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P l a n Pre\/er. 

El C i t r o e n X s o r a K i t Car de P. Bugaiski, ha impuesto su poder tecnológjco a los grandes monstruós del M u n d i a l d e R o l i i e s , marcando un híto 

histórico. Por pr imera v e i , un coche con motor atmosférico y 2 ruedas motrïces supera a los todopoderosos Turbo con tracción total oficiales. 

Citroen gana, tú ganas. Porque queremos celebrarlo con una oferta històrica. Hasta 5 0 0 . 0 0 0 P fas . de ahorro K ü l ^^m^m^^ ^ 

en los Ci t roen Xsara y Xant ia y 3 2 0 . 0 0 0 P l a s . en el Ci t roen Saxó. Ademós de la ayuda de l Gob ie rno . E É f l ^ ^ 1 I K ^ ^ C I ^ 

Y ohoro, con el S i s t e m a 4 Opc iones d e C i t r o e n , puedes estrenor coche cada tres aiios. 

VENGAAVERLOA: C I T R O E N 
Taller Esteve 
Agent Oficial Citroen 
C, Baixada de la Costa, 28, baixos 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Festa electoral 

n^r no perdre la tradició, la Festa Major de Lla-
í f^gostera encapçala l'editorial d'EL BUTLLETÍ. La 
programació prevista continua en la línia enceta
da l'any anterior d'intentar obrir la festa cap al 
jovent. Malgrat tot s'ha perdut un clàssic com el 
correfoc a dins el poble. De totes maneres sem
pre ens quedarà l'opció d'ambientar-nos amb la 
portada del present BUTLLETÍ. 

Per altra banda aquesta Festa Major té quel
com d'excepcional, que la fa diferent a les anteri
ors, i és que es troba Immersa en plena campa
nya electoral. 

Seran unes eleccions incertes i, sens dubte, 
molt atractives, ja que la lluita entre tres nous i/o 
renovats partits li donarà un caire diferent a les 
anteriors. La incertesa rau en com acceptarà el 
poble els canvis que s'hsn produït tant en CiU 
com en els partits d'esquerra i de quina manera 
reaccionarà davant de la candidatura del PR El 
llagosterenc haurà de decidir entre una llista na
cionalista totalment renovada, on no figura gaire
bé cap nom de l'anterior legislatura, entre una 
candidatura d'independents que, a priori, està més 
forta i unida que mai, o un partit que mai s'havia 
presentat a les eleccions com és el Partit Popular. 

Aquests canvis realitzats per CiU, la creació 
de ['ENTESA, i la presentació del PR són positius, 
ja que l'entrada de nous vilatans a l'Ajuntament, 
amb ganes de fer coses pel poble, ajuda a 
dinamitzar-lo i que no quedi estancat tant en les 
idees com en les persones. I si a més, tots els 
partits saben establir un clima de sana rivalitat i 
utilitzen les eleccions com una lluita d'idees, sen-
se-entrar en la desacreditació mútua i en la de
magògia, aquestes eleccions resultaran molt be
neficioses pel nostre poble. 

Un altre factor perquè aquestes eleccions res
ponguin a l'expectació que han causat, tant en el 
poble com en els mitjans de comunicació comar
cals, l'hem de buscar en la participació dels elec
tors, ja que són a ells en qui recaurà la responsa
bilitat d'elegir un equip de govern que respongui a 
les seves espectatives. Seria molt convenient una 
elevada participació que reflectís l'interès de la 
gent del poble i que contribuís a la que ha de ser 
una festa de la democràcia. 

Sigui com sigui l'expectació està assegurada i, 
com sempre, el poble tindrà l'última paraula. Així 
doncs, haurem d'esperar al dia 13 de Juny per 
saber els resultats definitius de les últimes elecci
ons del mil·leni. Esperar també que totes les pro
meses, que tant CiU, com l'Entesa i el PP faran, 

no quedin en paper mullat després de les 
eleccions(com malauradament passa sovint en el 
món de la política). 

Una al t ra renovació, potser no tan 
trascendeníal, ha sigut el canvi de junta del But
lletí. Lantehor president va deixar el càrrec per 
motius laborals i amb ell va dimitir la junta que va 
propiciar el naixement de la segona etapa d'EL 
BUTLLETÍ. Lantehor junta d'EL BUTLLETÍ estava 
formada per Dani Moll (president), Jordi Pinsach 
(vicepresident), Ramon Soler (tresorer), Sílvia 
Cortés (secretàha), Sònia Genoher i Jordi Plà (vo
cals). 

Cal dir que els membres de l'anterior junta 
continuen formant part del col.lectiu de redacció. 
El mateix dia de la dimisió es va decidir, mitjan
çant una votació, els que formaran part de l'actu
al junta de la revista. 

La nova junta està formada per: 
President: Marc Sureda 
Vice-president: Jordi Plà 
Secretah: Núria Capdevila 
Tresorer: Pau Bassets 
Vocal 1 : Jaume Ventura 
Vocal 2: Jordi Moll 
Com podeu comprovar ja en aquest número 

que teniu a les mans, també hi ha hagut un canvi 
d'imatge, que no ha estat la conseqüència del 
canvi de junta, sinó d'un llarg procés de reflexions 
i propostes. El nou disseny d'EL BUTLLETÍ ha es
tat possible gràcies a les aportacions i suggeri
ments d'en Roberto Pintre. Esperem que l'accep
tació sigui bona i que contribueixi a una millor re
alització de la revista del poble. I recordar també 
que estem oberts a opinions i crítiques dels lec
tors. 

I no volem acabar aquest editorial sense re
flectir l'alegha que sentim per la decisió que els 
Lords anglesos van prendre sobre el General 
Augusto Pinochet. La negació de la immunitat ha 
representat un alè d'esperança per entrar en el 
nou mil·leni. En un final de segle dominat pels 
grans bancs i les multinacionals, on sovintegen 
els conflictes, les guerres i on la transgressió del 
Drets Humans és habitual, s'agraeix que a un dic
tador com Pinochet el sotmetin a un judici just. A 
un judici que cap de les seves víctimes va tenir. 

El Col·lectiu de Redacció 
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Benvinguts a l'apassionant món de l'abocador de Solius. Vn indret on s'acaba un problema 
per començar-ne un altre. Un lloc per anar a visitar amb tota la família i fer un exercici 
d'autoreflexió. El present treball està pensat amb una doble finalitat. Una, merament infor
mativa i, una altra, on els autors del treball fan aquest exercici de reflexió i s'intenta impli
car tota la gent que, d'alguna manera o altra, participen i contribueixen al desenvolupa-
ment i creixement d'aquest tipus d'instal·lacions. El treball està estructurat en diferents 
parts, totes elles amb un denominador comú: els Residus Sòlids Urbans. De manera senzi
lla i gràfica, s'ha fet un seguiment de les bosses de deixalles que cadascun de nosaltres 
deixem a la porta de casa quan cau la tarda. On van a parar? Desapareixen per sempre? En 
què es transformen? Què és un abocador? Existeix alguna alternativa? Aquestes i altres 
preguntes s'intentaran respondre de forma senzilla al llarg d'aquesta primera entrega del 
treball. Esperem que sigui del seu interès i que contribueixi a solucionar un problema on 
cadascú de nosaltres hi té molt a fer. 

