Diputació de Girona i Generalitat de
Catalunya i conveni amb l'Ajuntament
L'Ajunt ament cedeix un local i cada any es signa un conveni de
col·laboració que es tradueix en una aportació econòmica.

L'opinió
dels socis

Quant al motiu d' inscripció es poden dest acar tres aspectes
principals:
1.' M'agrada llegir,
2.' M'informa sobre el poble,
3.' Per la diversitat d'escrits (narracions, poemes, opinions .. .).
Participació i dedicació:
En general tots els subscriptors i col ·laboradors contesten
afirmativament a les expectatives que esperaven de la seva
participació i amb l'avantatge que el temps de dedicació és lliure,

L'aportació que fa el Butlletí de Llagostera a la vila, s'han donat com
a respostes més habituals:
1.' Dóna vida.
2 .' Inlorma de les diverses activitats de la vila.
3.' Funció solidària ( dóna veu a qui vulgui dir quelcom).
Als possibles futurs subscriptors els dirien que:
L , Que s'esperin.
2.' Que vegin les notícies del pròxim número sobre el seu futur.
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L'opinió
popular

A l'enquesta popular podem veure que en general els vilatans
valoren l'esforç de l'equip del Butlletí, qualificant, amb un 46%, de bo
l'estat actual de la publicació, referint-se a un contingut, amb molta
informació i molt interessant com a respostes més generalitzades.
Els que opinen regular o dolent ho fan referint-se a l'anunci de la
sortida de l'últim número per falta de relleu en l'equ ip de re dacció,
val a dir que hi ha una minoria d'enquestats d'aquest grup d'opinió
que creu que faltarien més pàgines, que no hi ha gaires articles
interessants i que no té gaire sortida. Aquesta última opinió queda
contrarestada d'una manera positiva amb la contesta dels que diuen
comprar-lo regularment, un 55% dels enquestats, i un 15% declara
haver-hi col· laborat alguna vegada.
Els que consideren que l'estat del Butlletí és bo semblen valorar
més el contingut (interessant, informació del poble .. ) que no pas la
situació de final d'etapa del col· lectiu de redacció actual, valorada
pels que es pronuncien amb regular o negativament.

El Casal
Parroquial
Llagosterenc

TIPUS

NOM

Recreativa

Casal Parroquial

SEU SOCIAL

Local propi
sln

CI Tossa,

NBRE. DE
SOCIS

PRESIDENT

Socis: 200 Xavier Jou
famílies 3

L'estiu de 1971 un total de 221 nens de Llagostera assistiren al
primer Casal d'estiu, des de llavors el Casal Parroquial L1agosterenc
ha estat un lloc de trobada per als infants i adolescents de la
població i ha demostrat la força de voluntat de la gent de la vila per
tirar endavant un projecte començant de zero i en el qual han acabat
col·laborant tots els estaments municipalsN'han estat els primers i
principals impulsors la Parròquia i un grup de matrimonis de la vila, i
han trobat continuïtat a la tasca al llarg d'aquests trenta anys amb el
relleu que s'han anat traspassant noves generacions de pares.

A finals de 1971ja es col·locava la primera pedra del que és l'actual
edifici en el terreny cedit per la senyora Mercedes de Casanovas i
de Ferrer, Vescomtessa d'Estoles, propietària de la Torre Albertí.
El finançament de les obres va ser pOSSible gràcies als donatius i
a diverses activitats que es varen dur a terme com ara la recollida
d'ampolles de cava buides, una tómbola per la Festa Major i la
col·laboració de molts empresaris de la vila. L'agost del 1974
s'estrena l'edifici i el 20 de febrer del 1975 s'aproven els Estatuts
que posava l'Associació sota el patrocini de la Parròquia i del Bisbat
de Girona.

Les activitats que s'hi duen a terme des de llavors són molt diverses ,
a més del Casal d'Estiu, amb una mitjana de 300 nens, cal destacar
el teatre, amb les obres tradicionals La Passió i Els Pastorets que
s'hi realitzen cada any, el cinema, el futbol infantil que es juga en
el terreny adquirit l'any 1981, la calçotada, la tallada de troncs, la
festa de Sant Cristòfol que organitza la junta del Casal, xerrades
culturals, entre d'altres.

