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EDITORIAL

Estem vius!

E

l mes de setembre del 95 reapareix EL BUT
LLETÍ de Llagostera, fruit d'una sèrie de reuni
ons amb l'Ajuntament i amb l'ajut d'un conveni
que vam realitzar ambdues parts (vegeu l'editorial de
EL BUTLLETÍ n*" 1) i que el passat dia 2 de gener ha
estat objecte de renovació. Hem rebut una subvenció de
350.000 ptes., en concepte d'inversions en informàtica
i se'ns prorroga el termini per a retornar l'import del
material cedit en el primer conveni (422.200 ptes.). Es
continua posant a la disposició del Col·lectiu un local
per a la realització de la revista. Cal esmentar que el
present conveni ha estat unànimement aprovat per totes
les forces polítiques de Llagostera.

St. Jaume i St. Llorenç aquest any hem de celebrar la
resurrecció del Solstici d'Estiu, a càrrec de la Colla
Gegantera, de nova formació.
Pel que sembla, el local polivalent està a punt de ser
una realitat i tot fa pensar que aquest ha estat el darrer
any que un envelat trepitja Llagostera. El projecte ha
tomat a evidenciar les diferències entre l'equip de govern i l'oposició. També s'ha parlat molt de la dimissió
del regidor d'urbanisme, que ha precedit la renovació
de part del funcionariat d'aquesta àrea.

Canviant de tema i entrant a fer un balanç de la Festa
Major, podríem dir que no hi ha hagut massa sorpreses.
Si no fos per la festa improvisada pels Quintes, el divendres no hagués estat diferent de qualsevol altre. Una de
les novetats d'enguany va ser la festa magribina. Caldria
plantejar-se el perquè de la poca presència de representants de la comunitat africana en aquesta celebració. A
l'altre costat de la balança podríem situar-hi els èxits
rotunds del dissabte i els actes a l'aire lliure.

Per la nostra part volem agrair la gran quantitat de
col·laboracions que anem rebent. Aquest número es caracteritza per la important presència d'articles signats
per gent aliena al col·lectiu. Això ens fa pensar que EL
B U T L L E T Í està viu i que les seves opinions no deixen
indiferent. Això ens fa reiterar la nostra voluntat d'acollir a tothom qui estigui interessat a expressar les seves
opinions i a col·laborar amb la revista. Us recordem,
doncs, que les portes del Col·lectiu de Redacció continuen obertes a tothom.

Una acceptació similar l'han tinguda les festes d'estiu d'enguany. A més de les ja consolidades St. Cristòfol,

El Col·lectiu de Redacció

Taula rodona amb
els representants de
les Urbanitzacions
de Llagostera (I)
Les Urbanitzacions de Llagostera són una de les herències de l'anterior règim. Ja fa més de vint anys que van
començar a edifícar-se construccions -de manera il·legal-,
repartides en diferents indrets de l'extens terme municipal de Llagostera. Construccions que continuen duent-se
a terme avui en dia. Amb notables diferències entre elles,
aquestes urbanitzacions han iniciat els tràmits de legalització, per tal que l'Ajuntament les reconegui com a part
del poble. Avui conviuen, doncs, les urbanitzacions que j a
estan legalitzades amb les que ho estan en vies. Es tracta
d'un procés molt lent que requereix molta voluntat. Sobretot per part dels propis veïns, que han de córrer amb la
major part dels costos econòmics i que sovint no estan prou
preparats per afrontar l'allau de problemes judicials i tècnics que suposa aquesta empresa
És important tenir en compte que aquests nuclis de població aglutinen aproximadament unes 2.000 persones (de
les quals una part hi resideix de manera fixa), que -amb el
pagament d'impostos municipals i l'ús dels serveis i comerços del poble- han contribuït a l'enriquiment de Llagostera. 2.000 persones a qui -potser- només tenim en
compte quan convé.
Per conèixer una mica més els problemes d'aquests veïns hem convidat els seus representants a una taula rodona, on han pogut manifestar les seves preocupacions i explicar els seus problemes. Per raons d'espai, en aquesta
primera part, parlaran els representants de tres urbanitzacions (Font Bona, Llagostera Residencial -coneguda com
"Els Escuts"- i Mont-Rei). En el proper número intervindran els restants.
Pau BassetSj Dani Moll, Pin, Roberto Pintre.
Fotos:Joan Mas
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A la trobada organitzada pel Butlletí amb motiu d'aquest reportatge van assistir-hi representants de les següents
urbanitzacions:
Font Bona: Antonio Barbé (President de l'Associació de Propietaris i Parceilistes) i Ermelinda Bachiller
(vocal de la mateixa associació).
Llagostera Residencial: Emilio Andrés i Lluís Camacho (secretari i vocal de la Junta de Compensació, respectivament) i Antonio Chinchilla (vocal de la junta de la piscina).
Mont-Rei: Jaume Gonzàlez (membre de la Comissió Negociadora)

- Quina és la proporció d'habitants fíxes en cada urbanització?
Font Bona (F): Aproximadament
unes 20-25 famílies. A més, n'iii ha
unes 10 que hi viuen temporades llargues (mig any). A l'estiu hi ha unes
200 famílies en total. Aquest any,
probablement n'hi vindran més perquè des d'ahir (divendres, 25 de juliol) hem aconseguit que arribi aigua
a la urbanització.

ment, només per això ens hem hagut de gastar més de 15 milions de
pessetes. Li hem posat una denúncia molt forta.

Fonthona: és, de les
tres, la que té els tràmits de legalització
més reíardats. El motiu principal
-afirmen- són els problemes que els planteja
el propi promotor.
Després d'estar gairebé un any sense aigua, a finals del passat mes de juliol -amb
la col·laboració de
l'Ajuntament'
han
aconseguit tornar-ne
a gaudir.

Llagostera Residencial (LR): Hi ha
unes 85-86 vivendes habitables, de
les quals unes 50 estan habitades de
manera regular.
Mont-Rei (M): Mont-Rei és una urbanització molt petita. Hi ha unes 50
cases construïdes, amb una trentena
de famílies amb residència fixa.
- Quins són els problemes principals?
F; El nostre principal problema és el
promotor de la nostra urbanització
(el Sr. Fontanals), que no fa ni deixa
fer. En aquest aspecte val a dir que
des de fa un any i mig l'Ajuntament
ens està donant molt de suport. Estem lluitant com a desesperats. Per
posar-vos un exemple, el dia 31
d'agost de l'any passat ens va tallar
l'aigua. I així hem estat fms ara: gairebé un any sense aigua. Ara bé, els
rebuts ens els cobrava igualment, fms
i tot s'inventava les lectures. Ell diu
que és un error del banc. De mo-

i una pista polisportiva, fer uns vestuaris nous, ajardinar-ho, fer-hi un
bar, arreglar l'enlllumenat,...

LR: La nostra urbanització ja ha superat els problemes de legalització,
aigua, llum i carrers, L'obstacle principal que ens cal superar en aquests
moments és la instal·lació d'una depuradora per poder connectar les aigües residuals amb la xarxa del poble. Ja hem iniciat contactes, tenim
pressupostos i els permisos pertinents. El cost d'això és bastant elevat i el procés és Uarguíssim: cal complir tota una sèrie de requisits, i la
paperassa que cal omplir és interminable. Ja fa dos anys que hi anem al
darrera.
Una altra cosa és la piscina, que
fa set anys que està tancada i completament abandonada. Ens agradaria arreglar-la, fer-hi pistes de tennis

M: Abans d'entraren la problemàtica m'agradaria precisar alguns punts.
Fa vint anys, Llagostera era una població completament rural. Gràcies,
en gran part, a les urbanitzacions,
s'ha desenvolupat. Cal tenir molt en
compte, doncs, que tots aquests nous
habitants han aportat riquesa al poble.
Vull recalcar això perquè quan des
de les urbanitzacions fem reunions
amb l'Ajuntament sembla que els
demanem almoina, quan el que reclamem és ajut. No demanem que
les coses ens siguin gratuïtes; nosaltres paguem i pagarem el que faci
falta. Ja fa anys que ho fem, però,
malgrat que falten pocs detalls, MontRei encara no està legalitzada.

LES URBANITZACIONS

L·Iagostera Residencial -coneguda com
"Els Escuts"-ja està
legalitzada.
Reconeixen que a això hi
ha contribuït molt favorablement el fet
que una gran part
dels veïns hi tenen residència fixa.
Les seves principals
prioritats
són la
instal·lació d'una depuradora i la recuperació de la piscina.

- Però és que no pagueu els impostos 0 què?
Tots: Paguem els mateixos impostos
que els habitants del nucli urbà, inclosos enllumenat, escombraries,...
M: I tret del servei d'escombraries,
no rebem cap més servei.
LR: Nosaltres -tot i que estem legalitzats- hem hagut de pagar de la butxaca l'empresa que ens ha arreglat
els carrers. D'altra banda, el que sí
que paga TAjuntament és l'enllumenat públic.
- Manteniu reunions regulars amb
les autoritats locals?
F: Les relacions són bones, però cal
apretar-los molt. Cal demanar hora
ara amb l'advocat, ara amb l'alcaldessa, ara amb l'arquitecte,... i es fa
feixuc.
LR: Des que estem legalitzats ja ens
tenen en consideració. És clar que
ens manquen moltes coses, encara.
Però no hem d'oblidar que hi ha altres zones -i altres urbanitzacionsque tenen més necessitats que la
nostra. Per altra part, la Generalitat
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dóna molt poques subvencions a zones residencials.
També és veritat que l'Ajuntament ens ha ajudat a l'hora de fer
pagar alguns veïns "morosos". Es
clar que hi tenen un 20% de recàrrec...
M: Els alcaldes que íïns ara hem tingut han col·laborat de manera molt
escassa en el nostre cas. És ara amb
la nova alcaldessa Pilar Sancho quan
hem rebut la primera carta -després
de 20 anys- en què se'ns dóna la confirmació d'un acord a què vam arribar amb el senyor Riera per a fer un
projecte per als quatre darrers de-

talls que falten per ultimar la legalització. Penso que un dels motius que
s'hagi tardat tant a legalitzar moltes
urbanitzacions és que l'Ajuntament
no ha pres la iniciativa. Les juntes
estan formades per diversos veïns
sense massa coneixements tècnics i
que són difícils de coordinar de manera àgil. Per això, ens agradaria que
des de l'Ajuntament ens donessin
empentes del tipus: "£« el termini
de dos mesos cal solucionar aquest
problema concret, i bo podeu fer
aixr. Aleshores nosaltres podríem
posar-nos a treballar amb una sèrie
d'objectius i procediments clars, assessorats per l'equip tècnic de

UAiuntame
Segons el nou regidor d'urbanisme, Narcís Llinàs, des de l'Ajuniamení sempre hi ha hagut una clara voluntat que les urbanitzacions
' puguin arribarà bon port. Des que ocupa aquest nou càrrec, ha mantingut ja vàries reunions amb els portaveus de les diferents urbanitzacions,
per tractar els diferents problemes que van sorgint. La valoració que fa d'aquests primers contactes és molt positiva.
El problema bàsic d'aquests nuclis de població -diu- és que la major part no estan legalitzats. És molt important que totes les urbanitzacions aconsegueixin superar aquest obstacle quan abans millor.
En preguntar-li el seu parer sobre les declaracions que han fet els representants de Montrei, Fontbona i Llagostera Residencial (tot i que
estan agraïts a l'Ajuntament peis esforços que demostra, pensen que hauria de prendre més iniciatives i dirigir amb més empenta i decisió els
afers que afecten sobretot la legalització), Llinàs respon que des de l'Ajuntament ja intenten fer-ho aixi. Segons ell es tracta d'un procés molt
lent que requereix molts tràmits i que l'agilitat dels processos també passa per la bona entesa dels propis veïns de les urbanitzacions, fets que
s'escapen bastant de la seva competència.
Canvis a l'àrea d'urbanisme
Llinàs també afirma que la inquietud que han mostrat els membres de les urbanitzacions pel que fa al canvi de noms en l'àrea d'urbanisme (l'antic regidor -Fèlix Pallarols- va dimitir; i van cessar en els seus càrrecs l'Assessor Jurídic d'Urbanisme i l'Arquitecte IVlunicipal) és
infundada. Explica que arran de la dimissió del Sr. Pallarols, es va aprofitar per renovar els altres càrrecs, per així introduir noves cares i nous
sistemes de treball, que puguin ser més dinàmics. Afirma que es tracta d'una decisió que feia temps que es tenia pensada, però que s'anava
postergant, esperant el moment oportú. Per tant -explica- els canvis no tenen per què significar una aturada en els treballs que s'estaven fent
-com es temia des de les urbanitzacions-, ans al contrari.
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r Ajuntament. Mitjançant aquest procediment a hores d'ara probablement
totes les urbanitzacions estarien acabades.
Contestant a la pregunta, diré que
sí que tenim força contactes amb
l'Ajuntament, però que els resultats
encara són pocs.

Tols aquests problemes ens han
impedit de començar el procés de legalització
Legahtzar una urbanització dura
anys. Pots començar a fer obres i
arreglar els carrers. Després, l'enllumenat i la depuradora, i així amb tots
els requisits que es demanen. Quan
Monlrei: Ja han
passat 8 anys des
que es va aprovar
el projecte
de
tagalització.
Actualment estan
a les les portes
d'aconsegiiir-ho.
Tan sols els resten
uns detalls, com la
instal·lació d'uns
hidrants i reasfaltar ets carrers, entre altres.

- Com porteu el procés de legalització?
F: Com ja hem comentat abans, el
promotor no fa més que posar-nos
traves. Ja fa 3 anys que demostrem
a l'Ajuntament tots els problemes
que tenim. Sembla que ens han fet
cas i ara esperem que entre setembre i octubre d'aquest any l'Ajuntament executi l'embargament del Sr.
Fontanals, per impagament de
plusvalues a l'Ajuntament (malgrat
que a nosaltres sí que ens les cobrava).
Tot això és molt dur, perquè, com
ja s'ha dit abans, nosaltres no som
especialistes. Davant cada nova situació necessitem informar-nos i,
abans no has aconseguit assimilar tot
un munt de coses, ja t'han marcat
gols per tot arreu. Per això insisteixo
que ens és tan necessari l'ajut de
l'Ajuntament i el seu equip de tècnics.

ho has aconseguit tot poden haver
passat uns 10 anys, amb la qual cosa
les obres que vas fer el primer any
ja estan deteriorades. Aleshores,
l'Ajuntament fa una inspecció per
veure si està tot correcte i -com és
lògic- sempre troba alguna cosa.
D'aquesta manera no assumeixen la
urbanització i nosaltres hem de continuar arreglant coses amb els nostres diners. És un peix que es mossega la cua.
LR: I una de les coses que fan mal
són les persones que compren
parcel·les i no hi viuen ni hi edifiquen, sinó que les mantenen per especular. Sol ser la gent que no vol
pagar els impostos. Així, aquestes
parcel·les van augmentant de valor,
mentre ells no fan res per contribuirhi.
La nostra legalització ja està solucionada. Nosaltres vam iniciar el
procés, l'any 86.

M: Nosaltres tenim el projecte de
legalització aprovat des de l'any 89.
I com que han passat tants anys, ara
resulta que s'han afegit encara nous
requisits als que es van aprovar (com
és la instal·lació d'uns hidrants). Ens
manca tan sols connectar la depuradora amb la Mata, reasfaltar els carrers i una nova xarxa d "aiguat. Esperem que després d'això l'Ajuntament
no trobi més mancances.
- Rebeu suficient informació de les
activitats que s'organitzen a Llagostera?
Tots: Sí, arriben programes.
- Els veïns de les urbanitzacions
utilitzen les instal·lacions públiques del nucli urbà (esportives,
culturals, sanitàries,,..)?
- Tots: Sí. Els habitants fixos porten
els nens al col·legi, al pavelló,...
-1 els serveis com la recollida d'escombraries, correu, etc?
M i LR: Nosaltres no tenim cap queixa ai respecte.
F: Pel que fa a les escombraries no
tenim cap problema. Tan sols agrairíem que a l'estiu col·loquessin 2 o 3
contenidors més, donat l'augment de
població que hi ha. El servei de recollida de "trastos" vells és més deficitari, potser per la dificultat d'accés.
Pel que fa al servei postal, vam
instalar unes bústies que anaven molt
bé fins que el senyor promotor va
venir un dia amb una radial i les va
treure argumentant "que no volia
merda als seus terrenys".
És clar, ara el carter no puja, perquè no té on deixar les cartes.

aBUTLLEn
L'edifici Polivalent ja està en dansa
L'edifici polivalent ja està aprovat en Ple, i el nou edifici d'extensió rep els últims retocs. De moment la radio
municipal ja s'hi ha instal.lat en periode de proves

En el Ple del dia 16 de juny
d'enguany, es va aprovar ei projecte d"'Edifici per a Local Polivalent", realitzat per l'arquitecte Joan
Riera.
El local s'insta].larà ens els terrenys que hi ha al costat del pavelló, rera el camp de futbol municipal.
- r.^i:;;,;-;-'
Equipat amb una sala polivalent
de 700 metres quadrats, escenari,
bar, hall i porxo d'entrada, disposa
de varis magatzems per a material
i consergeria.
El projecte inicial, dotat amb 35
milions de ptes., contemplava una
superfície de 800 metres quadrats,
que s'ha vist ampliada fins a l 200
. Això ha fet que el cost del projecte sigui finalment de 51 milions
de ptes.
Aquest augment de la superfície i el cost s'explica, segons Narcís Llinàs (Regidor d'Urbanisme),
per l'estudi més detallat de les necessitats que podria tenir l'edifici
polivalent en el futur. Amb una superfície més ample es poden posar
les llotges que habitualment es collocaven a l'envelat, sense por a perdre espai útil. També possibilita
l'existència d'una pista esportiva

amb mides reglamentàries. Aquests
canvis fan que l'espai destinat a
sanitaris i les mesures de seguretat, hagin augmentat.
Aquest replantejament del local
es justifica pel fet d'haver hagut de
presentar ràpidament un projecte
per no perdre les subvencions del
PUOSC, destinades inicialment a la
pavimentació dels camins de Bruguera. Llinàs afirma que aquest
canvi demostra que s'escolten les
peticions de la gent.
Pel que fa al finançament de
l'edifici polivalent es repartirà de la
següent manera: 12 milions de la
subvenció del PUOSC, 17
milions per venda de patrimoni i la resta - 23 milions
aproximadament -amb crèdits.
Un aspecte que s'ha criticat des dels grups de l'oposició ha estat la manca de climatització. Llinàs ho justifica per raons econòmiques i
d'ús: no cal calefacció per a
un local amb capacitat per
a 1200 persones, i en els casos en que pugui fer falta.

es pot condicionar amb canons d'aire. Però el cost que suposaria equipar-lo amb un sistema de climatització, no compensaria l'us que se'n
faria.
Pel que fa a les dates de
fmalització de la construcció, Llinàs
es mostra caut, però assegura que
el temps de construcció no serà
massa llarg: de sis a vuit mesos a
partir de l'inici de les obres. Això
és degut a que la construcció es fa
amb mòduls de formigó.

Ramon

Soler
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Llagostera Ràdio ja emet en
periode de proves, des de l'edifici
extensió

Aquest és el plànol del projecte de l'Edifici Polivalent
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Fe d'errades

Aquesta és la llista -esperem- correcta dels noms de les persones
que apareixen en la secció Àlbum de Fotos del ButMelí n° 6.
1 - Vicenç "Peles"
2 • Josep Codina Costa
3 - Emili Rufi Comadira
4 - Joan Soles Pujol
5 - Josep Batlle Jovani
6 - Joan Farran Duran
7?
8 - Josep Puig Rodó
9 - Lluís Perxachs
10 - Josep Vicens Roca
11 - Antoni Soler
12 -Alarcón
13- Joan Pareta Fausetlas
14 - Carles Ramos Marca
15-Josep Trias Camós
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El pes de vuit dimissions

B

envolguts lectors, m' he decidit a omplir aquestes ratlles,
després de llegir el número
anterior del BUTLLETÍ i consultar
amb els meus companys.
Particularment, em va molestar
bastant el comentari que feia la Sra.
Alcaldessa de Llagostera. PILAR
SANCHO, quan feia referència a la
comissió de festes que teníem fins
ara.
Com a membre d'aquella comissió m'agradaria matisar i aclarir un
parell de punts.
La comissió de festes en pes no
va presentar la dimissió. Només vuit
dels seus membres vàrem escriure
una carta de dimissió a l'Ajuntament
que passo a escriure fil per randa.
" Els signants de la present,
membres de la Comissió de Festes, volem comunicar-vos que donat que s'ha acabat el període
d'aquesta legislatura, considerem
que és un bon moment per a una
renovació, i per això donem per
finalitzada la col·laboració amb
l'Ajuntament.
Han estat uns anys de treball
continuat per a donar al poble allò
que es mereix; hem intentat fer-ho
bé per a tothom, encara que cre-

iem que això és molt difíci. Per a
nosaltres ha estat una bona experiència. Animem a altres joves que vulguin continuar la
tasca i estem oberts a tothom per a qualsevol pregunta i consell.
Llagostera,
26
juny de 1995. "
Els motius que ens varen portar a prendre
aquesta decisió, només els
sabem nosaltres, i no crec
que sigui el moment de treure'ls a la llum pública. Però el
que sí voldria explicar-vos és
que després d'aquesta carta, no
hem rebut cap resposta per part de
l'Ajuntament. Ningú ens ha cridat a
cap reunió ni ningú ens ha preguntat
quins eren els nostres motius.
Ara ja és tard, però com a mínim
siguem seriosos i expliquem les coses tal i com han passat, no dient en
una revista com aquesta que llegeix
mig poble i en el número de la Festa
Major, que vàrem ser convocats a
una reunió. Sembla que els dolents
de la pel·lícula siguem nosaltres, que
vàrem deixar penjats a l'Ajuntament, quan precisament, vàrem ferho després de la Festa Major, per

Granja

Joaquim

Vall-llosera

Mobles CBÉeura

Especialitats en:
Xocolates, Cremes, EntrepaDs

Dolors Carreras
Joan Maragall.lO
Telèfon 80 54 37

mtentar
crear els mínims
problemes possibles.
Crec que és una falta de respecte vers a la resta de companys,
dir que la Comissió de Festes en pes
va presentar la dimissió, o és que la
comissió només eren vuit persones?
Per acabar, m'agradaria donar les
gràcies a tots els que durant aquests
vuit anys han passat per la Comissió
de Festes, més que companys de feines han estat amics, uns bons amics.
Com a mínim ara no podreu dir que
ningú us ha donat les gràcies per
aquesta feina desinteressada i dedicada a un bé comú, intentar fer de
Llagostera un poble com cal.

*
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El rossinyol comunitari

S

ón un quart de vuit del matí i
sona el despertador. El paro, i
com a bon consumidor del
millor invent que ha fet la humanitat, EL LLIT, he posat el despertador un quart d'hora abans per poder
gaudir d'aquests últims moments.
Quina tranquil·litat, quin silenci que
es respira en aquest poble, quina pau.
Són aquests moments els que fan que
et puguis llevar amb aquell entusiasme i aquelles ganes de fer les coses amb alegria.

Però tanta felicitat no pot ser, el
silenci és trencat pel re filet d'un rossinyol empipador que cada matí passeja per sota la meva finestra. El més
fumut és que aquest rossinyol empipador no ho fa del tot malament, però
el que sí m'empipa és el to tan elevat en què refila. I si tot quedés aquí
rai, el que passa és que té un repertori bastant reduït.