Marc Sureda, Santi Soler i Dani Moll 
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Carta oberta dels autors 

M preciat lector, 
/^ '^des d'aquestes línies voldríem fer-li saber que la inten
ció dels autors d'aquest article ha estat des d'un bon prin
cipi la de donar una informació el màxim de fidedigna i 
rigorosa. Des de la creació de l'abocador de Solius les in
formacions que n'han arribat al respecte sovint han estat 
voltades d'una aura de secretisme i de misteri. Això ha fet 
que la majoria d'habitants dels municipis que l'utilitzen en 
desconeguin bona part del funcionament i, per tant, que 
s'hagi especulat llargament sobre la seva problemàtica, exa
gerant en unes ocasions i banalitzant en d'altres. 

És per això que els qui això signem hem desenvolupat 
una tasca de molts mesos per tal de recopilar el màxim 
d'informació de les fonts més directes i fiables, i poder així 
reunir totes les dades que ens permetessin realitzar un 
treball seriós. Per això hem contactat amb diverses institu
cions, per tal d'obtenir les diferents visions que d'un abo
cador es poden tenir. 

Volem mostrar la nostra incomprensió i el nostre desà
nim pel que fa a la poca col·laboració rebuda per part del 
nostre propi Ajuntament. No entenem com ia presidenta 
de la Mancomunitat de la Conca del Ridaura (entitat que 
gestiona l'abocador) i alhora alcaldessa de Llagostera no 
ens hagi pogut concedir una entrevista "per motius d'agen
da". Amb tota la bona fe del món, preteníem que ens apor

tés el seu punt de vista sobre l'abocador de Solius. Però, 
pel que sembla, l'únic mitjà local de comunicació indepen
dent de Llagostera no té dret a una hora de conversa amb 
la seva alcaldessa. Tampoc no podem entendre com no 
se'ns ha contestat a una demanda d'informació que vam 
sol·licitar a l'Ajuntament de Llagostera, ara ja fa dos me
sos, sobre dades actuals de l'abocador. També hem de dir 
que des d'estaments de la Generalitat se'ns ha mostrat 
certa incomoditat a l'hora de subministrar-nos algunes da
des que demanàvem. 

Opinem que les institucions públiques haurien d'ésser 
les primeres interessades perquè un treball així contingués 
el màxim d'informació possible i ajudar a obtenir un resul
tat hgorós. Negant, retardant o posant traves a l'obtenció 
de dades, l'únic que s'aconsegueix és que aquestes aca
bin obtenint-se de manera indirecta i -el que és més greu-
aixecar suspicàcies pel que fa al bon funcionament d'aques
tes instal·lacions. 

Per sort doncs, hem pogut recórrer a altres fonts que 
ens han permès assolir gran part dels nostres objectius i 
publicar aquí la phmera part d'un treball que hagués vist la 
llum molt abans si els estaments públics haguessin fet gala 
d'allò que sovint en presumeixen: la transparència d'infor
mació. 

Vocabulari bàsic 
Abocador de residus: Sistema d'eliminació de residus basat 
en el seu enterrament. A aquest sistema pot afegir-s'hi la tri
turació prèvia a llur disposició. 

Compostatge: Reciclatge complet de la matèria orgànica, 
mitjançant el qual s'obte un producte útil per a l'agricultura i 
la jardineria. 

Deíxaderia: Centre selectiu de recepció i magatzem de resi
dus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. 

Gestió: Recollida, transport, emmagatzematge, valorització i 
la disposició del rebuig, així com la comercialització dels resi
dus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i dels llocs de 
descàrrega després de llur clausura o tancament. 

Granit: Roca ígnia de composició àcida, constituída per quars, 
feldespat potàssic i en menor proporció mica. 

Lixiviats: Líquids generats per un abocador. Tenen dos orígens: 
- Escombraries: Sucs i líquids varis, fruites i restes de menjar. 
Augmenten amb l'activitat de l'abocador, fa compactació i el 
premsat. 
- Pluja; El material de l'abocador embeu l'aigua i en dissol una part. 

Si el terreny és molt permeable, els lixiviats poden incorpo
rar-se a les aigües subterrànies, o bé als torrents o cursos 
d'aigua propers. 

Materials inerts: De difícil fermentació i, per tant, de difícil 
eliminació. En són exemples el vidre, metalls, plàstics, go
mes, ceràmica, cendres,... 

Reciclar: Procés que sofreix un material per ser reincorporat 
a un cicle de producció o de consum. 

Recuperar: Evitar que un residu sigui abandonat definitivament. 

Residu: Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor 
tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n. 

Residus Municipals Ordinaris (RMO): Residus objecte de la 
recollida ordinària de deixalles. 

Residus Sòlids Urbans (RSU): Aquells que es generen en 
espais urbanitzats, com a conseqüència de les activitats do
mèstiques (habitatges), serveis (hosteleria, oficines, mer
cats,...) i tràfic viari (papereres i altres) 

Reutilitzar: Tornar a fer servir un producte o material vàries 
vegades sense cap tractament. En són exemples reomplir en
vasos retornables, ús de palets de fusta en els transport, etc. 

Recollida selectiva: Recollida de residus separats segons els 
materials de què estan formats. 

Tractament: Loperació o conjunt d'operacions de canvi de 
característiques físiques, químiques o biològiques d'un residu 
per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que 
conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, faci
litar-ne rús com a font d'energia o afavorir-ne la disposició del 
rebuig. 



DEIXALLES. QUE EN FEM? UABOCADOR DE SOLIUS 

Abocador de Solius f l967- í?; 
Apunts històrics 

L'abocador de Solius no sempre ha estat com el coneixem actualment. Certes fonts^ citen l'any 1967 com el de 
l'inici de l'ús d'aquells terrenys per a l'abocament incontrolat de deixalles. No va ser fins el 87 quan l'Ajunta
ment de Llagostera, amb els de Santa Cristina, Castell-Platja d'Aro, Sant feliu de Guíxols i, poc més tard, 
Calonge, van formar la Mancomunitat de la Conca del Ridaura, que tenia com a objectius el recondicionament de 
l'Abocador de Solius, la seva conversió en abocador controlat i la seva posterior gestió. 