3 Cal ca lcular uns 600 socis (nucli fam iliar de 3 membres).
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Situació
del Casal
L'opinió
de la Junta

Perspectives: Continuar les activitats portades a terme fins ara, com
el Casal d'Estiu, teatre ...
Dificultats: Sobretot econòmiques pel manteniment i l'adequació
dels locals.
Participació: poca
El Casal es manté mitjançant les quotes que paguen els socis, també
grilcies a la publicitat d'alguns patrocinadors i subvencions diverses
de l'Ajuntament. Altres ingressos ocasionals són les entrades a les
representacions de teatre i diverses festes j sopars que s'organitzen
durant l' any.
L'Ajuntament bàsicament col·labora en el finançament i també ajuda
en el manteniment de l'edifici.
El Casal no segueix cap tàctica en concret per captar nous socis , però
es treballa per oferir bones activitats i que així la gent s'engresqui
a participar.

L'opinió
dels socis

Quant al motiu d'inscripció es poden destacar tres aspectes principals:
1.- Per les activit ats d'estiu.
2.- Tradició fam iliar.
3.- Per col·laborar i part icipar en una entitat del poble.
Participació i dedicació:
En general tots els socis contesten afirmativament i demanen més

participació del poble. Quant a la dedicació, segons l 'època de l'any
els socis s'invol ucren més perquè s'hi fan més activitats.
L'aportació que fa el Casal Parroquial lIagosterenc a la vila ha
donat com a respostes més habituals:
1.- Dóna vida.
2 .- Integra diferents nivel ls socials .
3.- Organitza l'esplai per a la mainada a l'estiu.

Als possibles futurs associats els dirien que:
1.- Quants més siguem més coses es pod ran du r a terme.
2.- Pels avantatges que suposa ser soci del Casal , en les activit ats.
3.- Per relac ionar-se amb la gent de la vila.

L'opinió
popular

Dirigida en principi als més petits , ha anat integrant, gràcies a
la diversitat d'activitats, la possibilitat de participació a tots els
membres de la familia, cosa que ha quedat manifesta per un 56%
dels enquestats que l'ha considerat per a tot el poble davant d'un
31% que la consideren només per a petits i adolescents.
Un 20% dels enquestats manifesta ser soci j untament amb altres
membres de la família (entre 2 i 5 persones per nucli fam iliar). Del
80% que es declara no soci n'hi ha un 20% que tenen algun membre
familiar que n'és.
Algunes opinions del enquestats,manifesten l 'estancament de
participació sobretot del Casal d'Estiu que semblen at ribuir a una
manca d'evolució en les acti vitats.
Els comentaris del percentatge de enquestats que consideren bo
l'estat del Casal es decanta per aquests tres criteris:
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1.- Té molts col·laboradors i bona Junta.
2.- Per la diversitat d·activitats.
3.- Perquè tenen la gent assegurada (alguna de les respostes ha aclarit
el per què: mentre tinguin el monopoli del futbol base i del Casal d'Estiu,
o d'altres han dit: per la necessitat d'aquests tipus d'entitats).
Algunes de les impressions dels que consideren l'estat del Casal
regular o dolent semblen més aviat dirigides al Casal d'estiu,
entre altres es poden destacar les següents: falta de monitors i
premonitors, disminució de nens a l'estiu, manca de modernització

(manquen aules d'internet. intercanvis, més sortides culturals i
excursions) i més varietat en les activitats.