Que el dia 27 d'abril et canti el
VIROLAI és del tot més corrent, però
aquesta cançó pot repetir-se unes
quatre vegades més Pany.
Jo al principi creia que tenia una
sort terrible, un rossinyol per a mi
sol, quina enveja que faria a les meves amistats quan els ho expliqués.
La meva sorpresa ha passat a ésser
una decepció. No és només meu, hi
ha molta més gent que es queixa dels
seus refilets, es veu que cada matí
fa el mateix recorregut, plogui, nevi
o faci vent, i el més sorprenent, ni
tan sols és un ocell.
Si una cosa molesta molta gent,
no hi ha solucions als problemes públics. Estic segur que si una moto es
poses sota el seu niu fent molt
soroll se li posaria una denúncia fins que posés un silenciador, si un cotxe es
plantés sota el seu niu
amb les portes obertes

i la música amb el volum elevat, s'avisaria els municipals per solucionar el
problema.
Però resulta que refilar no està
prohibit, ni a les 7 del matí. Però jo
no vull que deixi el seu preciós cant
de cada matí, tan sols que modifiqui
de tant en tant el seu recorregut per
tal que tot el poble en gaudeixi com
jo. No vull ser egoista, ans al contrari, voldria que aquest rossinyol tan
matiner fos un ROSSINYOL COMUNITARI
„.
,
Claudi

De veritat que no hi estic d'acord

N

o estic d'acord que ETA
matés el senyor Blanco. No
estic d'acord amb les discriminacions que pateixen els immigrants a molts llocs i de moltes formes diferents. No estic d'acord amb
la llei d'estrangeria. No estic d'acord
que en un país tan ric com Catalunya
hi hagi importants bosses de pobresa. No estic d'acord amb la repressió i marginació que pateixen els pobles indígenes d'Amèrica. No estic
d'acord que es destrueixin tants boscos i paisatges per a fer-hi carreteres. No estic d'acord que hi hagi nacions que no puguin assolir la seva
autodeterminació o independència

per culpa d'altres estats. No estic
d'acord amb les monarquies, prefereixo les repúbliques. No estic
d'acord que en el món hi hagi una
minoria privilegiada, que vivim en el
malbaratament, mentre que una immensa majoria viu en la misèria i la
fam.
Ah! Perdoneu, m'oblidava del
verb condemnar. Sembla ser que el
govern l'ha fet obligatori en qualsevol escrit.
Condemno a l'infern a passar l'hivern el Partit Popular, Convergència
i Unió, el Partit Nacionalista Basc,

Partit Socialista Obrer Espanyol i algun altre, perquè volen fer-nos entrar dins l'estructura militar de
rOTAN. Recordem que Euskadi i
Catalunya varen dir NO a l'OTAN
en el referèndum el 1986.
Bé, per acabar i perquè no penseu que no estic d'acord amb res:
estic d'acord amb la iniciativa de condonar -no condemnar, condonar- el
deute extern dels països empobrits.

Peio Pascual i Gifre
Juliol 1997

OPINIÓ

L·aJustkmésuncachondeo? Sobre la llibertat
Dels diaris: (...) dos metges, condemnats per
avortistes. queden exempts de complir la sentència de
dos anys.
La llei, com a obra humana, lé moltes imperfeccions.
D'aqui que s'hagi de posar al dia periòdicament, d'acord
amb l'evolució que experimenta la societat en viure, pensar i actuar, cosa que no hi ha dubte que va variant amb
el transcurs dels anys...
Potser per això Voltaire va escriure: Si voleu bones
lleis cremeu les antigues i redacteu-les de nou.
Tothom -tots- hem de ser conseqüents i responsables de totes les nostres accions, els nostres actes,
J f l HO VEUS.
àdhuc acceptant-ne la
NOSALTRES IGUAL OUE
Lfl J U E T l C I A : SEfflPRE
responsabilitat i transAll\6 LES BALAHCti
A
LES iTiflMS
cendència... El yo no
ho sabia! no és vàlid.
El Codi Civil ja comença dient que: La ignorància
de las leyes no excusa su
cumplimienío.
Això ens porta a
preguntar-nos: on pot
ser la justícia quan en
un judici portat a terme i amb laudo
dictac els mitjans de
comunicació ja especulen dies abans amb
la possibilitat que e
-compliment de la
pena imposada quedi en suspens?... en l'espera de
l'anul·lació o de l'indult? Això és seriós? Això és justícia?
Heus ací que l'únic que s'ha aconseguit ha estat donar la impressió de falta de solidesa, o bé del mateix
articulat del Codi o bé de les sentències dels jutges en
cada cas. I, com a conseqüència, crear falta de confiança en la mateixa llei. Volem que tots arribem a poder
tenir una ferma convicció en la raó de la llei i, per resultat, amb els mateixos jutges.
Si en cada cas existeixen possibles atenuants, aquests
han de ser considerats en el moment d'emetre el veredicte corresponent, però una vegada dictada sentència
aquesta ha de ser portada a terme. El contrari demostraria una incongruència entre la llei escrita, els jutges i la
realitat aplicades.
Que es compleixi lallei i que, malgrat això, els
penaiitzats gaudeixin de tots els avantatges i beneficies
que la mateixa llei determina.
Armand. Mulero

Aquesta paraula, llibertat, és el mirall del que no
sóm. S'han aixecat i s'aixecaran moltes banderes sota
aquest símbol, pregonant una millor manera de viure.
Es distingeixen dos tipus de llibertat. Llibertat d'acció, capacitat d'actuar sense coacció externa (llibertat
civil, política, d'expressió,...) i llibertat d'elecció, la
qual defineix o elegeix sense cap determinació interna
(desitjós, passions, instints,...).
La dan'era és molt difícil d'aconseguir i, personalment, dubto que existeixi. Però si ens ho proposem encara podem gaudir d'una llibertat d'acció.
Se suposa que en un país democràtic, tothom pot
opinar i escriure sobre el que pensi. Resulta que a les
portes del segle XXI, estem coaccionats per unes grans
minories, les quals promulguen aquest nom i dirigeixen
les masses, impedides de llibertat d'acció. Paral·lelament,
es barregen els conceptes i ens preguntem si val la pena
deixar constància del que pensem.
>
Per mi, la llibertat més perfecta és la imaginació;
aquesta facultat interna, lliure, ens ajuda a viure. Però si
l'exposéssim, segur que més d'un s'avergonyiria i li faria basarda veure-s'hi reflectit.
Sempre escopim a allò que se'ns assembla. Valdria
inés aprendre dels nostres enemics, que són el nostre
veritable espill.
Cristina Montiel
Il·lustracions: Ramon Motjé
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Sisme a l'àrea d'urbanisme
Varen sonar dos trets. La vida de l'Abril era en perill. L'Eduard i la Pilar es van mirar i es precipitaren per les
estretes escales que duien al soterrani de la casa. Després, un darrer tret, i el silenci.

A

mb una trama canviant, però
Tan bon punt vaig entrar, el barconeguda, i amb la incertesa ber amb uns moviments ràpids, poc
de qui serien les enèsimes usuals en una persona de la seva
víctimes àeNissaga de poder, l'apas- edat, em va abatre^
sionant sèrie deixava la programació peus i manyji^Üecutar l'esquilada.
televisiva amb la seguretat d'una no Menü^To feia anava repassanj^tomolt llunyana reaparició que ens reles xafarderies del poble -qi
velés qui van ser els destinataris^ alguna cosa paguem- i en saber i
d'aquelles tres bales.
meva apatia é^-'^d icccplarels pt
de r Ajuntam^L conyLBSRgiiiacl
El neguit va ser efímer. N(*pen- amb sc^/^ Ü ^ K q i ^ ^ ^ p B a v t
sava perdre ni un minut en imentar_ Tiiarèr
esbrinar el desenllaç d'una Bstí
que, de ben segur, ni els sei
lavalacosaesnistes coneixien.
ml
Certament es plantejava un esTl
molt avorrit. Sense culebrons alienants i sense futbol, què em quedava? Ni tan sols el temps acompanyava, la canícula era insuportable i donava la impressió que la calor allargava els segons... els minuts... les
hores... l'avorriment intentava
envair-ho tot.
Què cony! Una bona rapada i un
bon bany serien la solució.

^nogue

En eisdarrers mesos s^hjpieiTprolols a la casa
consistorial, tots ells amb epicentre
a l'àrea d'urbanisme.
Aquella nit en el Ple es va donar
part de les baixes. El resultat, esfereïdor:
- l'assessor jurídic cessat.
- el regidor d'urbanisme dimitit.
- l'arquitecte municipal acomiadat.

^ Assessoria
Laboral i Fiscal

Corredor d'Assegurances
0/ Abnogàuers. 21
17240 IIAGOSTERA

(Girona)

T<!l. (972) 83 0} 35
Fax (972) 83 01 01

/n

La història es repetia. Però aquesta vegada, amb una petita variant, es
coneixien les víctimes, però no la traïa.
tractava senzillament d'una
fstioaiefi ciència laboral? O eren
lüèrmies de la revolta dels paJe fct com va dir el dimitit
' em aquella manera de fer
Foper era un ajuste de
Jna lluita pel poder? Una
petita eTjMia tècnica del 50% en el
càlcul íçl pressupost del local polivalent?
Ja tmiaraó,ja, ei barber!
AtJuella nit el Ple va ser úesang i

La sang la va posar CiU amb les
seves víctimes. I el fetge? EI que han
de tenir els llagosterencs per aguantar aquests "culebrons".

Zacarías

Pintura... Decoració

JOSEP ANGLADA
MANEL MOLINA
LUGOSTERA
%J 06ília
Tels. 80 52 0 8 - 4 6 35 78
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el treball de més de trenta anys
amagat rera un nom: Can Llambí.
FAMÍLIA AIACH,

Fóra difícil trobar algú a Llagostera i rodalies que no hagi sentit parlar mai de Can Llambí. I és que, el Mas
Llambí de Panedes, amb gairebé sis segles i mig de vida, ha forjat una tradició que és indestriable de la història
de Llagostera. Que encara ara puguem gaudir del perfecte estat de conservació de la casa, ho devem, fonamentalment, a la tasca dels masovers. Feina que, des de fa aproximadament uns trenta-quatre anys, du a terme la
família Aiach.

iC/" M^m ^

Is meus pares varen arribar a l'edat de la jum ^ bilació, i es va donar la
coincidència que jo vaig acabar els
estudis. El negoci estava ja una
mica arrencat, i vaig decidir quedar-me ". Qui així parla és en Josep
Aiach fill, l'actual masover. Ell, la
seva dona (la Maria Collell), la seva
filla Anna, els seus pares, en Josep i
la Teresa i el seu germà en Lluís són
els membres de la famflia Aiach que
en l'actualitat encara viuen al mas.
La finca del mas Llambí té al voltant
d'unes quatre-centes hectàrees, de les
quals unes vint són conreables; totes
elles de secà. Els pares d'en Josep
feien cereals i farratges. Ell però,
només fa farratges. La diferència
principal quant a l'explotació de la
ílnca,entre el seu pare i en Josep, la
trobem en el nombre de vaques que
hi ha al mas. "El nombre màxim que
va arribar a tenir el meu pare foM
d' unes vint vaques. Ara ens movem, entre vaques i vedells, entre seixanta i seixanta-cinc caps ". La resta de bestiar que hi ha al mas és tot
pel consum propi; porcs, gallines, conills,... i "un cavall per gaudir-lo
quan tinc temps". (El somriure que
deixa anar en Josep en dir això, denota que, com a mínim, no té tot el
temps que voldria per fer-ho...).
La producció del mas es redueix
a la llet de les vaques i els vedells.
Els vedells mascles, quan tenen entre vuit i deu dies, són venuts, mentre que les femelles es queden al mas.
La maquinària per realitzar tota
aquesta tasca és la justa per a vetllar
per la finca. "No sóc partidari de
comprar maquinària, ja que si no

et dediques a fer feina per a tercers,
no pots
amortitzarla. (... )Només en algunes feines, com
ara ensitjar, necessites llogar altra
gent. A part d'això, la resta m'ho
faig tot jo ", explica en Josep.
El factor meteorològic, important
en qualsevol mas, té al mas Llambí
una especial rellevància. D'una banda pel que fa als conreus dels camps:
"(...)doncs per exemple, un any
molt sec em perjudica molt. Culls
la meitat del que necessites i has
d'anar a comprar més fora de casa.
No tinc aigua per regar els camps.
Sí per beure les vaques, però no per
al reg dels conreus. Portar aigua del
poble és impossible, i has de trobar
algun pou. Vam inteniar-ho-continua en Josep - tres o quatre vegades
en un parell d'anys, però no va haver-hi sort". L'altre aspecte relle-

vant, referent a la meteorologia i en
el mateix sentit de la mancança d'aigua, té a veure amb la gran quantitat
d'hectàrees de bosc que té la
finca: "Les pluges que poden haverhi abans i durant un estiu et
tranquil·litzen una mica però, de
totes maneres, deu, quinze dies amb
temperatures properes als trenta
graus i una humitat baixa fan de la
tranquil·litat un neguit. El risc d'incendis torna a ser molt alt".
La famflia Aiach, dèiem ai principi, porta aproximadament trentaquatre anys dedicats al mas. La relació la va iniciar el pare d'en Josep
amb la mare de l'actual propietària.
L'acord ja fou, i continua igual avui
dia, per portar les terres i tenir cura
de la casa. "Ensfem càrrec del manteniment de la finca i la casa. El fet
de tenir masover fix, a l'amo seni-

mim

MASOS DE LLAGOSTERA

pre l'interessa. Representa que la
casa no resta abandonada i, a més,
està vigilada.(...)Nosaltres el que
tenim exclòs del pacte de lloguer
és el bosc. Això no vol dir que si
l'amo em diu fes això o allò al
bosc, no ho faci". Un fet que per
en Josep resulta cabdal és la coneixença de tot el que té a veure amb
Tagricultura per part dels amos.
"Ells porten altres fmques que sí
que rendei.xen. Tot i ser una fmca
molí gran, és més una residència
d'estiu que no pas ima explotació.
Ells ho saben, i això fa que ens
entenguem molt bé. (...jSempre hi
ha hagut un tracte exquisit entre
les dues famílies". A lacasa s'han
fet moltes reformes, tot i que encara hi ha parets de fang, concretament a la part del celler, que ens
indiquen "l'edat" del mas, "queper
les notícies que es tenen es remunta cap a mitjans segle XJJl. cosa
que fa de la casa una de les més
velles de Llagostera i, molt probablement, de Catalunya. Els propietaris sempre han estat els mateixos; la família Llamhí".
En Josep veu el futur del mas
amb cert optimisme; "El temps ho
dirà. Avui dia les coses canvien a
un ritme vertiginós...i la política
europea ha canviat la vida com de
la nit al dia.(...)Tot i que aquí. en
general, n 'hem sortit molt perjudicats- érem i som un país deficitari amb llet- crec que els pagesos
estem contents que hi hagi quotes
a l'hora de produir. (...)Elfutur de
les quotes no és massa clar. tot i
que sembla que té una durabilitat
garantida d'uns deu anys". Li preguntem si creu que la feina a pagès
esclavitza, i ens respon que
bàsicament sí, tot i que, "has de saber-t'ho combinar Sóc jove (31
anys), /' també vaig a la platja els
diumenges, surto els vespres de cap
del setmana... El que tinc molt clar

és que no vull ser-ne d'esclau. Fins
Text i Fotos:
avui, perquè m'ho busco, no en sóc,
Jordi Plà
tot i que sé que els diumenges tinc
Jordi Moll
un parell d'hores al matí i un parell
a la tarda amb les
vaques. M'agrada
molt viure aquí. La
fmca és gran però
gabinet
òptic
els camps i el besoftàlmic
tiar són allà mateix; qüestió que
em facilita la feina.
Quan necessites alguna cosa
has d'agafar semPlaça Catalunya, s/n Tel. 83 05 99
pre el cotxe. És,
17240 LLAGOSTERA
potser, l'únic inconvenient
que
trobo al fet de viure aquí".

HORARI

I. abans d'acomiadar-nos, ens recorda que:" a la
gent del veïnat,
malgrat la ortografia, ens molesta
Panedes, doncs
sempre hem escrit
Panedas".

De dimarts a dissabte
10-1:15
5 - 8:30
Urgències
dilluns a Santa Coloma (Tel. 84 20 61)

RCCADER
JOAN XIRGL CILRANÀ
Recaderia í paqueteria
de dilluns a divendres.
matí í tarda

CODINA

Agències a Girona:

Cooperativa de Recaders
Agència Sureda
Centre de Recaders
A Llagostera;

Tel. 23 39 61
Tel. 23 0 I 38
Tel. 20 38 13

C./ Concepció, 45

Tel. 83 01 57
Mòbil: 909 38 49 42

•

Carns i Embotits
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91

Llagostera

• *

SASTRERIA

CONFECCIONS

J.CAPDEVILA
c^ Comte Guifré,6
Tel. (972)830088
17240 LLAGOSTERA

Agrupació

_ DEGISA _
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De Llagostera al Rocatal

L

a ruta que us presentem en
aquest número vol ser una
mica diferent a les anteriors.
L'objectiu no és un salt d'aigua, ni
uns gorgs, ni el cim d'una muntanya, sinó que es tracta de fer una
visita a una de les últimes persones
que viuen al massís de les Gavarres. En principi no té gaire
atractiu anar a visitar un home
perdut a ia muntanya, però si
us diem que fa prop de 30 anys
que viu sol, en una casa en runes i sense cap dels privilegis
de la vida moderna, com la
llum i Taigua corrent, aquesta
manca d'atractiu pot convertir-se en curiositat.

netells) i a la muntanya l'alzina surera. Aquesta observació la fem en
aquest punt perquè és el millor lloc
per poder veure el contrast que hi ha
entre els dos tipus de bosc de la zona.
Un cop travessat el veïnat de Bruguera, arribarem a una zona anome-

Aquesta ruta és la primera
que ens endinsarà pel massís
de les GavaiTes. que juntament
amb el de TArdenya són els
accidents geogràfics més importants del nostre poble. El
recorregut és molt suau a excepció d'una única pujada que
trobarem al final de la ruta.
Aquesta té una llargada de 10
quilòmetres i a pas norma! tardarem unes dues hores per realitzar-la.
Recordeu que totes les referències que es donen estan
calculades per a fer-les caminant, encara que també és factible
seguir-la amb bicicleta. Sí desaconsellem, com sempre, la utilització de
vehicles a motor.

EN RUTA
Aquesta ruta ens portarà de Llagostera cap el veïnat de Gaià i Bruguera. Un cop al pla del veïnat de
Bruguera podrem observar la diferència que hi ha entre el bosc de la
plana i el de muntanya. A la plana
predomina el pi pinyer (el pi dels pi-

nada «la Cabra Penjada». En
aquest lloc, tot i que ja està indicat al
mapa, hi ha molts desdoblaments de
camins. Amb això volem dir que el
camí es transforma en dos per més
endavant tornar-se a ajuntar. Hem
d'anar alerta a no agafar cap camí
erroni.
Un cop deixat enrera aquest punt
només cal anar seguint el camí, que
durant molta estona voreja ia riera
Verneda, fins arribar al nostre destí:
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el Rocatal, que té una gran vista de
Llagostera i les Gavarres.

EN LLUÍS DEL ROCATAL
Qui més qui menys ha sentit anomenar alguna vegada aquest nom en
converses de gent que practica
mountain-bike o excursionisme. Aquesta persona és un dels
últims habitants de les Gavarres. Es tracta d'un home molt
agradable i agraït a les visites,
ja que viu sol i no té ningú amb
qui parlar, d'aquí la idea de fer
arribar la nostra ruta al Rocatal.
Lluís Serra i Celis va néixer
a la Casa Nova d'en Bota el 7
d'agost de 1920. D'aquests 77
anys que té, 48 els ha passat
aquí dalt tot sol. Explica que va
arribar a aquesta casa per causes de força major, quan va tornar de fer la /«///. en època de
postguerra, no tenia ni roba, ni
menjar, ni diners i a casa seva
no n'hi podien donar, «eren anys
de misèria i es passava molta
í^ana». A! poble no hi havia feina, les fàbriques eren petites i
tenien restriccions de llum. Tothom treballava a bosc. Per tant,
va haver-se d'espavilar i va pujar ai Rocatal, casa on en aquell
moment no hi vivia ningú. Per
guanyar-se la vida tallava feixos per
a fer carbó i així guanyíu- alguna pesseta. També tenia cura d'un ramat.
treballava una mica de terra al costat de la riera i tenia quatre gallines i
conills, tot i que «les gallines eren
per la guilla, els polls per l'esparver i els conills escanyolits».
Avui la casa on viu està totalment
en runes. Només queda dreta l'entrada, que és on fa vida, i una petita
habitació on hi té el jaç. En Lluís
ens comenta, amb cara de circumstàncies, «la casa està així perquè el
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propietari no l'ha volgut arreglar, si hagués estat meva no hauria caigut. Si els amos que tenien les tallades
i venien els socs haguessin fet obres o les cases, encara s'aguantarien, però per a dos que se'n varen
preocupar tots els altres s'han fet casa per a ells i lian deixat caure les cases de pagès».
Aquí ningú li mana la pressa i fa el mateix horari que les gallines: s'aixeca quan surt el sol i s'en va a dormir
quan es pon. Passa el dia assegut, fent llenya, anant a buscar aigua a la font que té darrera la casa i fent bullir l'olla.
I diu que no s'avorreix, «m'avorriria més al poble, perquè no sabria on anar A la taverna a agafar el gat, no
!!!...». Ens comenta que aquí dalt s'hi sent molt a gust i no té gens de ganes de tornar al poble, «portar-me al poble
és matar-me més aviat, sóc home de muntanya i m'agrada patir». Abans baixava amb bicicleta un cop per
setmana a fer la compra i quan tornava ho feia ben carregat. La compra setmanal estava composta normalment
per cigrons, mongetes, oli i un bacallà o arengades segons la temporada. Ara és el seu cunyat qui li porta el menjar.
Però els anys li han fet canviar de dieta que consta de molta verdura buUida i amanides, «tant de temps passant
gana i ara que puc menjar no tinc ni gana ni dentat». El que no ha deixat mai de banda és el seu porró, on
sempre hi té preparat el seu «vi petit» que no és res més que el vi rebaixat amb una mica d'aigua.
Li agrada molt rebre visites i xerrar amb la gent, però no en rep gaire i les poques que rep són els caps de setmana
i els dies de festa, tot i que a l'estiu hi va gent qualsevol dia deia setmana degut ales vacances, ens explica. Malgrat
trobar-se sol i aïllat no ha tingut mai por ni de bèsties, ni de lladres, ni de res, però l'any 94 els forestals el varen
venir a buscar pel temor a que un incendi no arribés a la casa, cosa que no va passar ni de bon tros. També recorda
que, fa uns 15 anys, varen entrar a robar aprofitant que ell estava treballant als Metges i el varen deixar ben pelat. Se
li endugueren totes les eines de treballar el bosc i la terra i un parell de trampes que feia servir per caçar animals.
Així és, a grans trets, en Lluís del Rocatal. Un home que viu feliç i sense cap més preocupació que la d'acabar el
dia per poder-ne encetar un altre.

MAPA LINEAL

>^<M. ^r^^
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INTERPRETA CIO DEL MAPA
Aquest és un mapa lineal. No està fet a escala i la distància entre els camins només és orientaliva. No és la
representació de la realitat geogràfica. Les corbes no existeixen en el terreny, la seva funció és indicai" que ens trobem
davant un trencant. Cal sempre seguir la direcció que aquesta ens marca i continuar recte fins a trobar-ne una altra.
El dibuix de les masies, rieres, boscos, elc. ens serveix com a referències. Hem introduït, com a nova referència,
uns punts negres que indiquen el Hoc on s'han agafat els temps i quilòmetres parcials de la ruta..
És fonamenta! per a no extraviar-se no agafar cap camí senyalitzat amb una "X".
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HORARI

METRES

Parcial Total

Parcial Total

00:00 05:57

Sortirem de Llagostera pel carrer Maiena i travessarem tol el
polígon industrial. Un cop travessat el polígon trobarem un encreuament, a l'alçada de Cal Viu, on agafarem el camí de l'esquerra.

0.000

569

11:10

17:07

Seguint recte aquest camí, ens durà al veïnat de Gaià. Un cap
arribem a una bifurcació, agafarem el camí de la dreta. Aquesta bifurcació es troba al costat de la granja de Can Vifias. Sabrem que som
aquest lloc pels vedells que tenen en uns tancats al costat de la granja.

1.051

1.620

08:03 25:10

El camí que seguirem ens farà deixar el veïnat de Gaià per endinsar-nos al veïnat de Bruguera. Quan arribem a l'alçada d'una casa
depagès pintada de color blanc i ambdues rodes de carro trencades
a l'entrada, haurem d'agafar el camí que va cap a la dreta que ens
durà al pla de Bruguera.

738 2.358

18:19 43:29

Un cop travessat tot el pla de Bruguera, arribarem a una bifurcació on agafarem el c ^ ^ ^ e la dreta. En aquest lloc hi trobarem una
granjamolt gran deporcs i vedells.