1967-1987 
ins l'any 87, doncs, l'abocador de 

Solius era un indret on gran quan
titat de camions que provenien dels 
municipis de les rodalies abocaven de 
manera incontrolada les seves deixa
lles. Als perills d'apilar tones de resi
dus (desprenen líquids I gasos infla
mables) cal afegir-hi que, en moltes 
ocasions es feia ús de la incineració. 
Això va provocar molts incendis a la 
zona del voltant, cosa que va obligar 
als municipis usuaris de l'abocador a 
pagar diverses sancions -alguna de 
més de 6 milions- als propietaris dels 
terrenys.^ Aquell mateix any, el depar
tament d'Agncultura de la Generalitat 
va sancionar els ajuntaments usuaris 
de l'abocador per haver provocat un 
incendi de 100 hectàrees de bosc, per 
cremar escombraries sense la degu
da precaució"'. A tot això cal afegir-hi 
la gran contaminació del Ridaura i dels 
torrents i nus que aflueixen, a causa 
de la gran quantitat de lixiviats que es 
desprenien de les piles de deixalles 
abocades. 

A finals del 87 quedà constituïda 
la Mancomunitat, el primer president 
de la qual fou el Sr.. Narcís Casas, 
aleshores alcalde de Llagostera. La pri
mera gestió fou encarregar el projecte 
•'Recondicionament de l'Abocador de 
Solius", que es divideix en dues parts. 
En primer lloc, la clausura de l'aboca
dor actual i, en segon, condicionar eí 
terreny per a la futura explotació del 
nou. Entre altres mesures es contem
plen la creació de xarxes per tal de 
controlar els lixiviats i les aigües de 
pluja. A més, s'instaura ja un control 
d'entrades i sortides de l'abocador. Al 
projecte s'hi destina una quantitat de 
50 milions, subsanada entre els cinc 
municipis, una subvenció de la Gene

ralitat i un préstec 
de la Caixa de 
Girona. El tracta
ment de les deixa
lles consistirà en 
escampar les deixa
lles I compactar-les \ 
per tal que ocupin 
menys espa i . 
Aquestes capes no 
es cobreixen, jaqué 
-segons el projec
te- , amb el contac
te amb l'aire no es 
produeixen gasos 
explosius i no es generen lixiviats^. Les 
obres no es podran començar fins a 
principis de l'any següent, donat el 
retard amb què la Mancomunitat es 
va constituir.^ 

1988-1992 
Novembre'88: Sils, Sta. Coloma, 
Vidreres, Caldes, Maçanet i Palamós 
reben permís per poder utilitzar les 
instal·lacions. El fet que més munici
pis hi contribueixin fa que el preu que 
cada municipi ha de pagar per tractar 
una tona de deixalles disminueixi.^ 

Any 89: un informe avisa que l'aboca
dor passa per una "situació molt greu. 
El risc d'incendi, explosions i contami
nació per lixiviats és absolutament 
real". Aquest document permet com
provar com també usen l'abocador 
Cassà, St. Gregor i , Riudel lo ts , 
Riudarenes, Maçanet, Vilablareix I 
Bescanó, a més dels ja citats. Labo-
cador de Solius rep en aquests mo
ments unes 200 tones diàries de re
sidus." 

Any 92: El conseller de medi ambient, 
Albert Vilalta emet un escrit a la Man
comunitat en què considera "urgent" 
la construcció d'una sèrie d'instal·

lacions per tal d'impermeabilitzar i 
clausurar la zona de l'abocador vell." 
Maig'92: l'abocador rep per sorpresa 
Àngel Colom, aleshores secretan ge
neral d'ERC. Narcís Casas, reconeix 
que s'hi aboquen residus industrials i 
que es pre^/eu que en un futur no hi 
haurà lixiviats, malgrat els que es ge
neren actualment provenen de la part 
més antiga. Colom aprofita per denun
ciar públicament que l'abocador des
prèn lixiviats que contaminen el 
Ridaura. A més, va manifestar que s'es
tava Incomplint una normativa, perme
tent l'entrada de Residus Industrials a 
l'abocador.^'^ 

Agost'92: Dos militants d'ERC de Sta. 
ChstIna havien recollit mostres de l'ai
gua i el fang del Ridaura per analitzar
ies. Dos vigilants de l'abocador els van 
amenaçar si no marxaven.^ 

1993-1999 

El "Projecte d'ampliació i millores 
a l'abocador de Solius" és redactat 
l'any 93. El seus objectius contemplen 
e! control definitiu de l'abocador, així 
com millores i canvis en la seva explo
tació. Una de les variacions més Im
portant és que, a partir d'ara es farà 
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una cubrició diària de la deixalles amb 
terra. La darrera part del dossier és 
l'anomenada "memòria de clausura". 
Amés, inclou un informe de l'estat ac
tual de les instal·lacions en què s'ex
plica que una de les zones es manté 
sense utilitzar, degut a que s'havia 
trencat un tub a través del qual els 
lixiviats anaven - i continuaven fent-ho-
a la riera. També s'especifica que en 
les zones d'ús actual es produeixen 
filtracions superficials de lixiviats que 
poden arribar a la riera. La causa d'ai
xò és que no es va impermeabilitzar 
adequadament el terreny. Les obres 
són pressupostades en 624 milions, 
quantitat que serà finançada per Medi 
Ambienf. Segons Casas, el projecte 
està encarat a fer que l'Abocador de 
Solius "sigui totalment controlat i no 
hi hagi la més mínima possibilitat de 
fuites de lixiviats".^ 

Aquest mateix any transcendeix a 
la llum pública que una sèrie de po
blacions que han fet ús dels serveis 
de l'abocador no han pagat la seva part 
corresponent.^ 
A phncipis del 94 la Mancomunitat 
acorda contactar immediatament amb 
els ajuntaments morosos per prohibir-
los l'entrada a l'abocador si no fan 
efectiu el seu deute.^ 
29 de juliol del 94: es constitueix el 
"Consorci per al condicionament i la 
gestió del complex de tractament de 
residus de Solius", que s'encarregarà, 
a partir d'ara de gestionar l'abocador.^ 
Setembre'94: En la reunió de la Man
comunitat, s'acorda demanar permís 
per a abocar residus industrials assi
milables a inerts.^ 
Febrer'95: S'informa que en breu es 
farà la provatura d'una planta de trac
tament de lixiviats i que una vegada 
s'hagi vist el seu resultat es pot estu
diar la possibilitat d'adquisició.^ 
Novembre'95; ERC presenta a Llagos
tera, S t Feliu i Sta. Cristina una mo
ció per tal que es limiti l'ús de l'abo
cador als cinc municipis fundadors de 
la mancomunitat. La moció inclou 
aquesta i altres mesures encarades a 

clausurar l'abocador. Labaratiment del 
preu de la tona és l'argument utilitzat 
per desestimar aquesta moció." 
Juny'96: Aghcultors de la Vall d'Aro as
seguren que les aigües que baixen 
d'alguns torrents i rieres que circulen 
prop de l'abocador baixen contamina
des. Expliquen que les aigües baixen 
molt tèrboles, fan mala olor i arrosse
guen residus estranys. Es mostren pre
ocupats, ja que ells extreuen les ai
gües per regar les verdures que des
prés han de vendre als mercats i boti
gues de la zona.^ 
Julior96: Arran d'una sol·licitud d'ERC 
es realitza la recollida de mostres a 
les aigües de les rieres de Solius. Lem-
presa Ecoproges emet un informe en 
el que, resumint, es diu que "el possi
ble efecte de les rieres provinents de 
la zona de l'abocador sobre el Ridaura 
és inapreciable" (...) "Es pot conside
rar que l"aigua del Ridaura és total
ment apta per ser captada i 
potabilitzada, i que permet la vida dels 
peixos i altres organismes d'aigua dol-
ça . 
Setembre'96: Joan Casamitjana, re-
gidord'ERCaSL Feliu denuncia al Ple 
que se li van posar traves a la seva 
visita a l'abocador i que, fins i tot va 
acudir la Policia Local de Santa Chsti-
na. Narcís Casas va negar que hagués 
prohibit l'entrada de cap regidor i va 
afirmar que "La nostra voluntat és que 
vingui com més gent millor".^'^ 