Conclusions
Incidència del

teixit associatiu a
Llagostera

En general l'associacionisme a Llagostera disposa d'una bona
participació, aquesta és la primera afirmació que s'extreu d'aquest

treball després de comprovar la gran quantitat de vilatans , 3.495 4 en
total, que estan afil iats o participen en la diversitat d'associacions,
agrupacions i entitats del municipi. La incidència en el conjunt de la
població Ilagosterenca, que és de 6.500 habitants, representa un
percentatge del 53%. Si comparem les dades amb les obtingudes de
l'any 1935: 2100 associats en un municipi de 4.000 habitants amb
una incidència del 52% sobre el total de la població, podem veure un
manteniment de la població implicada en les societats locals.
El que sí queda clar és que hi ha hagut un canvi en la conducta social
de les últimes dècades, ja que els t ipus d'associació amb més
membres han evolucionat cap a un clar predomini de [es de caire
recreatiu i esportiu, dedicades a grans col·lectius com són els nens ,

el jovent o la tercera edat. Dins aquest treball n'hi ha un clar exemple,
la Llar de Jubilats. L'esplai d'aquest tipus de col· lectiu antigament
estava dispers entre el Casino, bars del municipi , xerrades el dia
de mercat o reunions (principalment el col· lectiu femení aleshores
menys integrat a la societat) per jugar a cartes o fer labors en cases
particulars, entre altres activitats, normalment diumenges i festius.
L'estat del benestar i el concepte de jubilació com a una etapa de
lleure i oci han reunit la gent gran en llocs de trobada diària i cada
pOble disposa d' una o més llars on s'organitzen balls, excursions,
àpats, exposicions, etc. Però tot plegat també comporta una certa
pèrdua de contacte i de barreja amb les generacions més joves.
Precisament la diversitat de l'oferta associativa és un altre factor
positiu que demostra la varietat d'afeccions per a tots els gustos
que es concentren a Llagostera, creant fins i tot rivalitat entre
elles, tal com ho manifesten, en to de crítica, alguns simpatitzants
d'algunes entitats que recalquen els avantatges de què disposen les
que estan subvencionades en relació amb les de caire independent

i a les quals representa una fugida de socis.
Si bé Llagostera, com he dit, compta amb un bon teixit associatiu,
no cal baixar la guàrdia. L'associacionisme en la societat occidental
pateix les conseqüències dels nous sistemes de vida més
predisposats a quedar-se còmodament a casa gaudint de les noves
4 3495: xifra aconseguida després de comptabi li tzar els socis i participants en les entitats locals, amb un marge d'error de
5%, donat que el Casal Parroquia l està comptabilitzat per nucl is fa miliars de tres membres de mi'ljana i que les dades de Ja
llar d'Avis són aproximades,
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tecnologies després d'una llarga i sovint estressant jornada de
feina. Paradoxalment poder assolir aquest bon nivell de vida sol ser
la causa d'haver d'allargar les hores de feina.
El Butlletí és una mostra de com una associació amb pocs
membres (15 del col·lectiu de redacció, alguns col·laboradors i 25
subscriptors), pot fer una gran aportació a l'associcionisme local,
donant cabuda en les seves pàgines a totes les entitats locals per a
la seva difusió, i també fa una aportació cultural i històrica a la vila
amb una informació àmplia sobre els esdeveniments del municipi.
Tant el Casino L1agosterenc com el Casal Parroquial L1agosterenc es
poden considerar entitats amb bona salut. El Casino està en fase
d'aprovació d'uns nous estatuts i té projectes de modernització,
com la iniciativa d'adquirir aparells d'imatge i so d'última generació,
fet que demostra la motivació i el dinamisme de la Junta actual, que
també queden reflectits en l'àmplia resposta a l'enquesta del treball
de camp en què destaca la fidelitat dels socis passius.
Si bé els membres de la Junta del Casal manifesten que falta
participació i mitjans econòmics, el suport de l'Ajuntament i la seva
funció com a centre per a Ja mainada durant les vacances escolars
a l 'estiu n'asseguren la continuïtat, tal com manifesten alguns dels
enquestats, Altres factors positius que s'han expressat són que té
molts col·laboradors, bona Junta i diversitat d'activitats.
Pertal d'estimu lar les activitats sòcioculturals durant el curs 20032004 l'Ajuntament ha signat convenis amb les següents entitats:
Casino L1agosterenc, Casal Parroquial L1agosterenc, l'Associació
Cultural Papu Tisores (Butlletí de Llagostera), la Colla Gegantera i
Llagostera Solidària . També ha concedit una subvenció a la Unió de
Botiguers de Llagostera.
Cal afegir l'ajut que reben les associacions esportives que depenen
del Patronat Municipal d' Esports.
Les entitats estudiades han manifestat rebre els següents ajuts per
part de l'Ajuntament, si bé cap d'elles ha especificat els imports
rebuts: subvenció econòmica
Casino Llagosterenc: subvenció anual fixa per a les activitats i
cessió de material per a l'Escola de Música.
Colla gegantera: disponibilitat de la Brigada Municipal i oferiment
d'assessorament ¡ col·laboració.
Club Bàsquet: subvenció econòmica, material i la paga a entrenadors
i àrbitres col·legiats, disponibilitat del local Poliesportiu i del local
Polivalent.
Butlletí de Llagostera: Cedeix local i aportació econòmica.
Casal Parroquial: subvenció econòmica, manteniment de l'edifici i
disponibilitat de la Brigada i ajut de la Policia Local.