1.702 4.060

05:11 48:40

Seguint recte per aquest camí airibarem a l'jjgadad'una casa de
color blanc amb el núm,. 34 a làfaçana. Aquí agafarem el camí que
va cap a l'esquerra (hi ha una alzinà.surera sola al costat del camí).

482 4.542

11:29 1:00:09

Aquest camí ens portarà cap a la Cabra P c a j a ^ ^ p W B n mes
delicat de seguir de tota la ruta, sempre hem de continuar pel camí
més fresatd;no voler complicar-nos la vÍda."No agafeu cap drecera.
SabremquJBem arribat a lloc quan irobernuna pista molt ampla que
ve de la nostra dreta i que acaba en una petita esplanada ori veurem
a l'esquerra una fita de propietat, ai seu costat una alzina surera i a
l'altre costat del camí per on hem de seguir un pi. Hem de travessar
l'esplanada i continuar recte.

1.079 5.621

16:36 1:16:45

Continuant per aquest camí arribarem auna pineda replantada on
hem de seguir recte,

1.54!

04:55 1:21:40

Vorejarem tota la pineda i affmal, Sbbarern una b í ^ a c i ó o n
continuarem el nostre camí cap a la dreta.
^

462 7.624

28:53 1:50:38

Ara, només ens falta seguir per aquest camí sense agafar cap
mésdesviació idesprésd'una pujadauna mica llarga ens trobarem
de sobte amb el Rocatal.

2.340 9.964

7.162

Santi Soler
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SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 30 D'ABRIL
DE 1997

nada de treball a desenvolupar per la Secretària equivalent al 66,66% de la jornada establerta per als funcionaris.

La sessió durà unes 3 hores i s'aprovaren els
següents punts:

- SUBHASTA VENDA DE FINQUES:
S'aprovà amb les abstencions del partit d'IC-EV, de
convocar subhasta per a la venda de diverses finques
de propietat municipal situades a:
3 parcel·les de la Urbanització Mont-rei
1 parcel·la de la Urbanització la Mata
3 parcel·les de la Urbanització Mas Gotarra

- ACTES:
L'acta del dia 26 de març de 1997 quedà sobre la
taula pendent d'aprovar, perquè hi havia discrepàncies
entre la Sra.Sancho i el Sr.Postigo d'IC-EV sobre \a rectificació,
L'acta del dia 9 d'abril de 1997 s'aprovà per unanimitat
Seguidament, la Sra. Presidenta manifestà que a partir d'ara, en els plens, per tal que no duressin tant, es
desenvoluparien així:
- Lectura de la proposta o moció,
- Intervenció del representant del grup que l'hagi
de defensar, que no podrà durar més de tres minuts.
Un torn de paraula per cada grup que no podrà durar més de tres minuts i es podràtenir un torn de rèplica per al·lusions, si correspon. ;.
Un cop dit, els representants dels grups PSC i ICEV, manifestaren la seva disconformitat,
• PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Es donà compte al ple d'un decret d'alcaldia delegant
la Presidència del Consell Escolar Municipal al Sr. Joan
PARETAFAUSELLES,
• APROVACIÓ NOVES TARIFES DE PREUS SUBMINISTRAMENT D'AIGUA:
Es donà compte al Ple que havien quedat aprovades
les noves tarifes de subministament d'aigua potable a la
població, sol·licitat per Gerundense de Servicios, S,A„
empresa concessionària del servei.
- PLAÇA D'EDUCADORA DE LLAR D'INFANTS "EL
NIU":
S'aprovaren les bases que han de regir la convocatòria per a la contractacíólaboral indefinida d'una
educadora infantil, quedant el resultat de la votació:
A favor
10 {CIU i PSC)
En contra
2 (IC-EV)
Abstencions 1 (ERC)
El motiu dels vots en contra d'IC-EV és perquè
no pensen que siguin completes les bases, creuen
que seria millor si s'agafessin com a models les del
Departament d'Ensenyament.

- JORNADA DE TREBALL DE LA SECRETÀRIA:
S'aprovà per unanimitat fixar de manera temporal i mentre duri l'acumulació de la plaça de Secretaria d'aquesta Corporació amb la de Celrà, una jor-

El motiu de l'abstenció d'IC-EV és deguda a la manca de publicitat que hi ha sobre la venda de finques de
propietat municipal, ja que segons ells s'hauria de ferne més, encara que es publiqui a "l'Ajuntament informa", fer publicitat amb informació a les botigues..
La Sra,Sancho respongué que no ho creia convenient, ja que amb la informació als diaris i a l'Ajuntament
informa, arriba a la gent.
També afegi que s'anunciaria a la ràdio.
- CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI LOCALRET I ESTATUS:
S'aprovà inicialment per unanimitat la constitució del
Consorci LOCALRET, a formar amb els municipis catalans que han expressat la voluntat d'integrar-se al Consorci i que estan incloses en la demarcació, segons allò
que preveu la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de telecomunicacions per cable o que ho han sol·licitat,
l'AssociacióCatalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, així com els Estatuts
que s'adjunten.
- DESIGNAR UN ALTRE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Es designà amb els vots en contra dels tres partits
contraris, el Sr.Jordi Bayé Sureda com a nou representant de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal,
El motiu que explicà la Sra,Sancho és que la composició ja ve regulada, que han d'ésser 22 membres i
que no hi ha Reglament de FuncionamenL A més, afegí
que abans només hi havia dos centres, i que ara amb
riES, s'han hagut de redistribuir els representants.
- APROVACIÓ REVISIÓ DEL PREU SERVEI RECOLLÍDA D'ESCOMBRARIES;
S'aprovà, amb les abstencions d'IC-EV, la revisió de
preus del servei de recollida domiciliària d'escombraries (Transports Ribas) en fixar l'augment d'un 2,5% en
relació a l'any 1996.
El motiu que donà IC-EV per la seva abstenció fou
que l'Alcaldessa en un Ple va dir que al juliol hi hauria la
deixalleria. La Sra.Sancho respongué que el projecte ja
està encarregat, però que ara depenia de la subvenció.

fLBUÍLLei
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- MOCIONS:
>PSC: Instar la Junta de Sanejament a prendre mesures per mantenir en condicions els recs
i les fonts.
Vist l'estat deplorable en què es troben alguns recs
i fonts del terme municipal de Llagostera, proposen
d'instar la Junta de Sanejament que prengui les mesures oportunes a fi i efectes que recs i fonts es mantinguin en condicions adients.
La moció fou rebutjada amb el resultat de:
A favor 3 (PSC I ERC)
En contra 10 (CIU i IC-EV)
La Sra.Sancho manifestà que el seu grup havia
votat en contra, ja que trobaven la proposta molt genèrica i que ja es feien seguiments puntuals quan es
detectava algun cas.
El Sr.Postigo d'IC-EV explicà que el seu vot en
contra, era degut a que trobaven que l'Ajuntament no
feia res per evitar els abocaments que es produeixen
a la riera Gotarra. fet que trobaven més important.
El Sr.Noguera manifestà que si en el seu moment
s'hagués tingut en compte la seva moció de crear una
Comissió de Medi Ambient, aquest tema ja no s'hauria d'haver tractat al Ple.
>IC-EV; SolJicitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat i a la Direcció General de
Carreteres, la creació d'una comissió per controlar les obres de desdoblament de la C-250, perquè tinguin en compte l'impacte ambiental.
El Sr.Postigo afegi que aquesta és una iniciativa
compartida entre IC i Naturalistes de Girona.
La moció fou rebutjada amb la següent votació:
A favor
5 (PSCJC-EV i ERC)
En contra 8 (CIU)
La Sra.Sancho explicà que el seu vot en contra
era degut al fet que en el primer moviment de terres
que hi va haver, seguidament es
posaren en contacte amb el Departament de Medi
Ambient on els informaren favorablement.
>IC-EV: Donar veu als assistents als plens de
l'Ajuntament una vegada acabades les sessions.
Per tal d'incidir en la voluntat compartida de progressar cap a una major participació del ciutadà a la
vida municipal, i en tant no es redacti un Reglament
Orgànic Municipal que reguli amb més detall aquest
aspecte, proposen que un cop acabades les sessions plenàries de l'Ajuntament, es doni veu als assis-

tents per tal que puguin exposar els dubtes o suggeriments que creguin oportuns als diferents grups del
consiston.
La moció es rebutjà, essent la votació:
A favor 2 (IC-EV)
En contra 11 (CIU, PSC i ERC)
La Presidenta explicà que al seu entendre la participació ja es manifestava a través de les eleccions.
La Sra.Pla manifestà que no veia la necessitat de
regular-ho perquè actualment ja estava passant. El
Sr.Fabrellas afegi com alternativa que els veïns mitjançant el canal d'un regidor poguessin fer propostes
al Ple.
El Sr.Noguera manifestà el seu acord amb la
Sra.Pla.
>IC-EV: Manifestar la nostra satisfacció i adherir-nos a la iniciativa presa per l'Excma. Diputació Província! de Girona en relació a la constitució del "Consorci de les Gavarre-s", proposant
una sèrie de suggerències o al.legacions a modificar.
La Sra.Pla manifestà que aquest és un treball conjunt del Grup del PSC i IC-EV.
La moció fou rebutjada amb els vots:
A favor
4 (PSC i IC-EV)
En contra 8 (CIU)
Abstencions 1 (ERC)
La Sra.Sancho explicà que el vot en contra era
perquè no havien tingut temps de fer un estudi comparatiu en relació a la proposta inicial i proposà que
es deixes sobre la taula.
El Sr.Postigo manifestà el seu desacord ja que no
entenia la manca de temps, perquè totes les propostes presentades feien referència, la majoria, al mateix
tema.
>IC-EV: SolJicitar novament a la Direcció General de Carreteres una solució definitiva per a
l'encreuament de la C-253 amb la GIV-6744 on els
veïns de les Urbanitzacions Selva Brava, Font-Bona,
etc,.. no poden creuar-la per anar a Llagostera, degut
al gran increment de vehicles en direcció a Barcelona.
Demanant que sempre que s'opli per instal.lar
cons, hi hagi una patrulla del cos de l'ordre públic competent en la regulaciódel trànsit que faci possible creuar la C-253.
La moció fou aprovada per unanimitat.
>IC-EV: Inclusió immediata del metge del poble en el patronat de l'Hospital-Residèncía Josep
Baulida.

POLÍTICA LOCAL

Acorden la inclusió immediata del metge del poble, ja que s'incompleixen els Estatus aprovats en data
de març de 1983,
El SrPostigo afegi que els estatuts necessitaven
un canvi.
La moció fou rebutjada amb el resultat de:
A favor 2 (IC-EV)
En contra 11 (CIU, PSC i ERC)
El SrSantamaría digué que en l'última reunió de
la Junta del Patronat es va acordar fer un estudi per
modificar els Estatuts. Tambéexplicà que no era veritat que s'incomplissin els estatuts, ja que en els estatuts només es feia referència a l'assitència del metge
en casos concrets I no sempre.
La Sra.Pla també manifestà el seu acord de canviar els estatuts, i referent al tema del metge, abans l'hospital en tenia un de titular però ara ja no; d'aqui ve la
confusió.
,,. '.
El Sr.Noguera, digué que segons ell, ni el metge ni
el capellà haurien de formar part de la Junta.
•

.1

-

>IC-EV:Proposen crear una comissió de seguiment de la Llar d'Infants El Niu, on hauria de ser
presentada per:
-El regidor responsable de l'àrea d'ensenyament
-Un representatn de l'APA de l'escola
-Un representant del professorat del centre
-Un representant per cadascun dels grups que formen el consistori.
El Sr.Posíigo explicà que el motiu de presentar
aquesta mocióera perquè ells no podie-n intervenir en
aquest i altres temes, com son els patronats, ja que ni
poden aprovar els^preus públics.
La moció fou rebutjada amb els vots de:
A favor 3 (IC-EV i ERC)
Encontre 8 (CIU)
Abstencions 2 (PSC)
La Sra.Sancho explicà que el seu vot en contra és
perquè ja hi ha la Junta de Portaveus on es pot demanar informaciói hi pot assistir qualsevol regidor per
aclarir temes i a més hi ha una Associació de Pares.
La Sra.Pla manifestà que s'abstindrien perquè no
hi acaben d'estar d'acord amb tota la moció.
>IC-EV: Proposen que els pares i educadors
de "El Niu" s'integrin en el Consell Escolar
Municipalja que és en aquest òrgan on es debaten els temes que l'afecten.
La moció fou rebutjada quedant els vots:
A favor 5 (PSC, IC-EV i ERC)
En contra 8 (CIU)
La Sra.Sancho digué que no veu que els temes
que es tracten al Consell Escolar siguin d'interès en

l'etapa de 0 a 3 anys, no obstant reitera que si els pares hi estan interessats, que ho manifestin.
>ERC: Proposa fer un seguiment de les obres
de la C-250 en el tram que afecta el terme municipal de Llagostera.
També es proposa reclamar \'1% del total del cost
de l'obra, que correspon al municipi afectat.
El Sr.Noguera diu que un dels motius pels quals la
presenta, és perquè els propietaris afectats estaven
inquiets.
Es decideix deixar la moció sobre la taula, per tal
d'informar-se si es té dret o no a l'u per cent.
>ERC:Proposa demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reduir el temps de pagament
de les subvencions i que en cas d'incompliment
d'aquests terminis, es comprometi a fer-se càrrec
de les despeses financeres que se'n puguin derivar.
La moció fou rebutjada pel partit de CIU i votant a
favor els partits del PSC, IC-EV i ERC.
El Sr.Bayé digué que és cert que es retrassa el
pagament, però que gràcies a les subvencions s'han
pogut fer la majoria d'instal.lacions que es tenen avui,
ja que donen un suport a l'Ajuntament per fer-les. A
més, cada regidor fa un seguiment de les subvencions que hi ha pendents de cobrar de la seva àrea.
La Sra.Pla digué que hi estaven a favor però que
el més lògic, al seu entendre, seria que l'Ajuntament
disposés d'ingressos suficients I aixi tenir més autonomia.
El Sr.Postigo també hi votà a favor, però que fent
referència als vots en contra de CIU, entén la seva postura, però que és evident que la Generalitat té diners
pel que vol, ja que gasten molts diners que es podrien
estalviar.
>EL REPRESENTANT DE L'AJUNTAIVIENT AL
FONS DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
CATALUNYA PROPOSA PARTICIPAR CAMPANYA
HUMANITÀRIA AL SÀHARA
El Sr.Jordi Noguera, Representant de l'Ajuntament
de Llagostera al Fons de Cooperació i Desenvolupament de Catalunya proposa participar a la campanya
humanitària al Sàhara, fent fulls informatius i cartells.
Tambéafegi que la Creu Roja hi participa.
La moció s'aprovà per unanimitat. La Sra.Sancho
demanà al Sr.Noguera que coordines la campanya.

fLBUÍLLei
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 16
DE JUNY DE 1997
La sessió durà uns 50 minuts aprox. La Secretària de la Corporació no hi va poder assistir per malaltia, i actuà en el seu lloc la Sra.Núria Comas Ventura.
La sessió es declarà oberta, i s'hi acordaren els
següents punts:
- ACTES DIES 26-03-1997 I 30-04-1997:
Abans de llegir-les, la Sra.Presidenta manifestà
que si no hi havia cap objecció, donat que l'acta del
dia 26-03-1997 era molt llarga i conflictiva, s'esperaria que es reincorporés la Secretària de la Corporació. Per unanimitat, s'aprovà deixar-la sobre la taula.
En l'acta del dia 30-04-1997, hi havia diversos
punts a rectificar. Es van acceptar les esmenes i es
rectificarien.
Seguidament, demanà la paraula el Sr.Fèllx
Pallarols per manifestar que presentava la dimissió
irrevocablement, expressant-se així:

ii
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és la Fe que m'esparvera
perquè ja no sap què dir.
Ara es lleva, lluny de mi,
l'Esperança ploranera.
No és aquesta la manera,
certament! de fer cami.
Aquesta cançoneta reflexa o s'aproxima al que
han estat els meus 6 anys de regidor".
Seguidament el Sr.Pallarols preguntà a la
Sra.Alcaldessa si acceptava la seva dimissió i aquesta respongué que sí.
A les 21,16h. El Sr.Pallarols abandonava la sessió.
La Sra.Presidenta manifestà que era una decisió
personal que havia pres el Sr.Pallarols i la respectava
i, per tant, no hi havia res més a dir. Mentre no es faci
efectiu el nomenament del nou regidor, ella assumirà
momentàniament la coordinació i l'àrea d'Urbanisme.

- OBRES D'URBANITZACIÓ POLÍGON II DE LA
ZONA INDUSTRIAL, 3'FASE:
"Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, preAdjudicar definitivament la subhasta pública celesento la meva dimissió irrevocablement. És una deci- brada per a l'execucióde les obres d'urbanització de
sió presa a titol personal.
la 3^ fase (pavimeníacióde vials) del Polígon II de la
Espero que aquesta decisió no perjudiqui el treZona Industrial a l'empresa RUBAU TARRÉS, S.A. pel
ball d'aquest Consistori. Si és aixi vull excusar-me.
preu de 15.932.152,-Ptes.
sobretot per l'equip de govern que momentàniament
La proposta quedà aprovada amb el següent resultat
els representarà un esforç important.
A favor 9 (CIU,PSC}
Agraeixo la vostra col.laboració en el meu feixuc
Abstencions 3 (IC-EV, ERC)
treball en l'àrea d'urbanisme i altres. Fins a la data
em sento responsable de tot el que comporten la
El Sr.Postigo i el Sr.Noguera manifestaren que la
meva regidoria, en les coses bones i en les coses
seva abstenció era deguda al fet que, com han vingut
dolentes.
dient anteriorment, no consideraven encertada la ubiNo vull absentar-me d'aquesta sala, després d'ad- cació de la Zona Industrial. El Sr.Postigo afegí que ell
metre's la meva dimissió, sense donar a conèixer una optaria per treure més rendiment a les parcel·les que
cançó de Joan Oliver (Pere Quart) que es titula:
són de propietat municipal.
La Sra.Sancho, davant d'això, respongué que ja
CANÇONETA NOUCENTISTA DEL MAL CAMÍ: s'està fent de potenciar les que són de propietat municipal, i que a més ella ja sap d'almenys 3 empreses
Fatigat de tanta espera
que estan interessades a instal.lar-se en aquest secHe reprès el mal cami.
tor de la Zona Industrial.
Deixo l'Esperança enrera,
però la Fe em vol seguir.
* APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EDIFICI POA mitges li dic que sí.
Com si desfés el cami
camino mirant enrera
on l'Esperança m'espera
amb els ulls contra el coixi.
La Fe em diu que no i és que si.
Decideixo tornar enrera
i em detura no sè qui:

LIVALENT:
Es proposa d'aprovar inicialment el projecte de
construcció d'un EDIFICI PER A SALA POLIVALENT,
redactat per l'arquitecte municipal, Sr.Joan Riera Vidal,
amb un pressupost que ascendeix a 51.008.136,-Ptes.
La proposta quedà aprovada amb els vots:
Afavor 7 (CIU)
En contra 5 (PSC. IC-EV i ERC)
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La Sra.Pla manifestà que aquest projecte,
inicialment costava uns 35 milions i que ara ja tia incrementat a 51 milions. La Sra.Presidenta davant d'això, explicà que era degut a l'augment de superfície a
construir de 800 a 1.200 m2. Tot i això, la Sra.Pla
opinà que potser seria millor adequar els altres locals
del poble i no construir aquest.
El Sr.Postigo demanà que s'especifiqués la finalitat de l'edifici, i digué que no estaven d'acord amb el
projecte perquè hi ha deficiències. Afegi que ells, potser haurien invertit en d'altres coses més prioritàries
com és les reformes a l'escola.
•;-.
La Sra.Sancho explicà que aquest edifici serà d'ús
públic, no un segon pavelló, sinó per fer-hi espectacles, festes, trobades o qualsevol activitat cultural. Només puntualment es podria utilitzar com a una extensió del pavelló.
Contestant al Sr.Postigo digué que aquests diners
no podien destinar-se a cap edifici docent.
El Sr.Noguera també manifestà el seu desacord
amb la construcció de l'edifici i que igualment com el
grup d'IC-EV, ells farien coses més prioritàries.
La Sra.Sancho, digué que en el tema del manteniment dels centres de secundària no era de la seva
competència, sinó de! Departament d'Ensenyament i
que se l'ha ajudat econòmicament des que estàen
funcionament, tot i no correspondre a l'Ajuntament.
- APROVACIÓ INCIAL PROJECTE CONSTRUCCIÓ
DEIXALLERIA:
S'aprovà per unanimitat aprovar incialment el projecte de construcció d'una deixalleria tipus "A" al 0/
Migjorn parc-2-A del Poligon II de la Zona Industrial,
redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr.Joan Finazzi
Vinyals, amb un pressupost d'execució per contracta
que ascendeix a 13.362.603,-Ptes.
El Sr.Postigo prengué la paraula dient que s'hauria de fer campanyes del tipus "Llagostera Neta", per
tal de conscienciar la gent,
- SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE RESIDUS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA DEIXALLERIA:
S'aprovà per unanimitat sol·licitar a la Junta de
Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 7,712.254,Ptes, corresponent al 50% del pressupost de la
redacciòdel projecte, per a la implantació d'una
deixalleria de residus municipals al terme de Llagostera,

SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 25 DE JUNY
DE 1997
La sessió ordinària durà 2 hores aproximadament,
i s'hi van acordar els punts seguidament detallats:

RBUTLL

- ACTA: L'acta de la sessió del dia 26-3-1997, s'aprovà
per unanimitat.
Seguidament, la Sra. Alcaldessa, manifestà que
en l'últim Ple i degut a la interpretació d'unes dades
que va fer el Grup d'IC-EV, es va produir una situació
desagradable. Amb això, demanava que a l'hora de
fer les interpretacions es tingui humilitat i que els regidors no intervinguin amb prepotència, encara que és
lògic que hi hagi discrepàncies.
El Sr, Postigo, respongué que a la Junta de Portaveus, ell ja ho va manifestar a l'Alcaidessa que volien
evitar aquestes situacions. De tota manera, ell digué
que no actuen amb prepotència, sinó amb impotència, ja que se'ls limita cada vegada més la seva intervenció al Ple i que no poden estar presents a la Junta
de l'Hospital ni d'Esports, a més també opinen que
tenen moltes mancances, i per això es mostren amb
aquesta actitud.
La Sra. Sancho, digué que podia entendre la posició en què ells es troben, però que també hi ha els
altres grups del PSC i ERC, amb els quals no hi ha
hagut mai enfrontaments com aquests. Afegi que entén als grups de l'oposició, ja que es troben amb un
equip de govern que té la majoria absoluta, però que
la democràcia és així.
El Sr. Postigo acabà per afegir que ells continuaven defensant el que varen dir en el Ple passat.
- DONAR COftflPTE AL PLE PER L'APROVACIÓ DE
LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY 1996 I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS:
El Ple es donà per assabentat de l'aprovació del
Pressupost Municipal de l'exercici de 1996 i dels seus
organismes autònoms.
La Sra. Pla del PSC, manifestà que segons la liquidació, es dóna a entendre que l'Ajuntament és més
bon pagador que cobrador.
El Sr. Bayé, respongué que això ja ho podrien debatre a la Comissió de Comptes.
El Sr, Postigo, acabà recordant que ja s'està a fora
de termini per reunir-se la Comissió de Comptes.
- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS A UN REGIDOR:
El Ple es donà per assabentat del Decret de delegacions ai Regidor Narcís Llinàs i Gavilàn,
La Sra. Pla, preguntà sobre la remodelació que ja
s'havia dit que es faria; i la Sra, Sancho contestà que
es faria un cop entrés el nou regidor per substituir al
Sr. Pallarols,

amm
- DONAR COMPTE DE LA RESPOSTA DONADA PER
LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES, EN
RELACIÓ A LA SOLUCIÓ PER A L'ENCREUAMENT
DE LA C-253 AMB LA GIV-6744:
La Sra. Sancho digué que per concretar més bé
de tal com ho tenen previst, parlarà amb el Sr.
Gorgorió.