En la reunió de la Mancomunitat: 
s'informa que la part nova de l'aboca
dor està total i perfectament imper
meabilitzada i "que el major proble
ma ve de la part més antiga, els lixivi
ats de la qual es recullen a la bassa 
que està tapada, doncs no té cap im
permeabilització i, per tant, no se sap 
el que pot passar i és difícil de saber-
ho". El Sr. Casas afirma que per part 
de la Generalitat hi ha un pla per 
instal·lar plantes de tractament de li
xiviats, "essent nosaltres uns dels mi
llors situats per tenir-la".^ 
20 de febrer del 97: Pilar Sancho, al
caldessa de Llagostera, pren posses

sió del càrrec de presidenta de la Man
comunitat. Els deutes de les poblaci
ons que ja no es beneficien de Solius 
encara hi són. Els ajuntaments de Lla
gostera i Santa Cristina han demanat 
un estudi tècnic de l'abocador al De
partament de Medi Ambient.^ 
Desembre'97: En la reunió de la Man
comunitat es dóna compte de l'infor-
me de Medi Ambient que comprèn la 
clausura del sector vell de l'abocador, 
amb un pressupost de 30 milions. El 
projecte comprèn la neteja a fons d'un 
tram de la riera que passa prop de 
l'abocador. S'aprova sol·licitarà la Ge
neralitat la redacció del projecte del 
nou camí cap a l'abocador i també en
carregar un estudi per comprovar la 
viabilitat d'aprofitar el gas que genera 
l'abocador.^ 

Gener'99: S'anuncia la clausura d'una 
part de l'abocador.^ 

,../ actualment: 
- La planta d'aprofitament del 
biogàs ha estat desestimada de 
moment, degut a que la quan
titat de gas produïda a l'aboca
dor no es considera suficient 
com perquè surti rendible. 

- De moment no està prevista 
la implantació de cap planta de 
tractament de lixiviats. Actu
alment es porten a tractar a Cas
tell d'Aro. 

- Fa temps que no se sent par
lar del projecte del nou accés 
cap a l'abocador, malgrat no es 
descarta que aquest tiri enda
vant. 

Fonts: 
^ LArdenya núm.l. "Fins quan l'abocador 
de Solius?" 
^ Diari El Punt 
^ Diari Diari de Girona 
"" Expedients de l'Arxiu Muicipal de Lla
gostera 
^ Actes de la Mancomunitat i del Consorci 
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Situació i emplaçament 

Som molts els que, al final de la tarda, sortim al carrer a deixar la bossa d'escombraries que més tard ens 
passen a recollir Aquesta bossa no desapareix per art de màgia, sinó que només canvia d'emplaçament. El seu 
nou emplaçament és l'Abocador de Solius, que tot i portar el nom d'un altre poble, pertany al municipi de Llagos
tera. És un lloc que per la seva funció ningú aniria a veure, però que val la pena visitar-lo per observar on van a 
pararies nostres deixalles juntament amb les d'altres municipis. Aquesta visita ens ba de servir per plantejar-
nos fer una classificació dels residus que produïm per així minimitzar les deixalles que van a parar a uns 5 
quilòmetres de casa. 

Per arribar a l'Abocador de Solius 
hem d'agafar la carretera que va 

cap a Santa Cristina i en arribar a l'en
creuament de la Font Picant anirem 
cap a la dreta en direcció a Solius. Un 
cop a Solius, s'acaba l'asfaltat i co
mença una pista de terra que, al cap 
de 3 quilòmetres, ens portarà a l'en
trada de l'abocador. Si volem fer un 
tomb pel seu perímetre no tindrem cap 
problema. Ara bé, si volem visitar-lo 
per dins i rebre una explicació del seu 
funcionament, necessitarem l'autorit
zació del President de la Mancomuni
tat que, per Llei, coincideix amb l'al-
calde/essa de Llagostera. Aquest trà
mit és soluciona amb una trucada a 
l'Ajuntament de Llagostera. 

L'Abocador de Solius el trobem si
tuat al sudest del nucli de Llagostera, 
limitant amb el municipi de Santa Cris
tina. Està emplaçat a la carena d'una 
pet i ta serra, dins el Massís de 
l'Ardenya, ocupant part d'una vessant 
pel fons de la qual, a uns 300 me
tres, passa el Ridaura en un dels trams 
on l'aigua hi corre la major part de l'any. 
Tot el perímetre de l'abocador està 
envoltat de bosc mediterrani típic de 
la zona. 

T.-̂ : •r^-^"-'·"-\: V/i-*-"-' -' •-v • > GRANIT ALTERAT 

+^ GRANIT 
FRACTURAT 

ROCA MARE 
(GRANIT) 

Geologia 
La s i tuac ió de 

l'Abocador de Solius, 
geològicament parlant, 
és força adequada. 
Està situat damunt una 
zona de granit com
pacte i uniforme, sen
se fissures, la qual 
cosa implica que hi 
hagi una baixa 
p e r m e a b i l i t a t . E n 
aquesta roca granítica 
s'hi distingeixen tres 
nivells amida que aug
menta la profunditat. 
El nivell superior, a to
car la superfície i d'un 
gruix de 1 a 4 metres, 
està format per granit descompost, 
que té un aspecte similar a la sorra 
gruixuda d'alguna de les nostres plat
ges. Aquest nivell és el més permea
ble de tots, la qual cosa vol dir que 
permet filtrar els lixiviats. Per imper
meabilitzar l'abocador és Imprescindi
ble treure aquesta nivell I posar-hi una 
capa d'argila. Una operació que no s'ha 
dut a terme en algunes parts de l'abo
cador. El segon nivell, d'un gruix de 20 
a 30 metres, és el granit fracturat i 
molt menys permeable que el nivell 
superior. Per últim, per sota aquest 
nivell de granit fracturat hi trobem la 
roca mare inalterada i per tant, im
permeable. 