Motivació i grau
d'implicació dels
Uagosterencs

Un dels objectius proposats també era veure la motivació que ens porta
cap a formar part d'una associació. En l'anàlisi duta a terme a las cinc
associacions escollides, Casino lIagosterenc, Club Bàsquet llagostera,
Colla Gegantera, Butlletí de llagostera i Casal Parroquial, es poden distingir
clarament alguns comportaments de la societat, com ara el de pertinença
o participaCiÓ. segons s'és de junta, soci o afiliat sense càrrec .
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Els individus tenim dues maneres de formar part del grups socials,
que solen anar per separat però en algunes ocasions poden anar
juntes. Podem pertànyer a un grup i alhora podem participar. La
pertinença a un grup es caracteritza per una entrega de l'individu
incondicional a la col·lectivitat, identificant-se amb els seus valors
sense qüestionar-los . La participació, en canvi, és quelcom molt
més deliberat i voluntari: l'individu participa en un grup perquè vol
i mentre vol, no se sent obligat a lleialtat i conserva la suficient
distància crítica com per decidir si li convé o no seguir en aquest
col·lectiu. En la pertinença a un grup el que compta és ser del grup,
sentir-se acollit i identificat amb ell; en la participació l'important
són els objectius que pretenem assolir mitjançant la incorporació al
grup: si no els aconseguim, ho deixem.
En les entrevistes i les enquestes s'ha pogut comprovar que entre els
membres de juntes es dóna clarament el sentit de pertinença, amb
una predisposició incondicional i voluntat de treball per tirar endavant
l'entitat. L'esforç i la voluntat propis dels membres que responen
a la tipologia de la pertinença Ountes) comporta un desgast i per
tirar endavant es necessita un relleu cada cert temps. L'exemple
en són les noves juntes del Casino, del Club Bàsquet i del Casal
amb forces ren ovades i el buit que s'ha generat al Butlletí per manca
d'aquest relleu , finalment subsanat in extremis amb l'anunci d'un
nou col·lectiu sorgit a darrera hora. La Colla Gegantera és prou jove i
en aquest sentit encara gaudeix de l'impuls de la seva creació.
El comportament dels socis és mixt, es divideix entre la pertinença
i la participació o totes dues al 'hora, en canvi els participants
eventuals són més crítics i estan pendents que les expectatives
dipositades es compleixin, comportament més específic de
participació. En el resu ltat de les enquestes sobre la freqüentació
del saló-cafè del Casino és on s'ha vist més aquest condicionant.