- RESOLUCIÓ CONCURS PLACES SECRETARIA I
INTERVENCIÓ:
Es declarà oberta la plaça de Secretaria d'aquesta
Corporació, degut a no haver-tii cap concursant que
hagi obtingut la puntuació minima.
Es declarà deserta la plaça d'Intervenció d'aquesta
Corporació, per no haver-se presentat cap concursant.
La proposta fou aprovada amb el resultat de:
A favor
9 (CiU, PSC)
Abstencions 3 (IC-EV i ERC)
- MANIFESTAR LA RENUNCIA EXPRESSA DE "PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS D'ACCÉS ALS NUCLIS
DE LA BRUGUERA":
S'aprovà per unanimitat, manifestar davant el Departament de Governació i la Diputació de Girona la
renúncia expressa de l'actuació titulada "Pavimentació dels camins d'accés al nucli de la Bruguera".
- DECLARAR LA URGÈNCIA I LA INCAPACITAT
ECONÒMICA DELS PROJECTES:
Es proposà declarar la urgència i la incapacitat econòmica de la Corporació per atendre els projectes de:
*Ampliació del col·lector de sanejament del veïnat de Mata
* Ampliació i reforma de la Ctra. de Tossa
* Construcció d'un edifici polivalent.
La proposta fou aprovada per:
A favor
7 (CIU)
En contra 2 (PSC)
Abstencions 3 (IC-EV i ERC)
- RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR EL
PROJECTE DE: "AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA
CTRA. DE TOSSA":
Les al·legacions presentades pel projecte, s'han
tingut pràcticament en compte i el pressupost no ha
variat gaire en relació a l'aprovació inicial. No obstant,
els partits de l'oposició no es varen mostrar gaire
d'acord:
La Sra. Pla digué que votarien en contra, degut a que
ells consideren que aquesta obra afecta a un carrer, encara que es ía constar que és un accés a Llagostera.
El Sr. Postigo digué que en el seu moment ja varen manifestar que hi havia un error, perquè un tram
de vorera estava inclòs en aquest projecte i en el del
Carrilet.
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El Sr. Bayé i la Sra. Sancho, respongueren que
aquest detall es consultaria als tècnics.
El Sr. Noguera demanà el per qué no s'havia fet el
pas soterrani que es demanava. La Sra. Sancho respongué que era degut al pressupost.
La proposta fou aprovada amb el resultat de:
A favor 7 (CiU)
En contra 3 (PSC i ERC)
Abstencions 2 (IC-EV)
- CANVI DE TRAÇAT D'UN TRAM DE CAMÍ VEÏNAL SOLLICITAT PEL SR. FRANCESC GIRONÈS TORRENT:
S'aprovà definitivament el canvi de traçat d'un tram
del cami veïnal que actualment passa entre les parcelles 16 i 17 del polígon 7 del cadastre de rústica, al
Veïnat de Panedes, sol·licitat pel Sr. Francesc Gironès
Torrent, per tal que passi entre les parcel·les 17 i 18
del polígon 7.
La proposta s'aprovà amb e! resultat de:
A favor
10 (CiU, PSC i ERC)
Abstencions 2 (IC-EV)
El Sr. Fabrellas digué que -al seu entendre- l'interessat hauria de fer ei manteniment del cami, i seguidament la Sra. Sancho respongué que aquest és un
cami públic.
El Sr. Postigo digué que ells ja varen presentar una
moció, i que segurament la tornaran a presentar, sobre fer un inventari de camins.
- APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL:
S'aprovaren les Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local, per concurs-oposició lliure, vacant a la plantilla d'aquest Ajuntament causat per una baixa.
La votació quedà amb el resultat:
A favor
9 (CiU i PSC)
En contra
1 (ERC)
Abstencions 2 (IC-EV)
La Sra. Pla manifestà que hi votarien a favor atès
que es tracta de cobrir una vacant per una baixa.
El Sr, Postigo manifestà que s'abstindrien perquè
tal i com varen dir a la Junta de Portaveus, pensen
que la millor solució seria tenir una policia administrativa, com tenen altres pobles.
El Sr. Noguera manifestà que votaria en contra
perquè creu que seria millor una policia administrativa.
- CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE TRESORERIA:
S'aprovà amb el vot en contra d'ERC i les abstencions d'IC-EV, concertar amb XAIXA DE CATALUNYA"
un crèdit a curt termini de seixanta milions de pessetes (60.000.000,-Ptes.), per fer front a pagaments diversos i de personal.

gBUTLlEI
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- SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS:
Delegar en favor del Consell Comarcal del Gironès la gestió del servei de recollida de gossos i gats.
Aquesta proposta fou aprovada amb el resultat de:
A favor
9(CiUiPSC)
En contra 1 (ERG)
Abstencions 2 (IC-EV)
- AL·LEGACIONS A PRESENTAR A LES NORMES
ESPECIALS DE LES GAVARRES:
Fer un redactat més clar de rart.12d. i que concordi amb l'article 11.c, en el sentit que es permetin
els tancaments necessaris per a les explotacions ramaderes. Donat que moltes actuacions demanaran
que els propietaris facin un estudi d'impacte ambiental 0 que redacti un PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i
Millora Forestal), que el Consorci de les Gavarres assumeixi el cost de la redacció d'aquests projectes, atès
que en l'àmbit de les Gavarres el bosc és considerablement menys productiu que altres zones forestals
del país.
Donat que les edificacions de nova planta i les intervencions en les ja existents hauran de tenir un tractament especialment respectuós amb el paisatge de
l'entorn i amb el medi, amb l'encariment de l'obra que
això suposa, que el Consorci de les Gavarres concedeixi subvencions a les obres de nova planta i a les
de millora i reforma.
Suprimir la creació de la Comissió de Seguiment
i que les funcions que s'atribueixen a la Comissió les
assumís el Consorci.
La proposta s'aprovà amb el resultat:
A favor
9 (CiU)
Abstencions 4 (PSC i IC-EV)
En contra 1 (ERC)
- MOCIONS:
>PSC: Elaborar ordenança per al bon estat de
les façanes:
Degut al mal estat en què es troben algunes façanes de la part antiga de Llagostera, proposen que es
faci una ordenança per controlar el seu bon estat. Que
els serveis tècnics de l'Ajuntament elaborin un llistat
de les façanes en mal estat i afavorir la seva
remodelació i conservació mitjançant subvencions.
La moció fou aprovada amb el resultat de:
A favor 10 (CiU, PSC i ERC)
Abstencions 2 (IC-EV)
El Sr. Postigo explicà que la seva abstenció era
degut a que ja hi ha una normativa on els propietaris
tenen l'obligació de tenir en condicions de seguretat
els seus immobles.
>PSC: Estudi de la problemàtica d'aprenentatge dels
alumnes de primària de les escoles de Llagostera:

Es retirà aquesta moció d'encarregar un estudi
als serveis socials del Consell Comarcal del Gironès
per aprofundir en la problemàtica dels nens i nenes
amb dificultat d'aprenentatge escolar, perquè cada centre educatiu ja fa un seguiment i a més en els Serveis
Socials s'hi fa un informe anual.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT EL 14 DE JULIOL DE 1997
La sessió durà uns 20 minuts aproximadament.
Hi van assistir tots els regidors excusant l'assistència
la Sra,Montserrat Pla i el Sr.üuís Postigo perquè estaven assistint a la concentració i manifestació que es
va convocar a Girona. Com a secretària accidental hi
actuà la Sra.Núria Comas Ventura.

- DECLARAR U URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:
Per unanimitat s'acordà declarar la urgència degut als fets ocorreguts en el Pais Basc.
- APROVACIÓ D'UN MANIFEST DE SOLIDARITAT
AMB MOTIU DE L'ASSASSINAT DEL REGIDOR
MIGUEL-ANGEL BLANCO GARRIDO:
Per unanimitat s'adoptà el present acord:
- Manifestar la solidaritat del poble de Llagostera
amb la família del regidor d'Ermua i amb el seu Consistori, fent-la extensiva al Partit Popular, a la resta de
forces democràtiques i a tot el poble del Pais Basc,
fent-los saber que el seu patiment és compartit per
tots els nostre conciutadans.
- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i
indignació davant d'aquest acte ignominiós que
atempta contra els més elementals drets humans.
- Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del Pals Basc representades a
la Mesa d'Ajuria Enea per a l'assoliment dels objectius que motivaren la seva constitució.
- Cridar tots els ciutadans de Llagostera a mantenir la fermesa i la mobilització, des de la serenitat i el
respecte als valors democràtics, tot convocant-los des
d'ara a les diferents accions que es convoquin per
expressar el rebuig ciutadàa la violència i ei suport
als valors de pau i convivència en llibertat.
- Estem segurs que aquests esdeveniments han
de constiuir un punt d'inflexió per a l'assoliment de la
plena convivència democràtica a Euskadi i la
desapariciódel fenomen terrorista.
- Aportar a l'Associació de Víctimes del Terrorisme les retribucions dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Llagostera que els corresponen per assistència a aquest Ple.

CAVAIO

St. Pere atrefegat i Fesparver cendrós

S

is de Juliol / Avui ha estat el primer capvespre
des d'en fa 15, que he trobat amb la mirada un
vol d'orenetes rítmiques traçant corbes sobre el
fons d'un cel blau sense núvols. En un poble són moltes
les vegades que la gent surt al carrer i no només per anar
a la feina o per anar a comprar, sinó per prendre la fresca o dur-li un parell d'enciams a la veïna «favorita».
Aquests dies passats, les mestresses de casa allargaven
Tescombrada de l'acera per a abastar la negror que augurava una nova tempesta: Què negre! Fa«mija» por!.
Realment hem tingut un final de mes de juny ben
atípic. St. Pere ha estat ben atrafegat, (tant! que els
cassadencs han hagut d'ajornar la seva revetlla
eternament!) canviant els mobles amunt i avall; no hi ha
hagut dia que no es sentissin un parell de trons i un dir
conformista «Tornarà a ploure». No només banyistes
de platja o de piscina, participaven del lament sinó també aquells que tenen cura de les terres. Aquests darrers
posen sa confiança en mans d'un cicle estacional que es
repeteix any rera any. Tot el que siguin excepcions, mesos atípics, incidents inesperats són peces
distorsionants dels afers i propòsits de qualsevol agricultor. Però tot i que sembli contradictori, som afortunats de poder dir «No hi ha res a fer», només ens
faltaria batalles d'interessos meteorològics que es poguessin guanyar amb bitllets en mà!
Diem que ha estat un final de mes atípic, però hauríem de dir que ha estat un any atípic. El 30 de març a
Tortosa es va assolir una temperatura de SO^C!. De
fet, segons en Rodríguez-Picó hem anat arrossegant
des de finals de gener una important sequera (els embassaments estaven plens però la terra eixuta) i tot
allò que no hem tingut a la primavera ens ho ha portat
el juny. A principis de juny. una onada de calor ( massa aviat per tan altes temperatures), i a finals de juny
arriba el fred. Les temperatures nocturnes han estat
les típiques de novembre, sinó guaiteu les mínimes de
la gràfica, i durant el dia per Llagostera es passejava
amb jaquetes fines de màniga llarga.
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les característiques atmosfèriques de l'entorn, comporta una adaptació per part de tots els éssers vius
que participen d'aquest entorn. A començaments de
juny patirem una onada de calor. Les plantes reaccionaren a ella. Els camps de blat. civada i ordi ja espigats presagiaven una bona collita de gra i palla. Les
vinyes estengueren encara més les seves tòries amb
ses fulles verdes i sanes. Però arriba la pluja, i amb
ella alts graus d'humitat. Les plantes tornen a reaccionar. Un alt grau d'humitat amb un sol descolorit de
migdia és suficient per propiciar la presència de pugons i fongs. S'ha d'ensulfatar immediatament, però
no es troba el moment per a fer-ho. Un parell de
cúmulo-nimbus s'engreixen pel nord-est i bufa vent
de llevant, plourà. Per altra banda, tampoc es pot
«cosechar». Els camps de cereals estan empapais d'aigua i les tiges molles. «Ensilar» un gra humit significaria les condicions idònies per a iniciar-se un procés
de fermentació. Pels voltants de la vila s'hi podia veure
camps de color de cendra, grisosos, és a dir, el blat ja
havia grillat i els pagesos se'n duien les mans al cap:
«Qui va parir el temps!». Però com que no hi ha mal
que per bé no vingui, el blat de moro se'n dugué la
bona part. Així aquestes pluges permeteren al blat de
moro néixer en un bressol d'humitat ideal. Ara, entrant cap a Llagostera, tant venint de Girona, de Cal(Considerant que llagostera té 76,61 km x km, des des o de Barcelona es poden veure uns camps de
del 23 de juny fins el 10 de juliol a tot el terme de Lla- moresc alts i igualats, alguns a punt de fer la capsa.
gostera han caigut 12.000 milions de litres d'aigua!)
La flora, la fauna i l'entorn formen un ecosistema
amb unes interrelacions mútues. Un canvi significant de

És el temps l'antic amic que ens amaga sorpreses
dins el cabàs però no ens deixa mai morir de gana.
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CAVAIO

V esparver

BRAMS D'ASE NO PUGEN AL CEL.

No sé si l'heu vist mai volar. Però en aquestes planes
de garses, gaigs i pardals que es fan banys de sorra als
camins, veure a 500 m. un esparver deixant-se caure
entre corrent i corrent d'aire, és quelcom que et reclama
una atenció de romandre quieta. L'esparver cendrós, au
de rapinya, planeja serenament, sense pressa i amb aire
altiu damunt la plana de Sant Llorenç.
«Jo l'he tingut apunt de canó, i no he pogut,...», «Jo
l'he vist baixar i emportar-se un gallet d'aquests que...».
Quan diem que quelcom és esparverador, volem dir que
quelcom ens esvera o ens inquieta degut a que pot representar un mal imminent. L'aire altiu que s'admira es
converteix en un perill per tota aviram de petit tamany.
Aquests esparvers sent innocents, estan condemnats.
Anys enrera no es veien aquesta espècie d'ocells per les
nostres planes. Segons el Sr. Pomarol. cap d'espècies

Problemes per creuar carreteres

protegides del Departade Ramaderia i Pesca
tims anys la Generalicappemiísacapins
per a repoaquesta
versió es
una bona
ment en el
b r e

ment d'Agricultura,
(DARP),enelsúltat no ha donat
titució ecològica
blar una zona amb
classe d'ocells. La seva
que bones condicions
ambientals han poitat a
reproducció, i a un augnom-

dajxstí
Què
ocells.
cos
fem? Ara, no hi ha als bosprou conills o petits animalets, com per alimentar a les
aus rapinyaires! Si la presència d'aquests esparvers és
deguda a una bona reproducció, no està en les nostres
mans fer-hi res, sinó aguantar i intentar protegir el nostre
aviram petit de tamany. Però si la presència d'aquests
esparvers és ocasionada per alguna política de repoblació (clandestina o legal) des d'aquí faig un crit d'alerta:
S'ha de considerar de manera extremadament exhaustiva tots els pros i els contres, alhora de fer política d'aquest
tipus. L'home no és qui per dictar una sentència de condemna a ningú.

Tot poble té el seu nucli urbà i des d'ell neixen radialment camins i s'estenen fms a perdre's als boscos o morirse a la porta d'algun mas. Però la pressa d'una majoria
parteix aquests camins amb una ampla traça d'asfalt.
Una carretera que escurça el camí, que evita aparentment cues i retencions. Particularitzant, la carretera que
ens travessa la zona est de Llagostera és un problema
per una minoria; talla el camí que va a Can Gros i el que
va a Can Nadal, entre altres. No és difícil veure senyors
i senyores amb les seves motos anant a buscar verd pels
conills, 0 per qui sigui, i estant peus plantats arran de
carretera esperant l'oportunitat de poder passar sense
sofrir cap malastrugança. Ells saben que hi ha precedents. Suposo que no es pot dedicar part d'un pressupost del Ministeri d'Obres Públiques a una tan minsa
minoria. Aquest fet ens recorda altra vegada que el domini d'allò públic no abasta a totes les llars. No sé la
solució, i potser no es pol fer res però almenys siguem
conscients de la situació.

Jenny
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ELS SECRETS DELS ARBRES: L'AVELLANER
«Es diu que que l'anv que hi haurà moltes avellanes, aquell any hi haurà molts casaments»

Buiíie

MUSEUS DE LLAGOSTERA

Museu Arqueològic: ampliació?
Fent referència a un dels tres museus que tenim a Llagostera, continuem aquesta sèrie d'articles iniciada en el
darrer número del Butlletí: es tracta del Museu del Dolmen, conegut també com a Museu Arqueològic. Hauríem
d'atribuir als afeccionats a aquesta activitat el fet que el museu ja s'hagi quedat petit davant l'elevat nombre de
troballes.

A

l casc antic de Llagostera,
concretament al carrer Alt de
Girona, als baixos de Pedifíci conegut com la Quadra de'n Ribes, hi trobem ubicat el Museu Arqueològic.
La idea de fer un museu comença arran de l'intent, l'any 1909 per
part de Mossèn Gelabert -el capellà
de Can Barceló-, oferint a l'Ajuntament la seva col.lecció de minerals i
diversos objectes d'art pera la creació d'un Museu-Biblioteca, proposta que fou aprovada.
L'any 1966, una vintena d'afeccionats a la història i a l'arqueologia es
van reunir, formant aixíel "Centro de
Estudiós de Llagostera", i van ser els
promotors de les primeres excavacions de jaciments ibèrics, gràcies als
quals s'han obtingut gran part de les
troballes. No obstant, aquesta tasca es
va esDoncaj-arran d'unes discrepàncies entre els membres de la junta.
Passaren anys pràcticament inactius fms que l'agost de 1981, alguns
membres del "Centro de Estudiós"
van reprendre l'activitat cultural amb
la formació d'un nou grup que es
diria Centre d'Investigacions Culturals Lacustaria, dividit en tres grups
principals de treball: etnologia, història i arqueologia.
La màxima d'aquest organisme
era aconseguir l'obertura del Museu
Arqueològic de Llagostera, on es poguessin exposai'els resultats de molts
anys de recerca i investigació a fi de
donai" a conèixer la història del poble.
Després de moltes negociacions
es va formar el Patronat del Museu
Municipal, encarregat de la recerca

de subvencions per a la construcció
i la gestió del museu, inaugurat finalment el maig de 1987 per part del Conseller de Cultura de la Generalitat.
Set anys més tard, l'Ajuntament
dugué a terme la remodelació del museu, esdevenint així el Museu del
Dolmen - Museu Municipal de Llagostera -.
La creació d'aquest museu ve donada per la gran quantitat de troballes, l'existència de les quals cal buscar-la en la privilegiada situació del
terme de Llagostera; part d'aquest
s'estén per la Serra de les Cadiretes,
el punt més elevat de la qual és el
Puig de les Cadiretes, que delimita
els termes de Llagostera i Tossa de
Mar.
L'estructura interior del museu es
divideix en quatre àmbits: la Serra
de les Cadiretes, Llagostera abans
dels dòlmens, l'època megalítica i
Llagostera després dels dòlmens.
Bàsicament, el museu es centra en
el coneixement del megalitisme, sense
deixar de banda, però, altres períodes històrics molt importants, com
ara el paleolític o la cultura ibèrica.
És d'aquesta època que s'han descobert nombrosos jaciments, tant a
Llagostera com a la Serra de les Cadiretes, mostrant-nos, d'aquesta manera, que ha existit una ocupació ininterrompuda de la zona de fa
100.000 anys fins als nostres dies.
L'objectiu principal d'aquest
muntatge és difondre el nostre patrimoni natural i cultural, així com promoure les investigacions i la conservació d'aquest.

M U S E U S DE L L A G O S T E R A

U BUTLLei

La informació que rebem en la
nostra visita al museu és molt clara i
de fàcil comprensió. Cal dir, però,
que en alguns casos és escassa i pobra en continguts, com ara les dades
que ens haurien d'indicar la procedència i l'edat d'algunes de les peces
exposades, que són la mínima expressió de la totalitat que el museu té emmagatzemada. És, doncs, necessari
que es duguin a terme les negociacions pertinents per arribar a un acord
d'una possible ampliació per tal de
donar a conèixer aquesta gran quantitat de troballes, que són d'interès
pera tothom.
Marta Sureda
Marta Ventura
Pilar Ventura
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om cada divendres a aquella hora, en
aquell vestidor i en aquella d u t x a
Jaume aclucava els ulls, orientava el
seu rostre en direcció al raig d'aigua i es concentrava a sentir la seva escalfor humida, deixant volar tot seguit la imaginació i somiant
que aquella nit, finalment, seria la seva nit,
la NIT amb majúscules.

Semblants pensaments compartien la resta
dels seus companys d'equip. Alguns, casats.
La majoria, solters. Cap, però, amb u n compromís suficientment seriós per no ser trencat. Almenys, això podia deduir-se de les converses aquàtiques d'aquell instant. "Converses humides" les definien ufanosos amb u n
descarat doble sentit que u n a llarga rialla
general s'encarregava de confirmar.
Esquitxos, bromes amb el xampú i d'altres burles acompanyaven aquell quadre presidit pel bon humor i per u n a exagerada fanfarroneria. Tots estaven disposats a menjarse el món. Estaven preparats per fer mal. Eren
els reis de la nit. Compte, noies: som perillosos!! Cadascú tenia u n a aventura per recordar i de la qual presumir. Qui no la tenia, la
inventava. Qui ni la tenia, ni la inventava,
estava preparat per rebre les burles de la resta... i contraatacar, només faltaria!
Només durant el sopar posterior a l'entrenament dels divendres. Només després de la
tercera copa de vi, després del segon brindis
per la propera victòria de la qual ningú dubtava i després del primer "chupito"; només
sota els efectes de semblant combinació i
davant la imminència de la batalla; només
arribat aquest moment podien imaginar-se i dir-se- b a r b a r i t a t s més g r a n s , que les
fabulades sota la reparadora dutxa.
J a u m e era el més moderat de tots. Això,
però, no el convertia precisament en u n sant.
Era el capità. El veterà. L'home de seny. "És
que jo sóc un senyor"proclamava amb sorna.