Hidrologia 
Existeix una xan<a de recs que con

dueixen les aigües pluvials provinents 
tant de dins com de fora de l'aboca
dor, a una bassa expressa que hi ha 
al fons d'aquest. D'aquesta bassa de 

Entrada 

pluvials, surt un torrent que va a parar 
al Ridaura. A la zona de l'abocador vell 
hi passa la Riera de Can Duran, que 
desemboca al torrent provinent de la 
bassa de pluvials. Aquesta riera rep 
aigües provinents de la part vella de 
l'abocador. Una zona que no té per
fectament impermeabilitzades les ba
ses de les terrasses on es dipositava 
la brossa. Cal recordar que l'any 1993, 
un tub enterrat en aquesta part i des
tinat a recollir aigües provinents de l'ex-
tehor de l'abocador, es va trencar I no 
va poder ser reparat degut al gran nom
bre de capes de deixalles que tenia 
damunt. El que recull actualment són 
els possibles lixií/iats que produeix 
aquesta zona. 

Per últim hem de fer esment que 
l'aigua que rep la bassa de pluvials, 
tot I tenir un contacte superficial amb 
l'abocador, no rep cap tractament 
abans d'arhbar al Ridaura. 
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Vida d'una bossa d'escombraries 

Les bosses d'escombraries són abando
nades pel vilatà al contenidor més proper 
0 a la vorera. Cada llagosterenc genera 
aproximadament 1,5 kg de deixalles al dia, 
que venen a ser més de 550 Kg d'es
combraries l'any. Aquestes bosses conte
nen tot tipus de materials: des dels frag
ments d'una bombeta trencada a les res
tes de menjar de tot el dia, passant per la 
joguina de plàstic que fa temps que ja no 
es fa servir o aquell pot de pintura que ha 
quedat sec. 
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Aquest és el mitjà de transport que utilitzarà la nostra 
bossa. Camions procedents de més de 24 municipis 
del Baix Empordà i del Gironès arriben diàriament a l'abo
cador, carregats d'escombraries. L'abocador de Solius 
pot rebre també residus d'usuaris particulars, sempre i 
quan o bé estiguin autoritzats pel Consorci, o bé perta
nyin a algun dels municipis que utilitzen l'abocador. La 
mitjana diària d'escombraries abocades a Solius és 
d'unes 200 tones. D'aquestes, 8,5 tones són aporta
des cada dia pel municipi de Llagostera. 

A l'entrada de l'aboca
dor, l'encarregat fa om
plir al conductor del 
camió un petit formu
lari que demana la pro
cedència i el tipus de 
residus que transporta, 
entre altres coses. El 
camió és pesat i s'in
dica al conductor la 
zona de l'abocador on 
ha de dipositaria mer
caderia. 



DEIXALLES. QUÈ EN FEM? UABOCADOR DE SOLIUS l | l ïï 

La nostra bossa, jun
tament amb totes les 
seves companyes de 
viatge, és dipositada a 
ràrea d'abocament. 
Allà, una sèrie de mà
quines els passaran 
pel damunt, de mane
ra que les deixalles 
quedaran escampa
des i compactades, 
formant una capa de 
2 metres d'alçada, 
com a màxim. 

:sJ»S^^ 

Al final del dia, 
s'aboca sobre la 
capa resultant, 
una capa d'un 
pam de gruix de 
terra. D'aquesta 
manera s'intenta 
evitar que el vent 
no s'endugui les 
escombraries i la 
presència d'ani
mals que s'ali
mentin de deixa
lles (com ara els 
gavions, gossos o 
rosegadors). 
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Les deixalles -i la nostra bos
sa no és una excepció-ani-
ran generant una sèrie de 
productes de degradació 
com són els lixiviats. 
Aquests són sucs que es 
desprenen de les escombra
ries i que contenen produc
tes tòxics. Per tal de reco
llir-los, al llarg de l'abocador 
hi ha una xarxa de tubs que 
els condueixen cap a la bas
sa de lixiviats {a la fotogra
fia). Aquests líquids són tò
xics i cal eliminar-los. Per 
això, quan la bassa de lixivi
ats és plena, es traslladen a 
una depuradora situada a 
Castell d'Aro. Aquesta és la 
fi de les restes de fruites, 
sucs i altres que havíem deixat dins la nostra bossa. Ara bé, si el que contenia era vidre, dissolvents, 
metalls o altres materials inerts, aquests romandran per segles allà on han quedat enterrats. 

La nostra bossa -o, millor dit, el seu 
contingut- també sofrirà el procés de 
fermentació. Aquest fa que es produei
xin gasos (N^, diòxid i monòxid de car
boni, H^S, amoníac i metà, entre al
tres), alguns dels quals són veritable
ment tòxics. Aquests gasos són els res
ponsables de la considerable mala olor 
dels abocadors i la seva acumulació sota 
terra podria provocar explosions, que po
den generar incendis. Per això es col--
loquen una sèrie de xemeneies que eva
cuen el gas a l'exterior, on és recollit 
per unes canonades i enviat a la "tor
xa" (a la foto, assenyalada amb una flet
xa), on es crema el gas. Evidentment, 
els gasos que es desprenen d'aquesta 
combustió passen a l'atmosfera. A la 
foto s'aprecien també les diferents ca
pes de què consta una zona d'aboca
ment. 
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Què és un abocador? 
... o com amaguem la brutícia sota la catifa 

Probablement molta gent creu que un abocador és quelcom molt complicat, que requereix alguns coneixements 
de física quàntica i d'esoterisme a parts iguals. La veritat és que el concepte d'un abocador és molt senzill. Es 
pot dir que la imatge que més s'hi adequa és la d'aquells còmics o pel·lícules en què el criat gandul amaga els 
pilonets de brutícia escombrada sota la catifa. A grans trets, un abocador és un conjunt de capes de deixalles 
atapeïdes i enterrades. Les dificultats sorgeixen quan s'ha d'afrontar l'impacte que suposa substituir una zona 
boscosa per muntanyes d'escombraries, amb el canvi de flora i fauna que això suposa, i amb l'impacte sobre el 
medi que provoca un cúmul de materials tòxics que genera sucs i gasos per totes bandes. 

La posta a punt del 
terreny 

f^\ primer pas per a efectuar un abo-
Ccamenten una d'aquestes instal-
lacions és excavar el terreny, per tal 
d'obtenir una fondària important. A 
continuació s'impermeabilitza amb 
una l'amina de polietilè (un tipus de 
plàstic}. Alhora, es col·loquen tubs per 
tal que drenin els lixiviats cap a una 
bassa, situada a la part més baixa de 
l'abocador (vegeu fotografia a la 
pàg.l2). A més, hi ha tot un sistema 
de cunetes que recull l'aigua de pluja 
i que la condueix a una altra bassa. 
Amb això s'intenta evitar que l'aigua 
de pluja entri en contacte amb les 
deixalles i les pugui arrossegar. Aquesta 
aigua passarà de la bassa a la riera 
que dona al Ridaura. 