En les enquestes populars sobre les cinc entitats queda evident
que els lIagosterencs en general es consideren ben assabentats
de les activitats que duen a terme aquestes associacions. Pel que
fa a la participació, ratllant quasi la tercera part dels enquestats,
siguin o no siguin socis, manifesten participar regularment en
les activitats més aviat de tipus d'entreteniment (sopars, teatre,
concerts, cercaviles), davant d'una àmplia majoria, entre ells alguns
associats, que declara no participar habitualment. La participació
queda dons força reduïda malgrat el gran nombre d'associats que té
el municipi. Aquestes dades expliquen el reclam de més participació
que han fet les cinc juntes entrevistades.
Hi ha un gran nombre d'associats que no sol col·laborar activament i es
limita a formar part de la societat com a soci passiu pagant la quota. A
títol anecdòtic vull afegir que m'he trobat socis amb una fidelitat modèlica
com ara la d'un soci del Casino, jubilat, que continua aportant la seva
quota tot i estar-ne exempt per la seva condició de jubilat.
Cal esmentar que algunes de les associacions lIagosterenques, a
banda de les activitats pròpies de cadascuna, també col· laboren en
activitats populars i són un factor molt positiu per ajudar a donar
vida al municipi i el que sí queda clar des d'un principi, tal com ho
afirmava en la introducció tancaré aquest treball, el teixit associatiu
lIagosterenc ajuda a mantenir el caliu de la vila.
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Agraïments

• A la meva tutora, Montse Casadevall, per la seva ajuda i
dedicació
• A la meva família pel suport que m'han donat durant aquests
últims mesos.
• A la Marta Albà per la documentació facilitada des de l'Arxiu
Municipal.
• A tots els membres de les associacions lIagosterenques que
m'han facilitat informació i s'han mostrat receptius a qualsevol
dubte que tingués, especialment als representants de les cinc
entitats estudiades:
o A Juli Schmid i Enric Ramionet, pel Casino Llagosterenc.
o A Xevi Vilalta, per la Colla Gegantera.
o A Marc Sureda, pel Butlletí de Llagostera.
o A Albert Donate i Agustí Clara , pel CB Llagostera.
o A Jordi Rusiñol i Anna Gascons, pel Casal Parroquial Llagosterenc.
o I a tot els que han col·laborat en les enquestes i les entrevistes
per la seva ajuda i paciència.
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TíTOLS PUBLICATS
1.4 - Les sitges de Llagostera de Josep Burch
i Rius

1. - [I Mercat i la Fira de Marta Albà i Espinet

2 - El passeig Romeu de Fina Solà i Ll irinós
15 - Retaules barrocs de Josep Maria Grau i
3 - Breu història de la infermeria a
Llagostera de Rosa Masana i Ribas

Roser Puig
1.6 - 1831-1936. Cent anys de pOblació a
pagès d'Olga Llobet i Guevara

4 - [I llarg acabament de l'església de
Llagostera (Segles XVII-XVIII) de Josep
M.T. Grau i Roser Puig i Tàrrech

17 - Un notari i els seus papers durant la
Guerra del Francès de Marta Albà i
Espinet i Ma . Àngels Adroer

5 - Jaume Roura i Prats. Radiografia d'un
cacic de Dolors Grau i Ferrando

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

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

19 - 1241 Un Privilegi reial de Montse Varas
7 - La Casa de les Vídues. Cent anys per
tenir una biblioteca pública de Joan

20 - L 'Hospital de Marta Albà i Espinet

Ventura i Brugulat

21. - La pràctica de l'[sport a Llagostera de
Francesc Cortés

8 - La Plaça Catalunya de Marta Albà i
Espinet i Enric Ram ionet i Llaveras

22 - Rafael Masó a Llagostera de Borja Garcia
i Vilal longa

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

23 - [I bosc de ribera. La vegetació dels
rius i de les rieres de Llagostera d'Anna

10 - Els noms dels carrers: dedicacions i
origen de Ramon Brugulat i Pagès

PJasencia i Casadevall

1.1. - Carqueologia a Llagostera de J. Merino,
L.E, Casellas, X. Rocas

24 - "Chantecler". Una revista de principis del

1.2 - Les fonts de Llagostera de Magda Saurí i
Masgrau

25 - [Is ocells de Llagostera: el pla i el nucli

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

26 - [I teixit associatiu de Llagostera:

segle XX de Marta Pascual i L10rens

urbà d'Estel Cañiguera l Batllosera

l'associacionisme local des del segle XIX
de Jordi Clara Coromino la
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