tot arrossegant les síl·labes de la darrera paraula . La seva capitania li atorgava un respecte i una fama poc merescuda de discret
conquistador. Per ell, igual que per la resta,
el futbol no era més que l'excusa perfecta per
sortir la nit u n cop a la setmana amb aquella
colla de saludables poca-vergonyes i empaitar tota nena maca que s'hi posés bé en aquell
local de moda de la capital que freqüentaven.
Les gestes del grup, com podeu imaginar,
no eren tantes, ni tan magnífiques. Els compromisos amb les xicotes eren molt més seriosos del que ningú hagués gosat reconèixer.
Tot plegat era un joc i a tots els semblava
d'allò més divertit.
Jaume era dels no compromesos. Compromès amb la vida, deia ell burlant-se. Així i
tot, d'un temps ençà, u n a cosa el tenia
especialment obsessionat. Bé, u n a cosa no;
algú: la Marina, u n a encantadora assistent
social. La va conèixer u n d'aquells divendres
feia tres o quatre mesos. Des de llavors era la
seva obsessió. Obsessió que no passava desapercebuda als seus companys que, per primera des de feia temps, aconseguien treurel
de polleguera amb les burles que li feien referència.
En cada paraula, en cada gest, en cada
mirada de la Marina, en J a u m e creia veure
la possibilitat de conquistar-la. Però Marina
tenia u n problema...i no fisic, precisament.
Bé, en realitat era molt fisic el problema. Estava del tot present i no tenia pensament
d'evaporar-se com u n gas noble. El problema de la Marina era en Lucas, el seu xicot,
madrileny per més inri. Més d'un cop, en
J a u m e va estar a punt de defallir. Només el
seu natural optimisme, la seva obstinada
determinació i la seva creença interessada
que els problemes per definició tenen solució i si no, poc ho són; només això, l'animava
a perseverar en l'intent. Bé, això i alguns dels
somriures de la Marina i de les seves mira-
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des d'amagat que si no existien ell imaginava. I avui, ben segur, seria la seva nit. Estava
convençut.
Finalment, estaven a l'escenari. E l camp
de batalla estava com de costum. Ple de gom
a gom. Semblava difícil creure que aquell petit
local pogués encabir algú més. Malgrat tot,
continuaven arribant persones i seguien entrant. En J a u m e va calcular que en vint minuts començaria a formar-se u n a cua i els
que arribessin haurien d'esperar la sortida
dels més matiners per
p o d e r e n t r a r . En
J a u m e , recolzat ja a la
barra habitual, reflexionava u n cop més sobre la imbècil.litat humana. No aconseguia
explicar-se com a la
gent podia agradar-li
allò. Estaven amuntegats. Apilonats de tal
manera que acostarse el got a la boca era
un complicat i arriscat
exercici malabar. La
música, a tot volum.
Les converses, a crits.
Ballar, impossible. I,
malgrat tot, la gent
semblava passar-s'ho
d'allò més bé.
En J a u m e aconseguia enlairar-se entre
la multitud -levitar, en
deia ell-, i divertir-se
amb el joc d'endevinar
allò que la gent s'explicava. Li resultava senzill. En aquell escenari on la paraula es feia difícil, el gest era el
rei. Hi havia extraordinaris artistes del gest.
Especialment graciós era aquell pesat del
cabell engominat. Les acorralava contra la
paret, començava a moure els braços de manera semblant a les hèlices d'un helicòpter en alguna ocasió semblava que començaria
a volar- i aleshores entre broma i broma, que
acostumaven a riure per compassió, aclucava els ulls, les mirava per damunt de les ulleres - fosques, evidentment- i amb un suau
gir del cap els indicava u n raconet més dis-

cret. La majoria no es donaven per assabentades. Llavors, ell intercalava alguna nova
gracieta i amb la mà en forma de vas i en
direcció a la boca, sens dubte els preguntava: vols beure alguna cosa?
Immediatament, mitja volta i cap a la
barra més propera. Era patètic veure'l tornar
amb dos cubates i comprovar que la noia s'havia fet fonedissa. El seu poder de reacció,
però, era portentós. Tenia u n a absoluta facilitat per acorralar u n a nova victima, fíns i tot
amb u n got a cada mà
i plens a vessar. Com
s'ho feia per posar en
marxar les seves hèlices sense fer caure
una sola gota de líquid
era u n a cosa que en
J a u m e mai no va poder entendre.
Amb el gin-tònic j a
a la mà i a mig beure,
en J a u m e va començar a enlairar-se per
buscar la Marina. En
un sentit menys metafísic, evidentment. Havia de p o s a r - s e de
puntetes si volia divisar algú entre aquella
multitud. La naturalesa l'havia obsequiat
amb u n metre setanta i en aquella jungla,
tot sovint, no era prou
per sobreviure. Així,
de puntetes, tenia una
habilitat especial per
girar sobre ell mateix
i no perdre cap detall.
"Operació radar" deien divertits el seus amics.
Tres quarts de gir i l'operació va donar fruits.
Alli estava ella.
Tan radiant i maca com de costum. Radiant i divertida. Tot mirant en Jaume, reia dissimuladament, mentre intercanviava cops de
colze de complicitat amb u n a amiga. Havien
estat testimonis de T'operació radar" i, segons semblava, era u n a maniobra d'allò més
divertida, perquè el coll i el cap semblaven
tenir vida pròpia. Portaven avantatge, durant
el gir, a la resta del cos. Només quan el radar
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detectava l'objectiu, es recomponia la figura,
amb greu perill per a les cervicals que se'n
ressentien de la sobtada frenada.En J a u m e
es va posar la mà dreta al coll i va fer u n
esforç per somriure mentre les saludava. Va
esperar prop d'un minut abans d'atansar-se.
Temps suficient per assegurar-se que en
Lucas no hi era. Temps també necessari per
recuperar-se de la punxada al clatell. Mentre s'acostava, la seva amiga va tenir prou
força per desfer-se del braç de la Marina, que
intentava inútilment mantenir-la al seu costat. Eren aquells petits detalls els que li donaven esperances. L'amiga sabia alguna cosa
i jugava al seu favor. Es feia difícil avançar
entre la gentada i en J a u m e va tenir temps a
pensar l'estratègia d'entrada:
- "Hola Marina, he vist el teu cotxe a la
porta i he pensat: per què no? Entra i saluda a
V'okupa" del teu cor. I ja veus, dit i fet. Com
estàs 7'. Marina el va rebre amb aquell somriure seu que li donava força i el va mirar
amb u n s ulls que... bé, hi sobren comentaris..
- "Suposo que vindràs amb els nacionals
per desallotjar-me". Era ràpida i enginyosa.
Aquelles respostes enamoraven encara més
en Jaumie. Processava de pressa i sempre trobava alguna cosa adequada per respondre.
- "Per sobre del meu cadàver haurien de
fer-te fora, preciosa". I començaven a riure
igual que dos adolescents.
D'aquesta manera podien passar llargues
estones xerrant. Ell, insinuant-se descaradament. Ella, seguint-li el joc divertida. Sels
passava el temps a u n a velocitat vertiginosa
quan parlaven. En J a u m e hagués volgut parar-lo en aquell instant. Era tan feliç. Sempre se'n sentia quan estava amb ella.
De sobte, amb u n a habilitat increïble, la
Marina va girar-se noranta graus, es va interposar entre u n a parella que feia petar la
xerrada i va estirar del jersei la seva amiga
que passava prop d'ells. La va presentar en
Jaume. "Jaume, la Maria Jesús; Maria Jesús,
en Jaume". Desprès dels petons de rigor, la
Maria Jesús li va demanar que la digués Chus
i van començar a xerrar. Va aconseguir entretenir-lo el temps suficient perquè la Marina pogués desaparèixer entre la gent.
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En J a u m e va tornar a quedar-se amb
u n pam de nassos. Quan més bé es trobava,
quan la Marina més contenta semblava... caram!, tornava a desaparèixer. No aconseguia
explicars-ho. Novament enfonsat, va pensar:
"la propera vegada, la besaré. Si més no, tindrà u n motiu per marxar". Va continuar xerrant amb la Chus. Al principi, era com parlar
amb u n s llavis que es movien i u n s ulls que
el miraven. No podia atendre les seves paraules. No podia entendre res del que deia.
Era com sentir ploure. A poc a poc, va començar a parar atenció. Semblava molt bona
noia, era maca i molt simpàtica. Tota la nit
van passar-la bevent i rient, rient i bevent.
En J a u m e va ometre qualsevol comentari en
relació a la Marina i la Chus semblava interessada en ell. Van quedar que es veurien
algun altre dia i la Chus li va dir que podrien
trobar-se al ball de les dones del següent
dimarts. En J a u m e no va ser a temps ni de
contestar. Només quan s'allunyava va encertar a preguntar: "Com aniràs
disfressada?
Com sabré qui ets?" "Tranquil Jaume, em reconeixeràs entre un miler"
Finalment va arribar la nit del dimarts. Era
la més esperada del carnaval. El ball de les
dones era u n a promesa de situacions inesperades sense igual. Podies estar ballant amb
u n a antiga xicota, amb la dona del teu cap,
amb la veïna del tercer... o amb u n home.
Era impossible saber-ho si elles no volien.
No estaven obligades a treure's la màscara i
moltes d'elles ni tan sols parlaven per no ser
identificades. Era l'encant d'aquella nit. Les
dones, emparades en l'anonimat, eren més
descarades que de costum. Prenien la iniciativa. Et venien a buscar i et treien a ballar.
Ningú es podia negar. Entre altres coses perquè darrera d'aquelles carotes podia trobarse fins i tot la dona de la teva vida. Més d'una
relació s'havia iniciat en u n ball d'aquells. Més
d'una noia, secretament enamorada, havia
aprofitat l'empar de la disfressa per donar el
primer pas. Tot convertia la nit en u n a festa
més excitant del normal. Res tenia d'estrany,
doncs, que les burles abans, durant i desprès de l'entrenament arribessin aquell dia
al seu punt àlgid. Tocava fanfarronejar sobre
el nombre de noies que trauria a ballar a cadascú. No cal dir que es van creuar apostes
de tot tipus al respecte. Fins i tot es van pro-

a BUTLie
posar mètodes per provar la veracitat de les
diferents versions.
Cap va ser prou fiable. Alguns era prou
pujats de to. Millor no entrar en detalls. Finalment, es va decidir confiar en la paraula
de cadascú. Tots eren perfectament conscients, però, que seria impossible cobrar-se
l'aposta. Tots estaven disposats a inflar la
seva llibreta de balls tant com fos necessari.
Amb aquestes bromes i d'altres, el grup
va arribar a la festa que, llavors, J a estava
molt animada. Els homes anaven ben elegants, més que
no a c o s t u m a ven. Les disfress e s e r e n molt
variades. Podien
trobar-se tots els
personatges imag i n a b l e s . Tots
menys tu, Marina, pensava en
J a u m e . Sabia,
per la seva amiga
Chus, que la Marina
no aniria al ball. També ell va perdre les ganes
d'a-nar-hi. Va fer~ho
p e r no q u e d a r
malament amb
grup i per veure si
trobava la Chus i
podia preguntar-h alguna cosa relacionada amb la Marina. En realitat, no tenia gaire esperances de trobar-la.
A la nit i amb u n a copa de més u n menteix
més del que parla. Dubtava que la Chus es
presentés. A més a més, com l'havia de reconèixer. Havia ballat ja amb u n a cabaretera
muda; amb u n a Cleopatra amb el disc ratllat
("Sí, Marc Antoni; no, Marc Antoni; potser, Marc
Antoni"}; axah u n a tigressa sense ungles, però
amb u n a veu que semblava u n gruny i amb
u n dels germans Marx, més sonso que la
Rociíto.
Eren les tres de la matinada i cap rastre
de la Chus. J a quasi l'havia oblidat quan de
sobte va saber que la tenia al davant. Certament, la disfressa podria haver-la reconegut
entre u n miler. Davant d'ell, a u n s cinc metres escassos, mirant-lo amb sorna {podia

PREMI SANT JORDI

veure-la als seus ulls burlons, l'única cosa
que s'endevinava darrera la carota); davant
d'ell, com deia, u n Carles II perfectament caracteritzat, un "rey pasmado" amb la seva
perruca blanca tot plena de rínxols. Tot u n
monarca amb la màscara de l'actor que li va
donar vida en el cinema: Gabino Diego. Qui,
si no la Chus, podia saber les bromes d'en
J a u m e a la Marisa en relació a la semblança
del seu xicot Lucas amb en Gabino? Qui?
Efectivament, el "rey pasmado" va prendre la iniciativa. Va treure a ballar en J a u m e ,
que astorat per la sorpresa, va ser inc a p a ç d'obrir
boca durant u n
llarg minut que
se li va fer
etern. Quan, a
la fi, va poder
parlar va esclatar d'ira: "Chus,
perquè tu has de ser
la Chus, sou un parell
de... Estareu satisfetes
amb la brometa, no?
Apa..., digué'm, digue'm
darrera quina màscara s'amaga la Marina? Digues-m 'ho,
que vull veure-la
petant-se de riure a
costa meva. No m'ho
dius? Ara t'has quedat
mudeta, oi!. Doncs mira, li dius de part meva
a la teva amiga que missatge rebut, que es
quedi amb el seu "rey pasmado", però que
sàpiga que ningú l'hagués estim.at més que jo.
Si m'hagués donat tan sols una oportunitat per
demostrar-li-ho! Saps què et dic...". No va ser
a temps d'acabar la frase. En u n tres i no
res, la carota d'en Gabino va volar pels aires,
la Marina, traient-se la màscara, va cridar joiosa "HASTA LUEGO, LUCAS! " i, tot seguit,
li va segellar la boca amb u n petó de pel·lícula. La darrera cosa que recorda en Jaume
d'aquella nit és la cabaretera muda fent-li
l'ullet de lluny i enviant-li u n a besada. Era la
Chus, la molt astuta Chus.

Santiago José Sanz Hellín
Il·lustracions de Ramon Motjé i Montse Mayol

R BUTLLETÍ

RETALLS D'HISTORIA

EL MOU D'EN GOTARRA
En l'escriptura del notari Joan Serra Huerta del 7 d'octubre del 1803 (llibre n° 108, pàg, 307), trobem que en el
segle XVIII el marquès d'Aytona va concedir llicència a Tomàs Gotarra per reediíïcar el molí.
'^Joseph Gotarra de Ui Iglesia, Pagès del terme del Castell de Llagostera, Bisbat de Gerona (...). Lo qual Molí
junt ab tot dit mon Mas Gotarra per mos certs justos y legítims títols y per llarga y antigua pocessiú per mi y mos
Predecessors de temps inmemorial dirigida y continuada com se justifica haverse aquell dirruhit per la llicencia
que lo legítim Pror del Exmo. Seiïor Marqués de Aytona en se! de mars mil setcens seixantè y sis concedí de
redificar lo dit Molí a Tliomds Gotarra de la Iglesia Pagès del mateix terme y Castell de Llagostera, mon avi com
consta de haverse registrat dita llicencia.
ítem: Que respecte que la resclosa que vuy exhisteix en la riera de Gotarra no deté o esíana la aygua com deu,
Concedesch jo dit venedor facultats y permís al dit comprador y als seus defer quant los aparega una altre
resclosa nova ahontjudiquian mes convenient/'

EMBARGAMENT

^^SS

PER NO PAGAR EL CADASTRE

Document del notari Francesc Moragas, llibre 449, pàg.21, any 1746
"Sepan quantos esta publica escritura vieren y leyeren, coma nosotros Jayme Buada, al presente Bavle de la
villa y termino del Castillo de Llagostera, corregimiento de Gerona y Thomas Vilar y Llach traíante del mismo
Castillo, como a col·lector quefuy en los anyos passadod de Mil setecientos quarenta y quatro, y quarenta y sinco,
de la Real imposicion del Catastro de dicho Castillo: Por que esjusto y muy conforme a la razon dar testimonio
de la verdad, por ende, de nuestro grado y cierta sciencia con tenor del presente, mediante el juramento que
hazemos a nuestro Seiïor Dios y a sus Stos. Quatro Evangelios, y cada uno de nosotrosprestamos exfrajudicialmente,
en mano y poder de Francisco Moragas y Gironí Noít". infrascrito:
Certificamos y hazemos fée de lo siguiente, a saber es como a instància de los Regidores qiiefueron de dicho
Castillo, en dicho ailo de mil setecientos quarenta y quatro. y juntos con los mismos Regidores fuimos en
diferentes casas de la villa y termino de dicho Castillo de Llagostera para cobrar los primeros, segundo y tercera
plassos de diclia Real imposicion de Catastro, y liaviendo encontrado algunos ressitenles se les enbargaron
difarentes prendas, granos, ganado y otros muehles afin de satisfacer su contingente de dicha real imposicion y
gastos por su demorosidad, ocasionados por razon de los Commissionados venldos a apremio por dicha real
imposicion y ahunque se hizo loda diligència para vender dichas prendas y bienes enbargados, en la plassa
publica y por medio del Corredor, no se encontre dita ni postura alguna en dichos bienes y prendas. Por lo que,
y reconociendo dichos Regidores el continuo gasto del dicho Commissionado, re.solvieron tomar a fuero de
censal en nombre propio Seys cientas y sinco libras, como en efeto tomaran aquellas a la comunidad de Monjes
de Sn. Felio de Guíxols, certificando yo, dicho Thomas Vilar y Llach como con el presente certifico, que dichos
Regidores me entregaron a mi como a col·lector predicho, las dichas seys cientas y sinco libras, las que sirvieron
y fueron a cumplimiento de la Carta de Pago del ultimo tercio de dicho a/ïo, y de esta suerie se saco dicho
apremio que a no haverlo assi dichos Regidores echo, jamàs se hubiera podido sacar por impossibilitar mas
dichos contribuyentes a la satisfacion y paga del que devian corresponder, por el continuo gasto ocasionava y
hazia dicho Commi.·isionado. Y esta es la real verdad por el juramento que llevamos echo, y para que conste a
donde convenga y nadie dude, nidurarpueda, sobre lo arriba dicho a instància de Vicente Rissech, Juan Rourich
y Lorenso Buada, regidores que fueron en dicho aiio de mil setecientos quarenta y quatro, mandamos hazer y
escribir el presente Auto publico; que fue fecho en dicho Castillo de Llagostera a los sinco dias del mes de
Febrero del aiio del Sefwr de Mil setecientos quarenta y seys, siendo presentes por testigos, Antonio Bosch y
Francisco Gironíy Rossell, escríventes de dicho Castillo de Llagostera, a esto llamados."
Josep Cantó i Antoni Mascort
FonU AHG. Notaria
Caldes-Llagostera
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LA BISBAL

Plaça Catalunya, 1
Tel. 80 52 91

C/ Alfa Riera, 5
Tel. 64 32 91
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Tel. i Fax : 83 02 10
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CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINI
i ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC

C/Indústria, 10 (sector CAVISA)
Tel. (972) 83 06 27
Fax (972)83 10 65

17240 LLAGOSTERA
(Girona)

C/ C o m t e Guifré, 1 - Tel. 8 3 01 6 3
LLAGOSTERA

Floristeria M'ROSA
Plantes i Flors
C/ PAU CASAtS, 27
LtAGOSTERA
TEL. %^ 0 7 0 2

;<^
•Mmim

^

Carrer Consellers, 24-Tel. 83 05 24
17240 LLAGOSTERA (Girona)
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COSES DEL POBLE

Què hi falta i què hi sobra a Llagostera
És Llagostera un poble perfecte?
Si penses que no ho és, amb què es podria millorar?
O què hi trauries per viure-hi un xic més bé?

m FALTA:
Ser més oberts: estem molt ben comunicats però al poble hi ha grans mancances.
Bosses pels pipi-cans.
Papereres més petites perquè hi ha llocs on les voreres són molt estretes i entorpeixen el pas.
Pintar les línies dels carrers recentment asfaltats.
Telèfon al Casal Parroquial Llagosterenc.
Visibilitat a l'encreument amb la carretera de Caldes baixant pel carrer Girona..

HI SOBRA:
Paternalisme hipòcrita a molts llocs: el patró encara se sent com un pare amb els treballadors i fa amb ells el que vol.
Bosses d'escombraria al Passeig Pompeu Fabra a plena tarda, (fa lleig)

Envieu-nos les vostres suggerències a l'Apartat 76 de Llagostera o bé a la següent adreça:
a Migdia, 40
17240 LLAGOSTERA
Si ho preferiu, podeu deixar el missatge al contestador (83 12 10)

FERROS FORJATS

OPELO

JOSEP AI6UABELLA

TallerJ.SAGUE,S.L

CARPINTERIA METÀL·LICA
AMB FERRO I ALUMINI
TANCATS DE TELA METÀL·LICA
* « *

Tel. i 1^(972)8302 43
C/ Cantallops, 6-10 -17240 Llagostera

Carrer Tossa, 5
Tel. (972)83 02 70

17240 LLAGOSTERA
(Girona)

COSES DEL POBLE

tií del repic de ca^fj^HlfíFcoJla gegantera
de Llagostera funb la col·laboració dels de Caldes van iniciar la Festa amb una Cercavila pels
carrers més cèntrics de Llagostera.
FOTO: C. Oliveras
... ijons 15 de maig es celebrà la Festa Magribilui a l'envelat organitzada pel GRAMC amb l'actuació de Chahrazad i un grup local
FOTO:./. Moll

COSES DEL POBLE

B.m\M

tssabte a la taraa els mes menuts van aemostrar la seva traça en el concurs de dibuix orsanit-:
zatpel Beïl-Matí. FOTO: C. Oliveras

mtmenge al mati es va cei·ietprar la pri'
mera trobada gegantera amb els pobles de Caldes i Bescanó.
A la foto veiem els gegants de Bescanó envoltats pels sens capgrossos. FOTO: C. Oliveras
Tampoc no hi van faltar activitats lúdiques on els més grans vau demostrar les seves habilitats tant en el Joc de la botifarra com
en el de la pctanca.
'•• FOTO: C Oliveras

El Casal va organitzar uns jocS de cucanyd
al Parc de la Torre seguit d'una gran
xocolatada. FOTO: O. Cortés
_<i

aeuiLLEn

COSES DEL POBLE

>• no hi podia faltar el hall de l'^^V^BP^S^WW^^h
gustos i totes les edats i els
amanís de l'esport van poder seguir una amplia agenda esportiva (futbol, bàsquet, handbol, tir al
plat, ...).

COSES DEL POBLE

Llagostera es solidaritza contra el terrorisme
r 5 minuts
ment. Va finalitzar t'actenmb un repic de campanes.

Cursa de BTTa Llagostera

afiUTUEII
DOMINGO
PASCUAL
CARBÓ, S.A-
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TRANSFORMACIÓ
DE PLÀSTICS
INYECCIO
COMPRESSIÓ
EXTRUSSIO
BUFAT

CARRER POCAFARINA, 21
17240 LUGOSTERA

\ ^ \
^ 1 ^

DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A.
17210 LLAGOSTERíilGiíOna)
a CAMPODRÓN. 55
TEL (972) 83 00 25
TÈLEX 57275 TAPS
FAX {972) 83 07 59

Venda i reparació de
MOTOS - BICICUTCS
i nCCCSSORIS

(GmoNA)
TELÈFON (972)830945

Bona
FestQ

molos
jorma - 7
Jordi Rusinol

Passeig Tomàs Boado, 1 0
Tel. 83 08 12
LLnGOST€Rn

Major!

BAR MUSICAL CAFÈ

LLagostera 83 01 17
Quart

46 80 10

COSES DEL POBLE

Tallada de troncs al Casal Parroquial
Llagosterenc

RBUILLETI

fLBUTLLtÏÏ

COSES DEL POBLE

Festes d'estiu
Solstici d'estiu
Les festes d'estiu es van iniciar el 5 de Juliol amb el Solstici, festa recuperada per la
colla gegantera. S'inicià la festa amb un sopar ball i a partir de les dues, els joves van
poder disfrutar d'una llarga nit de rock.

Sant Cristòfol
El dissabte, 12 de Juliol a les set de la tarda, van desfilar pels carrers de Llagostera
els mítics cotxes bojos, cotxes engalanats i altres vehicles que van voler rebre la
benedicció. À tots els participants se'ls va oferir un obsequi com a record d'aquesta
diada, organitzada per Llagostera Competició. La festa va finalitzar amb el tradicional sopar i ball al parc de la Torre.
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COSES DEL POBLE

Més notícies des del Zaire
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Dietètica.
Productes
de règim
Herboristeria.
Cosmètica
natura/,
Consulta
naturista

LACUs
Cables BUGIA antiparasitaris
sense conductor metàl·lic
(des del 1961)
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MAFA, S.L.(succ. de G. Sureda)

Passeig Pompeu Fabra, 46

C/ Donzelles, 51 - Tel. (972) 80 55 30
17240 LLAGOSTERA (Girona)

Telèfon 80 56 13 - 83 10 39
LLAGOSTERA

Tel. (972) 83 01 41

LLAGOSTERA
(Girona)

Maíensa

Mas
Vivers

i

Jardineria

V. d e B r u g u e r a , 7 - T e l - f a x : 8 3 0 7 4 5
17240 L L A G O S T E R A

El Churrero
Aperitivos de lujo
DI£JTRIBUCIÓNDE F RÍO

Patatas
i Morros de i Patatas Pajas
Churreras
Jabugo
Churreras

DAIÍONE Y LA COCIN ERA
(Sector C/^VISA)
C/ln(dústria, 7
Tel. 8 0 56 20 17240 LLAGOÍ5TERA
pintura

Carrer Indústria, 7 (Sector Cavisa)
Tel. 80 56 20 - 17240 LLAGOSTERA

TEJIDOS

decorativa

font pintors, s.!.
pintura Industrial
doll de sorra abrasiu

Taller: C / Indústria, 12 (Sector CA VISA)
Tel. 80 54 89 - Fax 80 55 6 1
17240 LLAGOSTERA

Àngel Hernàndez Hernàndez
Especialidad en ropa para el hogar, camisas y pantalones

Tienda: C/Camprodon, 2 (frente gasolinera)
Part.; C/ Mas Sec, 59 - Tel (972} 83 08 93

17240 LLAGOSTERA
(Girona)

ENTITATS
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Informa la Junta Local T
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olem fer airibar el nostre més
sincer agraïment amb motiu
de la postulació anyal del Dia
del Càncer celebrada el passat 18 de
maig, diada de la Festa Major. La
recaptació aconseguida representa un
gran suport per portar a terme totes
aquelles peticions d'ajuda que ens ai'riben de malalts i famílies que pateixen aquesta malaltia.
Aquesta aportació confirma l'esperit dels ciutadans de Llagostera en
oferir els seus donatius a una causa
de bé comú.
Felicitacions doncs, a totes les
persones que han contribuït a fer
possible aquest èxit. Vagi a elles el
nostre reconeixement i la més cordial salutació.
Totes les ajudes econòmiques
que l'Associació recapta dins la província de Girona serveixen única i
exclusivament per atendre les necessitats de les comarques gironines.