Per tal d'evitar l'acumulació de gas 
que provoca la fermentació dels ma-
tehals enterrats, es col·loca un siste-

Aquesta és la zona de l'abocador que s'està excavanï actualment per tal que en un 
futur hi tingui lloc ia seva explotació. Al cel, les gavines esperen ansioses el moment. 

ma de xemeneies que l'expulsaran cap 
a l'exterior, des d'on anirà cap una tor
xa que en produirà la seva combustió. 

Uexpiotació diària 

Una vegada adequat el terreny co
mença l'explotació, amb el proce
diment anteriorment detallat: es
campat i compactat de les escom
braries amb ei posterior enterra
ment sota una capa de sorra. 
D'aquesta manera es van originant 
capes, l'una damunt de l'altra, de 
més d'un metre d'alçada 
casdascuna. 

Aquesta zona està preparada per a 
acollir Ja darrera capa. Els voltants 
estan impermeabilitzats amb un 
material plàstic. Els pneumàtics 
protegeixen aquest de possibles 
impactes de les màquines que 
realitzaran l'explotació de la zona. 
Els tubs que hi ha assenyalats són 
les xemeneies que expulsen el gas 
cap a l'exterior. 
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Esquema d'un abocador 

El segellat 

Quan la muntanya de residus ha arribat a una cota determinada 
(es parla d'alçades de 195 a 215 metres), es procedeix al sege
llat de la zona. Això no és res més que el cobriment de la darre
ra capa amb materials sorrencs I vegetals de diferents tipus, 
que conformaran un darrer estrat d'aproximadament un metre 
de gruix. Al damunt, es plantarà gespa i espècies d'arbres i 
arbustos. 

Croquis d'una secció d'abocador, amb tots els elements una vegada segellat. 
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Com s'afecta el medi 

15 

f I n abocador no és, malaurada-
l·'ment, un recinte màgic que acon
segueix la desintegració de les deixa
lles. Aquestes instal·lacions no són res 
més que el resultat d'aplicar la filoso
fia "si tens un problema, allunya-te'n" 
a les tones de residus que una comu
nitat genera a diari. 

Medicaments, residus industrials, 
pintures, dissolvents, metalls pesants 
com el mercuri.... són materials pre
sents a les nostres escombraries i que 
no s'eliminen amb una capa de sorra 
al damunt. Tots aquests materials i 
molts altres s'acumulen en aquests 
abocadors i seria d'ingenus pensar que 
sota terra no exerceixen cap mena 
d'impacte ambiental. Per més imper
meabilitzat que un abocador estigui, 
molts d'aquests materials romanen 
durant segles inalterats i, amb més o 
menys dificultat, poden filtrar-se cap 

ensota i afectar aqüífers subterranis, 
0 bé discórrer per la superfície i afec
tar els terrenys i aigües del voltant. 

Malgrat que en el seu dia van 
transcendir unes anàlisis en què s'afir
mava que el Ridaura no està conta
minat i que, fins i tot, permet la vida 
de peixos, des d'aquí convidem al lec
tor a visitar el punt d'aquest riu en què 
hi arriben els sucs de l'abocador. Com
provareu com el Ridaura passa de pre
sentar aigües netes i cristal·lines a acu
mular escuma, color tèrbol i olor sos
pitosa. També caldria comprovar si hi 
ha algun valent que gosi beure aigua 
d'algun pou de les rodalies... 

És evident, i les fotografies que 
acompanyen aquest treball lio mos
tren, que la fauna de l'abocador no és 
la pròpia de la zona. Gavines, rates, 
gossos salvatges i insectes varis acu
deixen a aquestes instal·lacions, tren

cant així l'ecosistema preestablert i 
contribuint a propagar malalties. 

La combustió dels gasos que es 
produeixen en aquests recintes tam
poc no és innòcua. I així velem com 
l'atmosfera tampoc resta intacta da
vant l'agressió que suposa un aboca
dor. 

Si bé els polítics o les administra
cions no són els culpables de que les 
comunitats generi deixalles, i si bé tam
bé és cert que un abocador represen
ta una alternativa millor a una 
incineradora, el que no es pot fer és 
donar a entendre que es posseeix el 
do diví de fer desaparèixer la brutícia. 
A tot aquell que manifesti que un abo
cador no contamina caldria fer-li menjar 
un enciam plantat damunt de l'abo
cador, seguit d'una suculenta ala de 
gavina de Solius i tot regat amb un 
glopet d'aigua del Ridaura. 

Algunes dades informatives 

A la dreta, la gràfica mostra la creixent quan
titat d'escombraries que ingressen anualment a 
Solius. Aquest augment es pot atribuir als hà
bits creixents de consum de la societat, alhora 
que a la necessitat que hi ha d'augmentar el 

Total de tones anuals que arriben a 
l'abocador de Solius (1991-1997) 

V 

Sant JuNï de Ram li 

LLAGOSTERA 

Sta. Cristina 
4% 

1992 1993 1994 7995 1996 7997 

número de tones a tractar, perquè el seu preu s'aba
rateix I així evitar pujar massa els impostos munici
pals. Una excepció la trobem l'any 92, en què es 
produeix un pic més acusat d'entrada d'escombra
ries a l'abocador. Aquest augment es deu, proba
blement, a l'increment del turisme durant les olim
píades de Barcelona. A l'esquerra veiem com són 
Palafrugell, Palamós i Castell-Platia d'Aro, els mu
nicipis que més quantitat de residus aporten a 
Solius. 

Tant per cent de tones que ingressa cadascun dels 25 
municipis que utilitzen l'abocdor. Dades de) 1997. 
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Comparativa del volum de deixalles 
produïdes per un llagosterenc 

Aquest apartat no vol ser un informe detallat i precís, senzillament vol donar a conèixer unes dades que poden ser 
interessants. 

Producció de Residus Municipals Ordinaris (RMO) 

Catalunya 

Gironès 

LLAGOSTERA 

Residus generats 

en tones 

2.946.448,80 

61.344,16 

3.112,85 

Habitants 

6.090.040 

129.044 

5.750 

Kg./habitant/dia 

1,33 

1,30 

1,48 

Dades extretes de la Memòria de la Junta 
de Residus de l'any 1997. Els habitants 
de Llagostera són una mitja dels que hi 
ha durant tot l'any. 

Aquests 1,48 kg. que produeix diàriament un Llagosterenc estan dividits en: 

Matèria orgànica 50% 740 grams 

Paper i cartró 
Vidre 
Plàstic 
Metall 
Altres 

17% 251 grams 
7,5% 111 grams 

7% 104 grams 
4% 59 grams 

14,5% 215 grams 

Si observem les dades, només 955 grams 
(Matèria orgànica + Altres) de les deixalles que 
produïm haurien d'anar a parar, actualment, a 
la bossa d'escombraries. Els altres 525 grams 
s'haurien de portar a la deixalleria o als conteni
dors corresponents, per així poder-ho reciclar. Hi 
ha poblacions en que fins i tot es recull la 
matèria orgànica en contenidors específics. 
Llavors és recicla i se n'obté un compost de 
qualitat, utilitzat com adob natural. Portant, la 
bossa de les escombraries encara seria més 
petita. Podria arribar a pesar 215 grams per 
persona i dia. 