Dades de la Memòria del
1996
Incorporació dels nostres voluntaris als hospitals Santa Caterina, i
Dr. Josep Trueta de Girona que dediquen el seu temps lliure a proporcionar companyia al malalt i ala seva
família.

Ajudes del departament de
serveis socials:
Aquest any s'han atès un total de
51 expedients que els podem desglossar de la següent manera: 32 de
caràcter econòmic, 14 concretats en
ajudes socials i 5 que han rebut ambdós tipus d'ajut.

Departament de Psicologia:
Durant l'any 1996 en aquest Departament s'han visitat un total de
105 persones, repartides de la següent manera: 74 malalts i 31 familiars.

ASSOCIACIÓ B^WitrOLAÇOHTM, EL CÀNCER
J u n t a cie les c o m a r a u e s g i r o n i n e s

Cursos:
- Deshabituació tabàquica
- Voluntariat

Programa: "Seguir endavant"
Adreçat a les dones que han estat
sotmeses a una mastectomia, tenint
per objectiu ajudar-Ies en la rehabilitació.

Recordem:
Telèfon *^Escolta'm"
900 121 787
Es un telèfon gratuït per donar
informació sobre qualsevol tema relacionat amb el càncer.
Atenció a l'usuari de dilluns a divendres.
Horari d'estiu de 8:30 a 15 hores
(30 de juny al 14 de setembre).

Junta Local de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer

Resum ^^ositiu" dels primers sis mesos de 1997 de tir olímpic Uagosterenc

M

irant els resultats obtinguts pel nostre tirador paralímpic, Miquel Orobitg, podem dir amb tot orgull que
Llagostera és capdavantera a Espanya en tir olímpic. En totes les competicions en què en Miquel ha
participat, les pitjors classificacions han estat medalles de bronze, cosa bastant positiva si es té en
compte que ha lluitat amb tiradors tant paralímpics com olímpics d'èlit.
Els resultats del 1997 són els següents:
19 de gener. 111 Tirada Internacional de Súria. Campió absolut.
8 de març. 111 Open nacional Fed. Terr. Alcorcón. Campió absolut.
2,3 i 4 de maig. XIII Campionat d'Espanya a Mollet, tres medalles d'or, una d'argent i Trofeu Luis Salgado.
I de juny. 11 Trofeu Ciutat de Saragossa. Campió absolut.
8 de juny. Campionats internacionals de Perpinyà. Medalla de bronze i medalla d'argent.
lli Trofeu Comunitat de Cantàbria a Santander. Medalla de bronze.
I Memorial Luis Salgado a Santander. Medalla d'or.
Desitgem en un futur que tot continuï així de bé per a l'esport Uagosterenc.
Federació Catalana d'Esports de Minusvàlids

Ramon Gurnés í Vail·liosera
Agència
VCAGOSTERX
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AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBIUÀRIA

Estel Martí

ÀNGEL GUIMERÀ, 2 1 - BIS
TELÈFON I TELEFAX: (972) 80 53 70
17240 LU\GOSTERA (GIRONA)

Pg. Pompeu Fabra, 40 - Tel. (972) 80 51 12
I 7240 LLAGOSTERA (GIRONA)

ENTITATS

Biblioteca « Julià Cutillé »
VISITA

ESCOLAR

El dia 21 de juliol, seguint la línea de
visites concertades que la biblioteca
estableix amb els centres escolars de
Llagostera, vam rebre als nens de
l'escola bressol «El Niu». Ens visitaren
uns vint-i"CÍnc nens i nenes d'edats
compreses entre dos i tres anys.
Aquests petitons s'ho van passar
d'allò més bé, mirant i jugant amb els
contes que tenim dedicats als més petits,
ja que com més aviat els hi acostumem,
és més probable que a mesura que vagin
creixent vagin trobant més gust per la lectura i puguin gaudir dels seus primers
contes infantils.

BIBLIOPISCINA
Per segon any consecutiu, els mesos
de juliol i agost, hem realitzat l'activitat
que anomenem «bibliopiscina». Així
tothom que aquest estiu ha anat. els
dimecres a la tarda, a la piscina municipal, ha pogut gaudird'una refrescant lectura: desde els diaris i revistes que
disposa la biblioteca «Julià Cutillé», fins
a tot tipus de contes infantils, còmics i
novel·les. Amb aquesta activitat la biblioteca pretén acostar-se més als seus
usuaris i donar-se a conèixer a un públic
encara potencial.

A partir del 15 de setembre, l'horari de la biblioteca és el següent:
.DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES: DE 3 A 8 H.
.DIMARTS I DIJOUS: DE 9 A 2 H.
.DISSABTE: DE 10 A l H .

ABUILLq
Regals ANNA
Excavacions
Carrer Sant Feliu, 8
LLAGOSTERA
VINOLAS PUIGMOLÉ, S i . © 831283
NIFB-17431859
C/Mas Sec, 60 Baixos 17240 LLAGOSTERA

ROBA I COMPLEMENTS PERA INFANTS
ARTICLES DE REGAL - NINOS
RECORDS DE BATEIG, CASAMENT, COMUNIÓ I ANIVERSARIS
SERVEI DE TINTORERIA "AURA"
REPRESENTANT OFICIAL FORTUNA ^^

DROGUERIA i FERRETERIA

Carrer Nou, 7
Tefe(on(972)830057

mobles

Cl. Bon Aire, 1 - B
TeL (972) 80 50 51
17240 L L A G O S T E R A (Girona)

17240 LLAGOSTERA
(Girona)

SOLER

JOAN SOLSR I RISSECH

Mobles d'encàrrec
eídssícs i moderns

C. Àngel Guimerà, 6 - TeL 83 00 44
LLAGOSTERA

LAMPISTERIA

J.FA

Pinsos Vinas de Llagostera, S i .
Crta. Sant Feliu, Km. 22
17240 LLAGOSTERA (Girona)

Tel: 83 01 90
Fax: 80 54 53

\:' Assui^pcíó Jílokt
Centre d'Estètica

Es fan instal·lacions de gas i les
revisions obligatòries
Passeig P o m p e u F a b r a , 4 9 - Tel. (972) 8 3 0 3 6 4
LLAGOSTERA

C, Almogàvers, 22
TeL 83 01 47

17240 LLAGOSTERA
(Girona)
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De Pobligadó d'informar
amb objectivitat ^^_

H

em de dir, abans de res, que tal
com vàrem proposar-nos en el
nostre programa electoral de
les darreres eleccions municipals. la
recuperació d'un mitjà d'informació
local per part de l'equip de govern ens
ha omplert de satisfacció, pel que representa de difusió de la nostra vida
local i de la nostra història i. també,
per la possibilitat d'estimular un grup
de joves al voltant d'una fita valuosa i
engrescadora.
S'ha de reconèixerOBERTAMENT
I SENSE EMBUTS que l'equip de govern hi ha abocat tots els esforços. S'ha
dotat aquest col·lectiu d'una vintena de
joves de tota la infraestructura i dotació econòmica que han demanat:
• Un local per instal·lar-s'hi
• Armaris, taules, cadires
• Dos ordinadors
• Impressora làser
• Telèfon
• Conteslador automàtic
• Material fungible d'oficina ...
Uimport de la dotació inicial més
la de la recent renovació del conveni,
de la qual no s'ha fet cap menció en
el darrer ntímero del Butlletí, puja a
la quantitat de 700.000-- ptes. Tenim
constància que l'equip de govern ha
estat sempre obert al diàleg i que sempre ha mantingut una bona entesa amb
aquest col·lectiu. Sabem que una de les
condicions per subvencionar el Butlletí des de l'equip de govern va ésser la
seva independència política, amb el que
representa d'absència d'influència de
cap dels grups que formen part del nostre Consistori.
És per tot això que el nostre astorament va en augment quan llegim el.s
EDITORULS DEL BUTLLETÍ DE

LLAGOSTERA i ens sorprèn moltíssim, com estranya a molta gent del
poble, el to de crítica sistemàtica i
manca d'objectivitat en tot el que fa referència a les actuacions de l'equip de
govern. Només a tall d'exemple i agafant textualment frases del darrer número del Butlletí:
• El títol. Una festa amb minúscules:
crítica parcial i tendenciosa.
• La fotografia; l'enderroc de l'Estanc
de Dalt: tendenciosa (creiem que tenim moltíssims llocs al nostre poble
d'on es poden obtenir fotografies molt
boniques i més en un Butlletí que surt
pels voltants de la Festa Major).
• El poble està ensopit com sempre:
crítica parcial (ho creu tothom això?
No cal donar una ullada enrere de tant
en tant?)
• La Comissió de Festes continua essent un record del passat: sí qui pot
revifar-la no ho fa. Pensem que tots
tenim molt a dir-hi, des de grans fins a
petits i joves.
• L·i gresca i l'alegria són patrimoni
dels joves: crítica descarada, parcial i
egocèntrica.
• Se'ls margina... A qui?
• L'alcaldessa ha superat els seus primers cent dies: comentari de mal gust.
Fa la impressió que superar signifiqui...
"com un salt d'obstacles", més que no
pas "haver reeixit".
• La zona industrial creix en extensió, però no en ocupació: crítica malintencionada i tendenciosa,ja que s'estan fent importants esforços per tirarla endavant i superar aquesta a.ssignatura que Llagostera té pendent des de
fa molts anys.
• El premi Sant Jordi organitzat pel
BUTLLETÍ i l'Ajuntament: comentari
tendenciós i prepotent. El BUTLLETÍ
( en majííscules) hi ha aportat un mem-

bre del jurat, que juntament amb altres
persones que hi col·laboren desinteressadament llegeixen i seleccionen els
treballs guanyadors que després seran
publicats. L'Ajuntament (en minúscules) hi participa col·laborant de la següent manera: la regidora de Cultura i
la bibliotecària formant part del jurat,
fent l'aportació econòmica dels premis, fent la difusió, buscant un escriptor o escriptora que estigui present en
l'acte de lliurament de premis, coordinant ei concurs...
• És trist que algú hagi de deixar
aquest món per reconèixer públicament la seva vàlua: crítica indirecta a
l'Ajuntament amb la Beca de Recerca
Històrica Esteve Fa. EI Butlletí li dedica 8 planes i no fa nj una sola referència a la beca.
Ens preguntem si això no és informar tendenciosament, amb un to negatiu que tendeix a relativitzar el que és
important i a sobredimensionar el que
és relatiu. Estem convençuts que la prioritat de qualsevol mitjà d'informació
sigui local, comarcal, nacional o internacional ha d'ésser, sens dubte, la seva
OBJECTIVITAT. És l'objectivitat i ia
coherència el que fa que un mitjà de
difusió sigui rigorós, seriós i creïble.
Pensem que aquestes premisses són
una obligació que ha d'assumir qualsevol Col·lectiu de Redacció que firmi
els editorials.
El nostre estimat poble de Llagostera té dret a ser informat objectivament. Esperem que el Col·lectiu de
Redacció ho recordi i ho posi en pràctica.
Comitè local de
Convergència
Democràtica
de Catalunya

Nota del Col·lectiu de Redacció: recordem als nostres lectors que un EDITORIAL és un "article de premsa
no signat per l'autor que expressa l'OPINIÓ de l'empresa editora" (Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans).
Els articles d'informació -iper tant més o menys objectius- es poden trobar en altres seccions del Butlletí.

aBUTLLEII
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Fal·lera gegantera
La colla gegantera de Llagostera ja és una realitat
Durant la Festa Major de J 956 pels carrers de la vila van sortir per primera vegada els nostres gegants i capgrossos que aquest any la colla gegantera de Llagostera hem volguí que no només es lluïssin per la festa del poble
sinó en altres celebracions.

V

'a ser el 15 de març quan un
grup de joves vam reunirnos a l'Ajuntament per dur
a terme aquest projecte amb la col·laboració de les colles de Caldes de
Malavella i de Bescanó.
Seixanta membres som els que en
formem part i que donem vida a
l'Elionor 1 en Trencanúvols. que tenen
un pes aproximat de 60 kg i una alçada de 3,90 m i que ballen ai so dels
grallers coordinats per en Levi Ruiz
(gralles) i Carles Clavat (timbals).
Un mes després de la reunió, coincidint amb Sant Jordi, la colla
gegantera vam fer la nostra primera
A partir d'aquí el nostre objectiu
actuació, però no va ser fins a la Fes- va ser que altres pobles coneguessin
ta Major quan va tenir lloc la pre- els nostres gegants.
sentació oficial i la I trobada amb
Les sortides que s'han fet fins ara
les colles de Caldes i Bescanó.
han estat a;
-Maçanet, on se celebrava la
Trobada Gironina on es van
reunir 25 colles (22 juny).
-Albanyà, on se celebrava el
15è aniversari dels gegants
d'aquesta vila (29 juny).
-Can Nadal, on va tenir lloc
una trobada de germanor (19
juliol).
-Caldes (2 agost).
-Bescanó fio agost).
-Albanyà (17 agost)
-Vidreres (6 setembre).
I pròximament a Llagostera "El 50 aniversari de la
I leva del 68", el 21 de setembre. I a Santa Coloma el 28
de setembre.
A causa del gran nombre
de sortides, la colla ha vist la
necessitat de construir uns

gegants nous ja que els actuals pesen molt i tenen petits desperfectes
a causa del transport i del material
amb què van ser construïts. Amb
l'ajuda d'en Pau Bassets i d'en
Francesc Mas hem pogut anar enfrontant aquests entrebancs esperant
fer realitat aquest propòsit. Per això
demanem la col·laboració de tot el
poble ja sigui econòmicament, participant en les diferents sortides o simplement suggerint com us agradaria
que fossin els nous gegants (algun
personatge carismàtic de la vila, de
caire fantàstic ...). Si us animeu ens
ho podeu enviar a l'apartat de correus 132. No cal dir que tot això no
hagués estat possible sense l'esforç
de tots els membres de la colla en
hores d'assaig i preparació.
Si algú està interessat de formar
part d'aquesta jove entitat podreu
adreçar-vos cada dissabte a l'antic
escorxador (ctra. de Caldes) on ens
trobareu assajant de 5 a 7h de la tarda.
Fal·lera! Fal·lera! Fal·lera gegantera!!!
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La JNC s'ha implantat a Llagostera
La JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA (JNC) ha arribat a Llagostera amb ganes de treballar pel
poble des d'una òptica nacionalista, constructiva, dinàmica i sobretot, oberta.

Què és la JNC?
La podem definir com un partit
polític juvenil, nacionalista i independent. Juvenil perquè la formen joves
de 14 a 30 anys; nacionalista perquè aposta per la plena sobirania de
Catalunya i independent perquè rutlla per si sola.

Quins són els objectius de
la JNC?
Són molts i ambiciosos. Som nacionalistes i la nostra raó de ser és
Catalunya. Per tant un dels nostres
objectius bàsics és la plenitud nacional. Reclamem la plena sobirania
per decidir com volem viure la nostra interdependència. Per justícia i
per avançar nacionalment, volem que
Catalunya sigui un poble cohesionat
i solidari. Que reculli i reconegui la
pluralitat però que se senti inequí-

vocament idenüficat amb un projecte
nacional de futur. Treballem per un
país lliure, sobirà i socialment solidari.

1' Ajuntament més actuacions dirigides als joves, etc.

Quines són les actuacions
Altres objectius són: treballar per de la JNC?
una universitat catalana, de qualitat i
.
lliure; combatre activament contra el
Dins la campanya Catalunya soracisme i la xenofòbia; per nosaltres
birana
es tenen previstes diferents
són prioritàries totes aquelles mesures
activitats.
Per primer cop la JNC de
adreçades a l'accés a l'ocupació i a
les
comarques
gironines posarà a disrhabitatge; aconseguir que el progrés
econòmic i el medi ambient siguin in- posició de iots els seus simpatitzants
destriables; i aixícontinuan'em amb una autobusos per assistir a la manifestació de la Diada de Catalunya a
llista molt i molt extensa.
Barcelona.

I'L

A nivell del nostre poble també
són molts els objectius: aconseguir
més participació dels joves en tots
els actes, tant a nivell de política
municipal, com de lleure,etc;
incenlivar activitats de conscienciació i compromís amb el medi ambient; vetllar perquè ei sistema d'ensenyament a Llagostera a tots els nivells sigui de qualitat; reclamar a

A nivell de poble es té previst
pel mes de setembre fer una conferència informativa oberta a tothom
sobre l'Objecció de Consciència, alhora que instarem i en certa manera
exigirem més actuacions per ajoves.

JNC de Llagostera

Felicitació de la Germandat de Donadors de Sang

L

lagostera és un dels pobles
que contribueixen a donar
sang i que han aconseguit que
la província de Girona sigui la segona de tot r Estat amb més donacions
voluntàries.
Actualment som 389 donants
que, una vegada o altra, acudim a
fer la nostra desinteressada -però a
la vegada enriquidora en sentimentsdonació de sang. Esperem que aquesta xifra augmenti molt més, com ja
s'ha anat observant any rere any.
Des d'aquestes línies volem recordar a tots els llagosterencs que els re-

quisits bàsics per a poder ser donant,
són tenir 18 anys o més, i gaudir d'una
bona salut. La primera vegada es fa
un qüestionari previ amb 22 preguntes
per saber si aquella persona reuneix les
condicions necessàries.
En l'actualitat predominen a Llagostera els donants joves. És curiós
veure com els pares hi porten els fills
petits, i així aquests als 18 anys ja
vénen per costum.
Val a dir que, malgrat que les xifres
de donacions més baixes s'enregistren

a l'estiu-, en la darrera convocatòria
(16 d'agost) vam arribar a les 95.
Felicitem-nos doncs, i també a
aquelles persones que han triat el
nostre poble com a segona residència i aprofiten la seva estada per a
col·laborar amb la seva generositat i
així apujar el llistó del número de
donants.
!

Delegació de la Germandat de
Donadors de sang

CONSTRUCCIÓ D'OBRES C,,,F,:B-

1 703<Í265
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SERVEIS TÈCNICS DE
REPARACIÓ

PISOS EN VENDA
AL C/ BARCELONA, No. 5
A UN 6,5% D'INTERÈS

3^ H I T A C H I
Herrsmitntss Eléclrjcas

IlOUtCHER
0FELÏSATTI
<S>Meicibo
W-JIJ=J:H^-|

Carrer Maiena, 15 - Telèfon i Fax: (972) 83 02 06
17240 LLAGOSTERA (Girona)

C/ Gavarres. 24
17240 LLAGOSTERA
Tel. I Fax 83 09 73

FORN DE PA- PASTISSERIA

ANTONI GARCIA

Construcció de piscines
^'''°^FADÏ^^^

C/.St. Feliu, 17-Tel. 83 05 OI
IMGOSTER^
R.S.1.20,16.169 GE

Servei tècnic i manteniment
Productes químics i
tractament d'aigües
Descaicificadors
Jacuzzis construïts a mida
Pistes poliesportives
17240 LLAGOSTERA - Pau, 6
Tel I Fax: 80 57 08
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Patronat Municipal d'Esports
ACTIVITATS

D'ESTIU'97

Un any més amb l'arribada de
l'estiu, el Patronat Municipal d'Esports, ha dut a terme tot un seguit
d'activitats adients a l'època com són:
el Curset de Natació, el Campus Esportiu i el Campionat de Futbito.
En el moment d'escriure aquestes ratlles no han acabat encara
aquestes activitats per la qual cosa
no es pot fer una valoració definitiva
de com han anat. No obstant, sí que
es pot dir que es manté una línia estable i no hi ha massa diferències respecte als darrers anys.
Pel que fa al Curset de Natació,
s'han inscrit -entre nens i nenes-, (
84 ), en el Campus Esportiu ( 4 6 ) i
en el Futbito, 8 equips.
Paral·lelament a aquestes activitats, el Club de Patinatge, ha organitzat també ei seu Curset d'Estiu.
D'aquesta manera, entre uns i altres, s'ha aconseguit l'objectiu primordial que és omplir una mica més
el temps lliure de la nostra mainada i
adolescents i fer més suportable l'estiu tot practicant esport.

FUTBOL
Després de la decepció que va suposar et descens de categoria del Primer Equip en acabar la temporada
passada, la Junta -amb més coratge
que mai- s'ha posat a treballar de
valent per confeccionar un equip
competitiu, majoritàriament amb jugadors del poble, per recuperar immediatament la categoria perduda i
tornar l'equip a la categoria que els
socis i el poble es mereixen.
El 8 d'agost comencen els entrenaments i el 21 de setembre la lliga.
Pel que fa al Futbol Base, s'està
planificant també la propera tempo-

rada i es comptarà amb la participació d'un equip per categoria, un fet
que no és gens fàcil si tenim en
compte la pluralitat d'esports que tenim al poble.
Quint

Carbó

CLUB PATINATGE LLAGOSTERA
El Patinatge, tal com ve succeint
en els darrers anys ha organitzat el
tradicional Curset estiuenc que permet a les patinadores que tenen proves i a les que van a Festivals mantenir el nivell de competició idoni.
Pel mes de setembre, cal destacar dues competicions que tindran
lloc aquí a Llagostera: els dies 6 i 7,
la 3". Convocatòria del Certificat
d'Aptitud que comptarà amb una
important representació de casa nostra, i els dies 27 i 28, el Campionat
de Catalunya Infantil, una competició molt important dins el calendari
català i que cal organitzar amb molt
d'èxit per a no decebre la confiança
que la Federació té dipositada en el
nostre Club i que ens ha de servir
per obtenir l'organització a curt termini de fites molt més importants
com poden ser campionats estatals.
CLUB ATLETISME LIA GOSTERA
Dins les activitats que ve organitzant el Club d'Atletisme, el dissabte, 6 de setembre, s'ha organitzat la III C U R S A P O P U L A R
D'ESTIU amb sortida i arribada del
Pavelló.
La cursa té un recorregut aproximat de 5 kms., amb avituallaments
i dutxes al final de la cursa.
Les inscripcions son gratuïtes i al
final de la cursa es sorteja un pernil
amb el número de pitrall i els petits

tenen una samarreta de regal. Finalment, deixar constància que en no
haver-hi premis ni trofeus cal fer bo
el lema de "Córrer per córrer".
CLUB HANDBOL LLAGOSTERA
El passatdia21 dejunyesvacelebrai'al pavelló municipal d'esports la
festa de cloenda de la temporada 97
del club de handbol.
Es va lliurar un trofeig a cada component dels diferents equips en competició, tant a jugadors com a entrenadors i delegats.
A tots els components de les plantilles, la Junta els vol fer arribar els seu
agraïment per la seva dedicació i les
felicitacions pel treball realitzat.
Dins aquest actes es va homenatj a r a Miquel Orobitg, tirador
Parah'mpic Llagosterenc, al que se li
va otorgar el carnet de soci n° 1 del
club, iniciant així la campanya de captació de socis col·laboradors amb
l'handbol. Es vol formar una base
econòmica per poder afrontar les possibles despeses imprevistes. Les quotes seran familiars, de manera que tots
els membres de la família puguin beneficiiu'-se de descomptes en les activitats organitzades pel club. La quota
que es cobrarà serà de 5000 pies. El
carnet cobrirà tota ia temporada { de
setembre a agost).
Tothom que hi estigui interessat es
pot posai' en contacte amb el tel. del
pavelló 805384. Les dades que fan
falta són: Nom, adreça. DNI, foto carnet i un n" de compte corrent amb els
20 dígits.
Per acabar, volem reiterarel nosti^e
agraïment als simpatitzants i a totes
quelles empreses o entitas que collaboren a que el nostre esport pugui
tirar endavant. Moltes gi·àcies.
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LLETRAFERITS

De les glaciacions i les cavernes (I)
Extret del llibre Notícies de Llagostera i esdeveniments exteriors, d'Emili Soler i Vicens
PRIMER

PERÍODE

En refredar-se i estabilitzar-se el
planeta Terra, després de grans convulsions, començaren a venir períodes de fred molt intensos anomenats
GLACIACIONS. El gel dels Pols de
la Terra s'engrandia i s'encongia, i
ocasionà canvis de nivell d'aigua als
mars. S'ha comprovat que la Mediterrània augmentava i disminuïa uns
25 metres cada període de fred o de
calor. Altres mars es movien molt
més.
Deu milions d'anys enrere: a la
primera glaciació comprovada se li
ha donat el nom de Biver. D'abans
d'aquesta època, a Sabadell i al mas
Lloberas s'han trobat ossades de primats, considerades pròpies dels nostres avantpassats més llunyans, semblants als micos.
Cinc milions d'anys: la segona
glaciació s'anomena Donau. Les
bèsties d'aquella època, que ja havien vingut del sud, fugiren del fred

del nord i baixaren als climes més
càlids d'Espanya. França, Itàlia, l'índia i en particular d'Àfrica. Però
quan a l'Àfrica hi havia molta sequedat i massa calor, tornaven cap
al nord, on s'havia calmat el fred, i
el clima era millor per als homínids,
les bèsties i la vegetació.
De tres milions d'anys d'antiguitat, a Kenya (Àfrica) s'han trobat calaveres humanes fòssils no gaire diferents dels esquelets dels homes d'avui, acompanyades de
choppers i eines de pedra iguals que
els que es troben a Europa, Àsia,
rindia i Amèrica.
De dos milions d'anys s'han trobat a Tanzània (Àfrica) petjades
d'homínids grans, de criatures i també de bèsties semblants als gossos,
gravades a les roques; antigament,
aquestes roques foren cendres volcàniques que amb la pluja van endurir-se, com si fos ciment, i va quedar així l'empremta del seu pas. A
Almenara (Castelló), en una cova

JL·mL·m ml' mi
Composicions Florals
Rams de núvia-Ceràmiques
Servei a domicili

C/Concepció, 4
17240 LLAGOSTERA

colgada d'argila fossilitzada, en extreure pedra per a la construcció (pedrera) es van trobar vestigis de l'home primitiu, com són eines de tipus
micròlit, raspadors,c/io/7/?en·i ossos
fòssils de la fauna d'aquella època:
conills, rates i ocells. •-'•'
D'un milió d'anys, fa pocs mesos es va trobar a Baza (Granada) el
que sembla la calavera humana més
antiga d'Europa. També a Múrcia, a
la cova Victòria, en unes excavacions preliminars va sortir la falange
d'un homínid que els científics de
Sabadell (que trobaren les dues restes humanes juntament amb eines de
pedra) consideren que pertany a
l'època glacial d' 1.400.000 anys, entre Donau i Günz.