Què ens costen les deixalles? 

- Portar una tona (1000 quilos) d'es
combraries a l'Abocador de Solius l'any 
1999, costa a Llagostera 2.220 ptes. 
- La taxa Municipal de recollida d'es
combraries per família o vivenda l'any 
1999, costa 8.273 ptes. 

La comparació dels imports actu
als amb les dades de producció de Re
sidus Municipals Ordinaris que tenim 
de l'any 1997, ens dóna una idea 
aproximada del que suposaria el reci
clatge a la nostra població.La conclu
sió a la que s'arriba és que, si tothom reciclés, l'impost municipal de recollida d'escombraries podria disminuir de manera 
molt significativa. Per aconseguir aquest objectiu cal, però, que tots ens hi impliquem. 

Tones abocades 

Si es reciclés vidre, 
p a p e r , c a r t r ó , 
plàstic i metall 

Si es recic lés el 
punt anterior més la 
Matèria orgànica. 

Tones abocador 

any 1997 

3.112,85 

2.007,79 

451,36 

Tones deixalleria o 
contenidors 
específics 

0.00 

1.105,06 

2.661,49 

Preu a pagar 
(ptes.) 

6.848.270 

4.417.138 

992.992 

Possible 
estalvi 

0 

2.431.132 

5.855.278 
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Ehs agradi o no, una de les carac
terístiques inqüestionables de la 

nostra societat de consum és la cons
tant generació de residus. Una gene
ració indiscriminada que amb el pas 
del temps ha esdevingut un veritable 
problema que creix com un enorme 
espiral i que aparentment sembla di
fícil de controlar o aturar. 

Que la mala gestió dels residus que 
genera cadascú de nosaltres incideix 
de forma negativa sobre el medi am
bient és una obvietat. El que no és 
tant evident es qui en té la culpa. 
Sovint s'acostuma a fer responsables 
directes als poders públics (Ajunta
ments i administracions en general) de 
tots els problemes que d'alguna ma
nera 0 altra afecten a les persones. 
Aquesta afirmació moltes vegades no 
s'allunya de la realitat, ja que la seva 
part de culpabilitat no és, ni molt 
menys, despreciable. Una bona políti
ca de disminució i/o gestió dels resi
dus, la potenciació de l'estalvi ener
gètic, la conscienciació per la cura del 
medi ambient, ia posada en marxa de 
campanyes i proves pilot per la reco
llida selectiva de residus, les propos
tes i aprovacions de lleis que regulin 
la bona i mala gestió dels residus.... 
influeixen en gran mesura sobre el 
comportament i les conductes socials. 
Què millor que predicar amb l'exem
ple? El que també és cert, es que, si 
la opinió pública es mostra passiva 
davant els problemes, si les persones 
tanquen els ulls I es limiten a buscar 
culpables i criticar els altres enlloc de 

buscar solucions I actuar el problema 
augmenta en lloc de disminuir. Siguem 
realistes i no anem a buscar els res
ponsables gaire lluny de casa. La veri
table culpa la tenim totes les perso
nes, totes les famílies, totes les llars 
on els seus habitants dipositen la seva 
bossa, per no utilitzar el plural, de dei
xalles a la porta de casa seva o al 
contenidor de la cantonada. Centenars 
de bosses que pesen centenars de qui
los, que contenen els famosos R.S.U 
com paper, vidre, matèha orgànica, 
plàstic, etc. -per no citar piles, medi
cament, pintures i dissolvents que, de 
ben segur, hi són presents amb im
portants quantitats- esperen cada dia 
que un camió les reculli i les faixi des
aparèixer com per art de màgia. Us 
heu preguntat alguna vegada on van a 
parar? Us heu preguntat alguna vega
da què s'ha fet d'aquella llauna de 
Coca-Cola, d'aquells plàstics i de les 
restes de l'amanida que cada dia es 
llencen al cubell situat a sota la pica 
de la cuina? 

El trànsit de camions cap als abo
cadors I els respectius abocaments són 
una constant. Tot i la possibilitat de 
donar una oportunitat als residus, en 
forma de reciclatge o reutilització els 
abocadors continuen reben diàriament 
un gran volum d'escombraries amb 
una composició totalment heterogè
nia. Amb aquest treball i aquestes 
línees voldríem convidar al lector a la 
reflexió. Una reflexió que no pretén ser 
una enyorança del passat ni un rentat 
de consciència, sinó pensar i actuar 

en el present i sobretot en el futur que 
ens espera, a nosaltres i als que vin
dran. 

Qüestionar-se la necessitat d'actuar 
correctament davant els problemes 
que afecten negativament sobre el 
nostre entorn i en definitiva sobre el 
nostre benestar no és suficient. No 
obstant és l'inici per culminar la reso
lució d'un problema on cadascú de 
nosaltres hi té molt a fer. De la ma
teixa manera, tampoc és suficient que 
s'instal·li una deixalleria que permeti 
la recollida selectiva de les deixalles. 
S'ha de potenciar i/o incentivar-ne la 
seva utilització ja que l'ús d'aquest ti
pus d'instal·lacions porta implícit un 
canvi de mentalitat i d'estil de vida que 
malauradament ha arrelat en el nos
tre tarannà. 

A part de les polítiques adients I 
les normatives per part de les admi
nistracions, nosaltres -els consumi
dors- hem de ser capaços de rebutjar 
productes i recipients que acabaran 
sent un residu de difícil tractament. 
Hem de ser capaços d'exigir als fabri
cants productes que després de la seva 
utilització siguin el substracte d'un al
tre procés i que no siguin cap amena
ça per el medi ambient. Els ajunta
ments i les administracions haurien 
d'Invertir diners i esforços en informa
ció, en motivació I conscienciació. Una 
inversió que no només ells veurien re
compensada si no que nosaltres els 
ciutadans de ben segur sabríem fer 
servir i valorar. 

Nota dels autors 
No voldríem acabar aquesta 

primera entrega del treball sen
se donar les gràcies a totes 
aquelles persones que, directa 
0 indirectament, n'han fet pos
sible l'elaboració. Volem agrair 
la col·laboració desinteressada 
de CERA (Centre d'Ecologia i Pro
jectes Alternatius) -sobretot a la 
Fina Miret-, CEIA (Centre d'Es
tudis d'Informació Ambiental)), 
Naturalistes de Girona, Montse 
Vehí i Francesc Sureda. 