Emili Soler i Vicens

TABACS
MONTSE PLENSE SENDRA
N.I.F.40167215-STLF. 972-83 05 28
C/ Camprodon, n» 10
17240 LLAGOSTERA (Girona)
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L'invicte Casino Llagosterenc
-r^-S

P

oques juntes han passat al
Casino Llagosterenc a tenir
un perfil tan acusat i deixar un
record tan admirable com la que va realitzar la reforma que va presidir Tillustre mestre senyor Julià Cutiller. Per
això no fou gens estrany que aquells
individus que la formaren se sentissin
units i busquessin noves formes per
concretar aquell sentiment d'unió. En
aquell sentit van pensar transformar
modernament l'edifici. Es tractava de
reformar-lo, ampliar-lo i modernitzarlo, perquè a les hores lliures d'esbargiment facilités encara més la convivència que no pas l'antic i permetés tenir més nous socis. Així va passar amb
la pèrdua de Tanomenat ball dels pagesos del Bar, jaqué molts dels individus
que constituïen aquella entitat
es van passar al Casino. En conseqüència afavorí fer-se més
gran la societat!
En les primeres reunions
que féu la Junta van començar
els primers treballs per a la reforma. I s'hi presentaren estudis i idees sobre l'anhelat canvi. Fou l'any 1930 quan ja hi hagué un projecte ambiciós
d'abast molt gran, que era prometedor perquè obeïa a una necessitat objectiva d'entrar en
una innovació estructural de
construcció. Fou per això que
la Junta el presentà a la reunió general
de socis de la societat. I es féu tenint
en compte el respecte dels estatuts de
l'entitat. L'assemblea general, que era
la sobirana, el va aprovar amb majoria
absoluta!
No obstant això, el camí que s'hagué de recórrer tenia molta complexitat i responsabilitat. I calia meditar bé
l'elecció d'aquell projecte tan ambiciós perquè s'havia de finançar. Conseqüentment capgirava tota l'economia
de la societat. Però aquella junta, en
haver obtingut l'aprovació dels socis i

poder resoldre la part difícil monetària, va tirar endavant l'afer transcendental de la reforma.
L'elecció
l'obra

dels constructors

de

D'altra banda, aquella junta va saber escollir a la perfecció l'arquitecte
senyor Josep Esteve que era molt capacitat amb arquitectura. El mateix es
pot dir de l'elecció de l'empresari
constructor senyor Montseny que fou
l'home que va construir el Palau Nacional de l'Exposició de Barcelona l'any
1929. Durant la construcció del Palau
li \a passar un greu problema, ja que
els obrers van considerar que el mar

d'elevació que s'havia construït per aixecar la cúpula i posar-la al damunt del
Palau no reunia prou garanties de seguretat i es van negar a col·locar-la. I
és que en aquell temps encara no hi
havia les grues fenomenals que avui
en dia hi ha a dojo. Llavors en
Montseny, en veure's atrapat, es va posar al lloc on hi havia més perill per
fer l'operació i agafà amb les dues
mans un llibant. I aleshores va dir a
aquells obrers: "Apa nois. Som-hi...".
T tots agafaren el seu llibant corresponent acatant aquella ordre.

Amb aquella actitud responsable es
va coronar l'èxit de la cúpula, que aviat
farà setanta anys que llueix meravellosament al Palau Nacional de
Barcelona!
He explicat aquella anècdota perquè es comprengui bé que el senyor
Montseny fou un home de primera fila
en la seva professió .
, .
Malgrat tot, en la construcció de la
reforma del Casino va perdre molts diners. Però mai no va defallir en els
seus deures de l'execució de l'obra. 1
fou perquè estava encantat de tractar
amb aquella junta que tenia tanta sensibilitat solidària de germanor. Amb
aquella coincidència mútua res no va
fallar en la creació, perquè entre les dues parts existí un sentiment noble de cooperació i
amistat!
Però el que són, a vegades,
de complicades les coses d'un
poble. Va ocórrer que uns
quants individus descontents de
l'obra que s'havia de realitzar, i
sobretot en constatar que havien fracassat en els seus intents
d'al·legacions a la dita reunió
general de socis, es van organitzar per fundar una altra societat
recreativa que es digué La Penya. Però aquell foc d'encenalls
que va sorgir, sortosament durà pocs
anys i va haver de sucumbir. No obstant això, molts d'ells que es manifestaren amb tanta arrogància queien en
una contradicció, perquè quan els arribaven alguns forasters els feien venir
a contemplar l'esplèndida reforma del
Casino. 1 finalment hagueren de retornar a rabassa morta.
Tant de bo, doncs, vagin passant
juntes al Casino com havia estat la que
va presidir l'inoblidable senyor Julià
Cutiller!

Josep Vila Soteras

RBUILL
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Els intocables

E

ntre eis cims més alts de les muntanyes del
nord un poblet es defensa de les tempestes
d'aquelles latituds. És un poble tranquil i
acollidor on els seus habitants es regeixen per un
estrany sistema de govern anomenat democràcia.

Aquesta curiosa forma de govern es basa en uns
rituals en què tots els habitants escullen el Cap un
cop i'any. El cap no governa, es limita a tenir la
població contenta per poder ser reelegit.
Qui realment mana són els "intocables". Ells són
els propietaris de les vaques i les pastures o simplement són descendents d'antics senyors feudals
que han perdut la propietat dels camperols però no
la influència sobre aquests . El seu poder sobreviu
arrelat a la por de la població.
Si hom s'atreveix a posar en dubte la bellesa
d'alguna de les seves vaques recomanen als seus
conciutadans que no li dirigeixin la paraula fins que
mori d'avorriment (una de les morts més agonitzants segons el Dr. Ripof).
Els pobres vilatans estan tan espantats que no
s'adonen que d'avorriment pot morir-hi tothom i
que ells, "eh intocables", també poden quedar-se
sols.
Es trist descobrir que en alguns indrets del nord,
tot i estar al segle XX, el progrés social és una
quimera.
Pau

Bassets

Intercambiando
pareceres con mi
alma
- Dame la mano, jvolemos!
- iQné dices?...í,volar?
No podemos.
- Dame tu mano y a lo alto
ligeros, sonriente y plenos
jvolemos!
- iQué absurdo! jQué sueno!
Volar... tus manos
mis pies, tus dedos...
no son alas
jVolar, volar!... ino podemos!
- Dame tu mano al fin
sin miedo,
yo te sujeto
y a mi... me sujeta el viento.
Mira a lo alto, al azul
un, dos, tres... jVolemos!
- Vete ya! absurdo y loco pensamiento
déjame pensar en el suelo.
- Dame tu mano... los dos
no temas,
que yo sé de tu temor:
no es el aire, ni el viento,
ni la falta de suelo,
no temas que yo sé...
sé donde queremos ir,
sé la ruta,
sé el camino,
conozco tus fuerzas...
y sé el destino.

Antàrtida
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Transports

%Qí^e\ diari a Barcelona
a Barcelona: Tel. (93) 300 2914-98
ESCAPA,S.A.-C/Alaba, 51
Agrupats: C/Bolivià, 46-52

c/Cantallops, 2
Tei, (972) 83 02 56
17240 LLAGOSTERA

Ens Trobareu a:
P l a ç a C a t a l u n y a , 16
Telèfon 83 09 08
LLAGOSTERA
T V - V i d e o - Hi-Fi
Aire Condicionat
Electrodomèstics
Antenes Parabòliques
Calefaccions

^otos VúUosem

@yï;Ss^i
Carrer Sant Feliu. 22

I N S T A L · L A C I O N S RUFÍ - R E S T R U D I S , S.L.

17240 LLAGOSTERA

Telí. (972) 83 03 15

(Girona)

Gabinet Terapèutic
o
o^

TERÀPIES MANUALS
RECUPERACIÓ FUNCIONAL
QUIROMASSATGE DIPLOMAT
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT
DRENATOE LIMFÀTIC

RENART- PONT
C/ Consellers, 11 baixos - Tei. 83 10 0 7
17240 LLAGOSTEfVi. (Girona)

c / J a u m e I, 12 - Tel. OO 5 0 9 1 - Fax 8 0 5 3 0 7
172.'10 LLAGOSTERA (Girona)
Tel. 8 3 1 1 7 6

Can M e r i

•^s^Z

Restaurant & C@fè Internet

'830180
Plats per E m p o r t a r
Obert tot l a n y
de 9 matí a 12 nit

http:y/www.ctv.es/can merí
Almogàvers 17 - Llagostera

TALLERES

PISCINES
* Construcció Piscines amb Formigó gunitot
* Piscines Poliester
* Productes de Tractament d'aigües
' Accessoris piscines I Complements de Jardí
Crto, Gironaa Sant Feliu, Km, 19 Tel.M5546 17240-Llagostera (Giiona)

Reparació i Venda de tota mena de
maquinària agrícola, jardineria i forestal
erta. de Tossa, ,3
Tels.: (972)

17240-LLAGOSTERA

Part. 83 03 89 - Taller flO 56 84
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S'Agaró

Dedicatòria
A la gent gran de Llagostera
ens han calgut molts anys d'espera
això és cert, és clar que sí,
però així que ha arribat l'hora,
hem pogut aconseguir
una liar digna i acollidora
tal com creiem mereixedora.
Aquest lloc tan desitjat,
que se'ns feia imprescindible,
tenir-lo ha estat possible
amb un treball moll esmerçat.
Dins el casal que hom estima,
se'ns ha de fer ben patent,
que sempre que un s'hi arrima
cal fer-ho correctament.
Aquest lloc tant agradable,
que és l'esplai per a la gent gran,
no hi facis cap espectacle
que en pugui ser degradant.
En ell podràs descansar , _.._•
algunes hores del dia,
i si el que vols és conversar
sempre hi trobaràs companyia.
Si prefereixes llegir,
hi trobaràs premsa del dia,
i podràs aconseguir
assabentar-te del que sia.
Aquí podràs oblidar
les penes i la fatiga,
que has hagut de suportar
al llarg de la teva vida.
Sigues persona sensata,
respecta a tothom per igual
no vulguis ésser ingrata
i veuràs que així al final
amb la mostra que tu has d(^
seràs igual de respectat.
Evita tot el que puguis
baralles i discussions,
no vulguis tenir litig
perquè per raó
els resultats
Si compleixes el teu deure
i sembres bona llavor,
no tinguis pas cap temor,

perquè ja pots ben creure
que la collita que en pots treure
serà del més bo i millor.
Jubilat i pensionista:
escolta bé aquest consell,
no vulguis ésser pessimista
de considerar-te mai vell,
perquè totes les coses velles
sols serveixen per llençar
0 si més no per fer-ne estelles,
que sols valen per cremar.
No pensis mai en el passat,
almenys si ha estat dolent,
perquè amb el que has transitat,
si ho has fet honradament,
en arribar al final del camí.
mai t'hauràs d'airepentir
del camí que has caminat,
v
1 els qui et segueixen darrera
trobaran tan bon camí
que els servirà de drecera
per seguir aquell camí
que tu has fet tol caminant,
des de petit fins ara gran.
Tal i com diu Machado,
en aquell bonic poema,
en què diu al caminant
i no hi ha dubte de cap mena,
que allí no hi ha pas camí,
però, si és que n'hi vol tenir
el camí es fa caminant.

EnlaplayaSagaró
a la sombra de un olivo
es precioso contemplar
a los banistas unidos.
La mar brilla con el sol,
las olas estan suaves,
hombres, mujeres y ninos
grandes UiHÚcios hacen.
En la • p a J J ^ n deporte
con el oalon por el aire,
los ba^^tas bien se duchan
pa^Büitarse las sales.
frutar naturaleza sana
g o z a r ^ ^ ^ ^ n salud,
dando a ^ B í p o r los dones
lie.i^glWew bien nos mandan.
Las playas de Cataluna
son unas playas preciosas,
però el jamón extremeno
es comida deliciosa.
Aceite de Andalucía,
de Valencià, las naranjas,
de la Mancha es ei buen vinc,
el queso de Salamanca.
Así brillan nuestros pueblos
en las provincias de Espafia.

Fèlix Sureda

JC
T^A

M, Olvido
JOSEP

JORDI

COMAS / CIRERA

TALLER D'ARQUITECTURA

TEL. I FAX 972 / 83 15 61

CARRER MIGDIA, 36 BAIXOS, ESQ LLAGOSTERA 17240 (GIRONA)

RMÜE

Q A GESTORIA
^

ASSESSORAMENT
ADMINISTRATIU-COMPTABLE
FISCAL-LABORAL-FINANCER

FINQUES

mn
Col·legiat 204

'ü^íklSs

r-

. < •

^ïM-UJli^í
.^ nr'--^-

•ri-·'.

Col·legi núm. 134

V M ) ASSEGURANCES
JAUME VILANOVA I FONT •• Reg. E.D.S.S. Clau F. 1.176

Carretera de Cafd'es de íMafaveiïa a Úagostera
Tefcfon: ^n2-.^J.0fi.{{4

Tels. 972 / 83 02 29 - Fax 972 / 80 57 22
Apartat de Correus, 60 - 0 / Alvarez, 10
17240 LLAGOSTERA

KS. LES SUREDES
PETROGAL ESPANOLA
TELÈFON 46 38 93

BOTIGA
TREN DE RENTAT
CANVI D'OLI

24 HORES
AL SEU SERVEI

mm

REGISTRE CIVIL

ii-e. LtíS^fo-í^tc-o^t

NAIXEMENTS
DATA

NOM I COGNOMS

23-3-97
25-3-97
03-4-97
04-4-97
13-4-97
20-4-97
30-4-97
20-5-97
15-7-97

Cristina Prunell Parés
Josep Restrudis Rufí
AnnaCololar Viriolas
Fatou Waggeh Kabba
Albert Sanchez Mestres
Aida Bermejo Díaz
Gafure Ceesay
Tamara Saavedra Luzón
Guillem Jou Coll
Cristina

Prunell

Josep

Restrudis

MATRIMONIS
DATA
26-4-97
26-4-97
04-5-97
17-5-97
21-6-97

NOM I COGNOMS
Alberto Vallés de Puig i M"* Lourdes Casas Saurí
Salvador Rodríguez Lozano i Olga López Cuenca
Santiago Navarro Freixas i Anna Ferrer Gui
Alberto Comba Macaya i Encarnación Lamolda Lachica
Manuel Moreno Flores i Juana M" Reyes Monago

DEFUNCIONS

«.AIAM*

\: Si teniu

DATA
26-3-97
14-4-97
20-4-97
22-4-97
27-4-97
28-4-97
01-6-97
08-6-97
04-7-97
10-7-97
11-7-97
12-7-97
n-7-91
24-7-97
26-7-97

NOM I COGNOMS
Francisco Rigau Geli
Maria Mateu Viriolas
Emilio Rodrjguez Reche
Carmen Sanchez Caracuel
José Albertí Full
Francisco Ropero Rincón
José López Rodríguez
José Nadal Johera
Juana Magri Vicens
Antonio Rodríguez Peaguda
Mercedes Camós Puig
Pilar Torres Bernalte
José Vendrell Mallorquí
Remedios F bregas Darder
Josefa Bonet Teixidor

EDAT
89
77
25
42
89
59
74
91
89
76
74
64
92
83

interès
en
què aparegui una fotografia en qualsevol
de les seccions
del
Registre Civil només
heu de fer-nos-la
arribar a l'Apartat de
Correus 76^ o bé al
no. 40 del C/Migdia,
Si voleu que us vinguem a
fotografiar,
deixeu-nos el missatge al contestador
(83
1210)

aBinuEn
DROGUERIA
FRIGOLA
A

JOSEP ^
AGUSTÍ ^
£

M B 0

T i

T S

:.:i|i!;. '

c./ Àngel Guimerà. 27
LLAGOSTERA n

ClConseííers, Z
UI, 8302 57
UA60STERA

.V^^AJ'Í/

)r
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RECUITS L'EIXERIT

/!

^

RICOST, S.C.
^

ilíGOSt

LLUÍS RIERA BAYE i JAUME COSTAS FARRÉ

Exposició, Vencia i Reparació de:
RECUITS
MATÓ
FORMATGE FRESC

RÀDIO - TV-COLOR - HI-FI
V Í D E O - AUTO-RÀDIO
ELECTRODOMÈSTICS
i ANTENES PARABÒLIQUES

QUALLADA
FLAM D'OU

Distribuïdor
Veïnat Pocafarina, 9 - Tels, 83 00 27 - 85 09 75
17240 LLAGOSTERA (Girona)

C/ BARCELONA, 12 - Tel. 83 04 30
17240 LLAGOSTERA (Girona)

CUINA

Bon Profit!
FÍDEIIÀ

(Pera

6persones)

CIGRONS AMB
GAMBES
(Per a 4 persones)

Ingredients:
- 3 paquets de fideus del n° 3.
- 3 kg. de peix variat, per fer caldo.
- 1/2 Kg. de rap.
- 6 gambes
- 6 escamarlans.
- tomata triturada
- sa!

Ingredients;
1 Kg. de cigrons cuits.
16 gambes.
4 tomàquets madurs.
2 cebes.
3 grans d'all.
4 branquetes de julivert,
sal y
pebre negre

ELABORACIÓ:
ELABORACIÓ:
Amb oli i pebre vermell es fregeix el rap.
Fregim tot junt, les gambes i els escamarlans.
Em una cassola a part, bullim el peix, el colem.
Amb una paellera posem amb oli els fideus, saltejant-los i rossejant-Ios, juntament amb el tomata. Afegim el brou de peix i també les gambes i els escamarlans.
La mida del caldo del peix és més o menys, que la
paella estigui per la meitat.
Ho deixem a foc lent uns 20 minuts aproximadament, i la fideuà estarà a punt per ser servida. Es pot
acompanyar amb allioli.
BON PROHT !

Remulleu els cigrons amb una cullerada de sal.
Coeu-los a foc molt lent entre 40 i 50 minuts.
Escorreu els cigrons una vegada cuits.
En una paella poseu-hi 5 cullerades d'oli d'oiiva.
Ratllem els tomàquets i, acte seguit, les cebes.
Piquem els alls (ben picats) i també el julivert (conjuntament).
Daurem la ceba a la paella de l'oli.
Una vegada daurada, afegim l'all i el julivert. I a
continuació el tomàquet. Ho deixem sofregir entre 10 y
15 minuts a foc lent. Una vegada feta la salsa, afeguirem
els cigrons junt amb les gambes.
NOTA: Se serveix molt calent.

Recepta del Restaurant SOPLUIG
(Costa d'Alou).
LLAGOSTERA.

Restaurant CAN
RUSCALLEDA.

CLBUIllÉTI

BOTÀNICA

El Pati
Pati és una paraula que inspira moltes alegries a petits i grans. L'hora del pati
jocs, esbarjo i llibertat de moviment i es converteixen en els minuts més esperats
vam ser escolars, el pati ens recorda aquelles bones estones que s'acabaven amb
sort encara que els anys passin el pati continua essent aquell racó a l'exterior que
tranquil·litat.
Doncs bé. pati és un mot internacional que l'entenem la majoria de persones que formem el món occidental i
que hem desenvolupat la nostra cultura a partir de l'herència romana. Fins i
tot en anglès s'utilitza la paraula patio
per descriure qualsevol espai exterior
de petites dimensions que permet el
lleure i esta tancat per permetre certa
intimitat.
El pati s'ha inventat i reinventat
moltes vegades des que els seus creadors, els romans, ara ja fa 2000 anys,
el van idear per primera vegada. El pati
era anomenat atrium i era part de la
casa urbana romana. Era un espai interior però obert a l'exterior, íntim i on
les plantes permetien que l'aire es refresqués i per tant les altres àrees tancades de la casa estiguessin més fresques al nostre estiu mediterrani, que es
calorós per pròpia definició. Els romans, que començaven a experimentar
amb les plantes, no comptaven ni amb
gran varietat de plantes ornamentals, ni
grans coneixements de jardineria, per
això les plantes que utilitzaven als seus
patis eren principalment tarongers, palmeres i rosers barrejats amb plantes
d'horta. Per crear la sensació de més
amplitud pintaven paisatges als murs
que tancaven el pati i utilitzaven columnates perdisposard'una zona amb ombra. Més tard varen arribar els àrabs i
varen introduir l'aigua com a nou element, envasada retlectint les imatges
o mòbil per proporcionar soroll i frescor. Durant l'Edat Mitjana el pati va
sobreviure les èpoques de creuades als
monestirs i castells. Allà eren els únics
espais on la vegetació creixia. Eren a
la vegada la nevera on trobar fruites i
verdures i la farmaciola on trobar les
plantes medicinals per curar les malalties. Durant aquest darrers tres segles
els patis han sobreviscut amagats en-

tre mig de les nostres cases. Gràcies a
ells hem après a propagar, cuidar i adaptar moltes noves plantes que de generació en generació hem anant
hibriditzant i millorant. Entre amics i
botànics hem intercanviat llavors i tros-
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sos de planta i la gran varietat de plantes que coneixem ha superat el nombre de mil ja fa anys. Els nostres avantpassats de la Roma Imperial no s'ho
deuen creure.
Si es despertés en Marc Antoni i
l'emperadriu Cleoplatra en un pati actual podrien contemplar les flors de

és per als escolars l'estona de
del dia. Pels més grans que ja
el toc de la campana. Però per
ens permet gaudir d'estones de

VAgapanthiis africanus, també dita
agapant o flor de l'amor. És una planta de Sudàfrica de fulles allargades perennes, amb flors blanques o blaves a
sobre d'una tija de fins un metro d'alçada. És ideal per jardineres, contenidors i parterres, s'escampa fàcilment
per arrels subteiTànies i és de fitcil manteniment. També es sorprendrien veient
les moltes varietats d'arracades de la
reina o fúcsies. La fúcsia és una planta originària de Sudamèrica descoberta per un botànic francès el 1695 a l'illa
de Santo Domingo i que porta aquest
nom en honor del botànic alemany
Leonhart Fuchs. Són plantes que necessiten un bon reg diari a l'estiu i un sòl
ben drenat i fertilitzat. Prefereixen
mitja ombra i un lloc arrecerat. Finalment, podrien entomar-se a la glòria
amb un ram d'hortènsies. Perquè
l'hortènsia, encara que és una planta
de fulla caduca la qual cal podar amb
cura per obtenir una bona floració i afegir-li sulfat de ferro per evitar les fulles grogues, pot viure amb un test o al
terra sense grans requeriments. És
originaària de la zona central del Pacífic a r illa japonesa de Honshu on l'anomenen Temari-bana. El seu nom botànic és hydrangea que ve del grec
hydor, aigua i aggos, gerra. Per tant. I'
hortènsia és una planta que necessita
de reg abundant per obtenir una bona
floració.
Espero que els inventors del pati
estiguin satisfets de la nostra collaboració i crec que nosaltres, com a
reinventors del pali, deixem una bona
herència que combinada amb noves
idees les pròximes generacions d'aquí
a dos mil anys puguin gaudir dels jocs
infantils, l'esbarjo i la llibertat de moviment.

Teresa Puértolas L.

GENT SANA

Virtuds del llevat de cervesa
uè és el llevat de
ervesa?

Q

Els llevats són fongs microscòpics
presents a l'aire que ens envolta i què
es concentren principalment en les
fruites i cereals. Existeixen molts tipus de llevats que fermenten diferents productes: Cervesa, vi, pa,
kèfir, etc...

Quines són les seves propietats: bell, anèmia, dèficits proteics, depresEl llevat de cervesa, a més d'ésser una excel·lent font de vitamines
B, necessàries per al correcte metabolisme de ia glucosa (Sucre) a l'organisme, és molt rica en una forma
biològica activa d'un mineral: El
crom trivalent. Se sap que una deficiència en crom és una de les causes
bàsiques de la diabetis. El crom disminueix els requeriments d'insulina

Els llevats de cervesa són varietats seleccionades
de
Saccharomyces Cervisae. Els
llevats eren coneguts fa més
de 4000 anys per els babilònics.
Les propietats nutritives eren
ja apreciades per els mateixos.
El pare de la medicina,
Hipòcrates, també l'utilitzava, així com ets metges
àrabs-espanyols Averroes i
Avicena que el receptaven en
les seves prescripcions medicinals.

Quina és la seva composició?
Conté grans quantitats de fòsfor, ferro, potassi, calç, crom i seleni. Molt ric en proteïnes d'alt valor
biològic i aminoàcids, entre els que
cal destacar els aminoàcids sofrats
(Metionina, cisteïna i cistina)per les
seves extraordinàries propietats depuratives i preventives derenvelliment cel·lular (Antioxidants). És
especialment ric en vitamines del
grup B, vitamina P i ergosterol. què
és la base de la vitamina D.
La seva composició varia entre
d'unes i d'altres depenent de la varietat i del substrat del seu coru"eu.

en diabètics (NO LA SUBSTITUEIX), i millora l'utilització de !a glucosa en persones amb diabetis de la
edat adulta o tipus II. El crom també
actua com a preventiu en les malalties cardio vasculars.

sió, insomni, ungles fràgils, etc. Es
contraindica el consum, per la seva
riquesa en purines. en persones que
pateixin de: Àcid úric, gola (En fase
aguda), litiasi úrica, malalts renals en
estat greu i urèmia.
Com s*ha de

prendre?

El llevat de cervesa es pot adquirir en forma líquida, en comprimits,
o en escames. Del llevat en forma
líquida, es pot prendre d'una
a dues vegades, una cullerada
entre els àpats (Directament
o barrejada amb aigua
o
suc). Una vegada obert l'envàs,
en aquest cas, s'ha de conservar a la nevera, i convenientment consumir-ho abans
un màxim de set dies. En forma de comprimits, es prenen tres vegades diàries amb
tres comprimits cada cop.
En escames, s'afegeix una
cullerada a sopes, salses,
amanides, iogurts, sucs,
etc...
Al prendre'l per primer
cop, algunes persones experinenten ílalulències (Gasos). En
aquest cas, és recomanable començar amb una petita dosi, i anar augmentant la mateixa gradualment.

Sergi
Els aminoàcids sofrats, junt amb
les vitamines del grup B del llevat,
actuen com un depuratiu general de
l'organisme. Especialment indicat en
afeccions de la pell (Acne, èczemes,
dermatitis, psoriasi), caiguda del ca-

Monzón

Nota: Aquesta informació és exclusivament de caràcter divulgatiu: No
pretén prescriure ni suplir la funció
del metge.
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"E Pur si muove"
Els antics babilonis anomenaven Nibir al més important dels vagabunds del cel, un d'aquells cinc estels que, nit
rera nit, s'obstinaven a seguir el seu propi curs, ignorant la resta d'estels que brillaven fixos al firmament. Nibir
era, també, l'astre més lluminós amb permís de la Lluna i Venus és clar. Avui coneixem Nibir pel seu nom llatí:
Júpiter, el Déu de la Llum i dels fenòmens celes tes, el Protector de l'Estat, el millor i més poderós de tots els
Déus de l'Olimp. Júpiter, el planeta gegant.
A l 1609 GalileoGalileia Itàlia
va sentir parlar d'un invent de l'holandès Lippershuyk consistent en
dues lents de vidre subjectades a una
distància fixa entre si i respecte a T ull,
i que mirant a través d'ell els objectes llunyans augmentaven de mida.
I Galileo va construir-se ell també
un telescopi i amb una voluntat i
perseverància admirables va revolucionar el món de les idees i els coneixements de la Humanitat sobre
r Uni vers que ens envolta, alimentant una de les polèmiques científiques mes llargues i encisadores de la
Història.
Ja al 1610 Galilei va apuntar el
seu flamant telescopi vers Júpiter i
el que va veure: el va deixar astorat.
A1 voltant del planeta Galilei va trobar quatre cossos petits com estels
febles però que no eren tals, j a que
acompanyaven sempre Júpiter en
cada observació i, a més, es movien
al seu voltant orbitant-lo i nit rera nit
els quatre astres apareixien en posicions diferents al voltant del planeta
però mai V abiuidonaven, sempre eren
allí.
La conclusió d'aquestes primeres
observacions de Galileo només era
una i resultaria cabdal pera l'Astronomia dels fumrs científics i filòsofs:
els quatre objectes eren llunes que
giraven al voltant de Júpiter descrivint òrbites regulars i previsibles i
constituí la prova definiriva per demostrar que eren la TeiTa i els planetes els que giraven al voltant del
Sol i no el Sol i els planetes els que
giraven al voltant de la Terra com es
creia aleshores. Per fi es verificava
visualment que hi havia cossos orbi-

tant un altre planeta diferent de la
Terra i que, per tant, aquesta no era
el centre de l'Univers sinó un més
dels astres que orbiten el Sol.

Júpiter i detall de la Gran Taca Vermella, una tempesta permanent on
podrien encabir-se tres planetes com
la Terra.
Més tard els quatre satèl·lits
galileans van ser batejats com lo,
Europa, Ganimedes i Cal·listo i quan
al 1632 Galilei va publicar les seves
teories que anaven en contra de les
idees de l'Església va ser jutjat per
heretge, ja al 1633, i condemnat pels
inquisidors a un arrest domiciliari de
per vida a canvi que es retractés i
abandonés "la idea falsa que el Sol
és el centre del Món" I per evitar la
mort va haver de retractar-se però
al final de la seva confessió es diu
que va murmurar "e pur si muove"
(malgrat tot. es mou) referint-se a
la TciTa. deixant així constància del

seu amor a la Ciència. Evidentment
Galileo tenia raó i el Sol es només el
centre del nostre Sistema Solar, un
sistema solar vulgar entre els aproximadament 10-- possibles que avui
s'especula que podrien existir en
l'Univers conegut.
Malgrat tot no va ser fms el 1992
que l ' E s g l é s i a C a t ò l i c a no va
reconsiderar el cas i finalment va
declarar Galileo Galilei exempt de
qualsevol delicte després de tres segles!!!. Així doncs, vosaltres també
podeu recordar Galileo amb orgull
quan durant totes les nits d'estiu i
tardor mireu cap el cel i vegeu Júpiter com l'astre més brillant del firmament i "descobriu", amb uns senzills prismàtics ben fixats per evitar
les vibracions del vostre propi cos i
amb una mica de paciència, els quatre satèl·lits galileans i no oblideu
tampoc la cita amb la tímida Selene
que sí, se'ns torna a eclipsar totalment el dia 16 a partir de les 20:15
hores.
Júpiter és el planeta més gran del
Sistema Solar i està compost principalment per gasos (hidrogen i heli).
És tan enorme que si la seva massa
hagués estat no més 12 vegades superior a l'actual el seu nucli hauria
iniciat reaccions de fusió i s'hauria
convertit en un estel similar al Sol i
les nits a la Terra no passarien mai
de la penombra. Per sort no és així i
a les nits podem fer un cop d'ull al
Cosmos, el bressol ue la Humanitat.
Per tant, podeu intentar emular
Galileo, es mereix que el recordem.
Almenys vosaltres no haureu de patir els rigors de la Santa Inquisició.
Rafa

Balaguer.
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HORÒSCOP

Horòscop
ÀRIES Del 23/3 al 20/4
Amor: Sembia que les coses us
van força bé,
es el començamentd'un
oltbona.
Feina:
com sem
veta

L L E Ó Del 24/7 al 23/8
Amor: Sou els."cracks". La festa està feta per a vósaltfes^les vostres a v^<itur^5>j(p rbíite^hoa I màxim.
J!^
~^^^
Eéïna: Si hú^^eu gan^Sinterès
aconseguireu aouffffi'feinaíail·aèsit-

s, últimament en
odrien
jugar una "mala passada"!!!

Salut:_EsíeifefrbQna forma, cal
que no deixeu d'entrenar! \\

TAURE Del 21/4 al 21/5
AiTut^: Potser fa m ^ s ^ temps
que^tau en la mateixa srtuàció, ja
ha/rribàl l'hora d'un gran cabvi.
Fei n a •-'yyW^/^Pff tB&pareu grans
c an \H*4iei4^tíxpf FípeJ^^ili^ •"•
Salut: G^inuen eiscanvis. Notareu que ttí^^'més energia per fer
les coses, fïnaítbt es^reu molt més
I • • 1
motivats per bortaraAerme les vostres obligacions.
BESSONS Del 22/5 al 21/6
Amor: Les coses han canviat força els últims temps, però no cal preocupar-se,^ poc temps tornareu a
circulat
)ero
les-

cess
ta ai
C R A N C Del 22/6 al 23/7
Amor: Aprofiteu bé l'estiu per
conèixer molta gent. Potser tiobareu una persona o persones molt
especials.
¥<

també hem de vigilar els

estm
iistipatsü!

V E R G E De! 24í§al23/9
Amor: Le^-aVejituçes estan bastant apag; ' "^
perarel vosFi
les coseï
misi
coses vagi
Sa
dríeu patir alg
lenta.

s peus, poregiradamolt do-

BALANÇA Del 24/9 al 23/10
Amor: No heu Je c^pfltiar-vos si
no veieu aquell/a i/a qi/elus porta
de cap. De fet^'l: i ha molts/es que
us estan yésperant
fort,
Feina :VAÍXÒ no
lar,
és
no heu/estat fets
us dreocupa ben poc
un tet
per ari
Salut: Esteu nsats 1 no en trobeu els moti^rflo caTSonar hi més
voltes esteu passant un moment baix
d'energia.
E S C O R P Í Del 24/10 al 22/11
1' agradaHa·jaod&r;A^os dir
que tot u^ anirà molt béeíïNàfluest
tema, pèrfid? moment les coseasón
basta nt^ad^eL-í^aclèfí^
i
Fein^rPellcitats!!! TrobWü feina i per mTTtt mt it-aHàmbr.
Salut: Us tfob^euJmnQFque mai
i veureu les coses amb molt optimisme

SAGITARI Del 23/11 al 22/12
Amor: Ara és ei moment més favorable p e r i í ^ ^ ^ l a persona amb
la qual us tro^:^^millor.
Feina: X^tíileS^^b el vo|ft·e cap,
últimament no up ^u-l·l·lm ^Gobre
per podet:vo > correarr ent
de compa/f
)rceu
maste amb
:qüències.
sa 0 en pat
CAPRICORN Del 23/12 al 20/1
Amor: És molt probable que la
vostra parella no estig^ant per vosaltres com aJ2^S'rKH'hi tingueu en
compte; potser hi5u de<9ç:S^§3ltres
els que estigtreu/po^ïla.
Feina: C^m badapómençament
de cursjés m^qu^n teixiu més ganes
de trepajlar fortU,
Salut;: Alertayémb efs sopars de
feina o d^^cïTïTtpromís ní\ mengeu
massa o acabareu al llit.
ACUARI Del 21/1 al 19/2
Amor: Solters d'aquest signe,
s'ha acabat el vostrè~>vorriment
D'ara en endavam no timlreu cap
dia lliure permira^í^l^jevisió.
Feina:<£)uè/USPoaria dir, si ara
esteu miRòí^i/é iThài t£^^er trobar
fe i naxDiTi^ri^ p uj'ar ae c S ^ r i a.
Sahit: Teniu·lmà-^luUie ferro,
no cal pam: per/fes>
PEIXOS Del 20/2 al 21/3
Amor: No és cl moment de fer
canvis, no us precipiteu o després
us en penedireu!!!
molt ben consideíeu

Madame

Marduix

L'ENRIC

Exercici d'optimisme

L

a meva generació ha proporcionat al món, així
en general, individus de dues categories: els que
creuen cegament en aquell cèlebre aforisme que
assegura que quan les coses poden anar malament hi
van, i els que pensen que els primers són excessivament
optimistes. Vivim, en efecte, sota l'imperi del pessimisme, malgrat que. si hem de valorar-ho amb honestedat,
no podem afirmar que la vida ens hagi maltractat, ans
els contrari, hem viscut una època prolífica i excitant
durant la qual la quotidianitat s'ha transformat radicalment i per regla general en positiu. No obstant això,
estem malats d'aquesta espècie d"hipocondria social, segurament perquè els horitzons de la nostra generació
eren moll més ambiciosos i els nostres somnis, tan lluminosos i perfectes com ingenus, anaven molt més
enllà de Tactual realitat mediocre i, ben mirat, insensata. Probablement és per aquest motiu que xapotegem tan còmodament en la insatisfacció i tenim
tantes aptituds per a la censura i la reprovació.
He elogiat sovint els rondinaries, els crítics,
els dissidents i convençut com estic que són una
espècie imprescindible pera la salut de qualsevol societat, jo mateix practico habitualment aquesta gimnàstica. Però
per una vegada i sense que això comporti la més mínima voluntat de
fi
reformar-me. m'he propoCV a
sat fer un exercici d'opt'
misme.
Per fer-ho em con
centraré en primer
lloc en la formació
de la
Colla
Gegantera.
Que una nombrosa trepa de joves joveníssims- llagosterencs hagin rescatat els gegants de la seva llarga inactivitat, és una notícia per la qual s'ha de brindar amb entusiasme. La millor d'ençà que uns altres joves i abnegats
vilatans varen recuperar aquesta publicació.
No sé si ho haig d'atribuir a l'autosuggestió, però
puc afirmar amb tota franquesa que mai havia vist el
nostres insignes gegants amb la vitalitat que demostraren durant la Festa Major. Malgrat això però. no era un
vigorcomparable al que exhibien els seus col·legues de
Bescanó i Cassà, més lleugers, dotats d'una jovialitat

clarament superior. Els de casa, tol i conservar la expressió impassible, avancen més feixugament. amb
menys desimboltura i afronten les baixades amb una ceita
impaciència i una inquietant tendència a inclinar-se. Els
joves geganters reclamen una rèplica més àgil de la benvolguda Elisenda i el .seu espòs. M'adhereixo incondicionalment a la seva sol.licitudi proposo iniciar una campanya de recollida de fons.
Per una banda és una qüestió de prestigi municipal i
per l'altra, cal recordar com a norma general, que quan
s'ha de carregar amb una monarquia convé que sigui el
màxim de lleugera possible.
Espero que ho aconsegueixin i que
en la propera Festa Major la vitalitat
dels nostres gegants estigui a Talçada
dels joves que s'oculten sola les seves
faldilles.
L'altra qüestió que explica el meu
optimisme és el fenomen dels cotxes bojos de Sani Cristòfol. Com a
manifestació pròpia i exclusiva
d'aquest poble cal sentir-se'n
obertament orgullós. Aquelles andròmines migpartides, bicèfales o allargassades que transiten pels nostres
carrers en ple deliri, són en la
seva inutilitat una exhibició prodigiosa d'enginy i d'imaginació. Si
no s'espatlla, si el desànim no s'intal.la en els tallers que ho fan possible, si
no es cansen d'aquest esforç
aparentment estèril, amb el
temps i la difusió adequada
pot converlir-se en lot un esdeveniment.
1 si finalment tot es desbarata i els simpàtics coixes bojos desapareixen i els
geganters es disolen cansats de carregar amb reis plumbis, a la gent de la meva generació, que hem après a
esperar el pitjor per no senlir-nos defraudats, no ens
sorprendrà. Però de moment nosaltres i els altres no
podem sinó mirar-ho complaguis i fruir-ne sense reserves. Carpe diem.

Enric

Ramionet

DES DE CA L'AVIA LOLA

RBUTlLEn

Contra els inquisidors

D

A l'adolescència, en Ramon te- rejant la vintena érem iconoclastes
e petits jugàvem a indis i
Cowhoys. Vivíem al carrer nia una bici petita amb la que baixa- en el vestir i en l'estètica exterior,
Concepció i intercanviàvem va pels carrers del poble com una no només ell sinó bona part de la
pensaments pre-adolescents. Alesho- exhalació. És clar, hi havia poc tràn- colla, però també incapaços d'emres ja tenia habilitats per dibuixar. A sit i ell tenia dots de ciclista experi- bolicar-nos en cap picabaralla, ni de
falta de materials, guixava al terra - mentat. Tenia molta habilitat i li agra- provocar-la.
estem parlant d'un temps en què l'as- dava -ens agradava- baixar pel carEn Ramon va marcar època, amb
falt només es trobava a
les seves botes, els teles carreteres- i traçava
xans a mija cama i els
uns cavalls magnífics; caseus jerseis curts ensevalls que de més gran, i
nyant l'esquena o la caamb paper i coloraines, es
çadora d'ant que llueix a
van transformar en unes
la fotografia. Sense dubmotos extraordinàries,
te que durant un temps
una autèntica virgueria.
va ser el més radical de
Era, és, un detallista mila colla en la imatge exnuciós. Els motors de les
terna, però, i això segur
seves màquines, que elaque tots els companys ho
borava de memòria, semcorroborarien, també el
blaven còpia de l'original.
més bona persona.
Quan vam anar a la
Salle de Cassà, en Ramon
Oblidats els pecats de
de can Güitó, era sovint
joventut, tothom va anar
el centre d'atenció dels vifent el seu camí. En
atges amb l'autocar d'en
Ramon
ja era, és, una
Murailet. Sèiem al seu
acreditat routier, i va
voltant i les seves mans
canviar discoteques i
es convertien en un poemogudes noctàmbules,
ma visual que tant descriper dos amors: la seva
vien un grup de gàngsters
companya
i les motos.
baixant d'un cotxe -era abCrec
que
ho
ha particisolutament genial com
pat mai a cap competimovia els dits- o simulació
de cros o endiiro,
va les baralles amb una
però
estic segur que hauveracitat increil^le. Era un
L'autor i en Ramon Moíjé, a la festa major de Caldes a
ria anat per campió.
narrador d'històries exla primera meitat dels setanta. Foto: MARTIN.
cepcional.
Des de fa uns anys
rer
Àngel
Guimerà
i
veure'l
derraha recuperat intensament l'afecció
Com gairebé tothom en aquella
època, acabada l'escola bàsica ens par davant Ei Dorado, provocant la de la seva vida: el dibuix i la pintura,
posàvem a treballar als 14 anys. Ell, condemna i els insults d'una sèrie de un camp en el qual també hauria esacompanyant el seu pare amb el ca- panxacontents. En certa manera, hi tat un excel·lent professional si s'hi
mió, el seu futur professional. Vam havia un ànim provocador, però to- hagués dedicat. Va col·laboraren la
continuar amb amics comuns, la co- talment inofensiu. Aquesta mena de primera època del Butlletí amb allla com en dèiem, i vam seguir ple- rebel·lió el va portar al seu famós guns acudits diverdts. Però curiosagats fins els casoris generalitzats des- cu-cu-ru-cú, un preludi del que més ment, amb el paper a la mà, era més
prés de l'etapa postmilitar.
tard van ser les crestes punk. Vo- bon dibuixant que no pas creador
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d'històries. Aquelles històries que
oralment desbordaven imaginació.
Ara, ha demostrat la seva habilitat en el retrat, l'aquarel-Ia i la
caricatura.
Escric tot això sense haver
parlat amb ell des de fa molt temps
i espero de la seva bonhomia que
em disculpi. Em subleva que algú
hagi tingut la indecència d'arribar
a pensar que la seva caricatura
de l'alcaldessa podia tenir una remota relació amb la mort d'en
Casas. Ha de ser algú molt recargolat o ha de tenir molta mala
fe, per dir-ho suaument. Qui conegui en Ramon, sabrà de què estic parlant, i a qui no tingui el gust,
li demanaria que reflexionés so- En Ramon -centre- amb en Llosent , en Xevi, en Juanito, l'Amadeu i en Siso.
bre fins a quins extrems es pot arribar a ésser mesquí.
l'autor. Després de vint anys de de- xeu tranquil·la gent com en Ramon
També em pregunto a quin món mocràcia encara hem de buscar cul- que, com a mínim, val més que iots
vivim que una innocent i divertida pables per justificar les pròpies man- els inquisidors d'aquest poble.
caricatura hagi de provocar una dis- cances? S'ha obert la veda per la caculpa pública del Col·lectiu i s'hagi cera de bruixes? En tot cas aquí ted'arribar a demanar explicacions a niu un heretge convençut. Però dei-

ATENCIÓ
A tots aquells que vulgueu fer-nos arribar els vostres escrits pel número de NADAL.
El termini per enviar-nos els treballs acaba el

DIVENDRES 31 D'OCTUBRE
EL BUTLLETÍ de Llagostera. C/ Migdia, 40. Apartat de Correus 74. Telèfon: 831210

t Per adornar la llar, postals, llibres, revelat i material fotogràfic, escolar i d'oficina.
-•; Per papers i objectes regal, marcs, fotografies carnet, fotocòpies, diaris, revistes...

Qcuia JlUàiiiÀi
Plaça Catalunya^ 8

LLAGOSTERA

de Pilar Sureda Torrent
Telèfon 83 00 97
Joan Ventura Brugidat
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Alumnes del Col·legi Níra. Sra. del Carme
als anys 40 (Arxiu Municipal de Llagostera.
Donació de Montserrat Pla Font)
1 - Anita Maliorquí
2 - Mercè Mascort
3 - Quimeta
Gispert
4 - Rosa Font
5 - Fina Pagès
6 - Fina Bancells
7 - Isabel Camós
8 - Ramona Pagès
9 - Montserrat
Corts
10 - Paquita Puig
11 - Fina Casadevall
12 - Carme Mestres
13 - Rafaeíita
Guerrero

14- Pilar Bayé
15 - Piiar Massa
16 - Mercè Soíer
17 - Júlia Font
18 - M. Rosa Cortina
19 - Quimeta
Vilanova
20 - Maria Cateura
21 -Anita Bofill
22 - Elisenda
Sureda
23 - Maria Tibau
24 - Carme
Paradeda
25 - M. Dolors
Capdevila
26 - Paquita
Armengol

Per fer aquesta secció ens cal la teva ajuda. Si tens alguna l'oto anlij^a de gent del poble que creguis que pot ser interessant,
truqueu-nos al 83 12 10. El Butlletí en larà una còpia i us retornarà l'original. Gràcies.

Ctra. Vidreres a St. Feliu - Tels. 83 12 02 - 80 51 02
17240 LLAGOSTERA