Bibliografia i fonts informatives: 
- Arxiu Municipal 
- Biblioteca Municipal (Col·lecció de retalls de premsa comarcal) 
- Treball sobre abocadors i "Els abocadors incontrolats d'escombraries urbanes" (CEPA) 
- "El libro del reciclaje" d' Alfonso del Val. Editat per Integral. 
- Memòria de la Junta de Residus 
- Depadiament de Medi Ambient de la Generalitat 

Pàgines web d'interès: 
Departament Medi Ambient Generalitat: htlpyAvww.gencat.es'mediamb/index.htm 
CEPA:http://vww.pangea.org'cepa/ 
CEIA:http://www.ictnet.es/terrabit/ 

http://vww.pangea.org'cepa/
http://www.ictnet.es/terrabit/


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

Tel: 83 01 90 
Fax: 80 54 53 

BONA FESTA MAJOR 

Us desitja una Bona Festa Major! 

CARNS I EMBOTITS 

GASCONS SC 

C/Mig-th.i, 21 -Tel. 83 01 54 

PLANXISTERIA i PINTURA 

Albert Mallorquí i Guich 

Ctra. Tossa. 45 
Tel, 60 53 09 17240L1AGOSTERA 

Desitja que passin una bona FESTA MAJOR! 

Transports BOMA 

PAVRET ff/̂  , 
Sen/ei diari a Barcelona 

C/Cantailops, 2 
Tel. (972) 83 02 56 
17240 LLAGOSTERA 

a Barcelona: TeL (93) 300 2914-98 
ESCAPA,S.A,-C/Alaba, 51 

Agrupats: C/Bolivià, 46-52 

Impremta 
NONELL 

Tel: 1972) 83 00 45 Fax: (972, 80 54 94 

Concepció. 27 17240 LLAGOSTERA (Gironaj 

Bona Festa Major ! 
P L A N T E S F R U I T E R E S 

PLANTES ORNAMENTALS 

Interiors i Exteriors 

FALGUERAS 

Bona festa Maior'- A LLAGOSTERA 

C/Camprodon, 39 

Carretera Girona a Sant Feliu 

Tels. 972 83 07 72 i 972 80 55 79 

Mleritxell 
BUGADERIA INDUSTRIAL 

bona 

Us desitja ^Tl^ p , C/. Ricard Casademont. 14 
p^QSTA MAJOR • Tel. (972) 63 03 12 

Fax (972)83 03 12 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

TEIXITS 

7LTÀIL5 
tnni 

Sempre al 
vostre servei 

Es fa a mida 
tota classe de roba. 

També hi trobareu 
servei de TINTORERIA. 

C. Albertí, 16 
TeL 83 09 83 
LLAGOSTERA 
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Microclima siberià 
al teatre del Casino 
ij..;;^egurament Llagostera no destacarà per cap fet mete-
%i.':'orològic important. Potser sí que algun hivern s'ha vist 
alguna nevada una mica maca; també hi ha la pedregada 
del 85 i els aiguats del 87 {molts encara recordaran la foto 
d'en Pitu de la farinera, que va ser portada d'un Butlletí de 
la primera etapa)... Però aquest any hi ha hagut un feno
men que ha estat, si més no, curiós. Resulta que al llarg 
de l'hivern s'han registrat temperatures per sota de les 
normals a Llagostera, que fins i tot han ratllat el límit d'ha-
bitabilitat a la zona afectada. Potser caldria remarcar que 
no han estat temperatures generalitzades a tot el munici
pi, però el cert és que la gent que les ha patit recordarà 
força temps aquest hivern. Entrant en detalls citaré els 
fets més rellevants. Aquest microclima siberià es va con
centrar al nucli de la població de Llagostera, concretament 
a la plaça Catalunya i, per ser més exactes, al teatre del 
Casino. Com molta gent va poder expehmentar, el fred era 
humit i amb la presència d'un aire que circulava de mane
ra aleatòria segons la porta que s'obria en el local. En de
finitiva, es tractava d'un clima bàsicament fred i humit. 

És lamentable que el teatre d'un poble -recinte que ha 
d'estar perfectament adequat per acollir persones dispo
sades a gaudir, aprendre, escoltar, hure... de qualsevol es
pectacle- s'hagi de fer en condicions precàhes. Aquest 
any ha estat una temporada en què, per sort, s'han fet 
diversos actes: obres de teatre, concerts, xerrades, espec
tacles de titelles... I malauradament tant el públic com 
també els músics, actors i altres han patit de debò per 
poder passar una bona estona. 

LAjuntament -actual responsable de gestionar les acti
vitats i infrestructura del teatre del Casino- ha estat inca
paç d'aturar aquest front fred o, com a mínim, de donar 
alguna explicació coherent. La causa del fred, evidentment, 
és deguda a fenòmens naturals i, per tant, inqüestiona
bles. Però reduir-ne els seus efectes sí que és atnbuïble a 
recursos humans que, en aquesta ocasió, s'han demos
trat insuficients. Caldria entendre la cultura d'una altra ma
nera; no es tracta de només fer espectacles i complir amb 
l'apartat de cultura sinó que també és molt important 
motivar i animar la gent a participar-hi, i cuidar els artistes. 

Una possible solució seria fer un calendah d'especta
cles ben atapeït i a l'estiu. D'aquesta manera potser no 
caidna posaren funcionament la calefacció... 

Un voto es un voto 
S f a c e aproximadamente un aho y en una conversación 
f ü que tuve con una persona que es miembro de la coor
dinadora antilínea de Les Gavarres, coincidimos en la 
opinión que una de las bases de la lucha era la de resistir 
hasta las próxlmas elecciones, con lo que se conseguiría 
que muchos partides políticos se Identificaran con la cau
sa para ganar votos. En principio la premisa tiene mucho 
sentido, porque no tienen nada que ver las elecciones ge
nerales con las elecciones municipales, debido a que los 
partides políticos locales defienden directamente los 
habitantes del pueblo. En cambio, los partides políticos 
del "país" defienden los intereses de todo el país. Por esto, 
teniendo en cuenta que las acciones de los alcaldes de los 
pueblos afectades por la línea se tomaron a un afio vista 
de las elecciones, la duda esthba en que posturas toma
ran los alcaldes elegides y los reelegides, con cuatro aínos 
vista de mandato. òTendràn la mísma opinión sobre la 
conveniència de construir la línea? El tiempo lo dirà. 

Carles Pagès 

lA'hrejp'ya 

t̂ '̂\3ríer'»a\ esooW 

Jordi Moll i Casmitjana 
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FORN DE PA - PASTISSERIA 
ANTONI GARCIA 

g&fi' 

^^^OSTREp^OEC^^^^ 

C/.St Feliu, n-Tel 83 OS 01 
LMGOSTERA 
R^.l. 20.18.159 GE 

• r.,u»'-í*"" •' 

Fermí Rodríguez í Casanovas 
Aureli Bermejo í Flores 

i parlant de fusta... 
Tot el que calgui 

Bastiments - Portes - Finestres - Cuines - Mobies 

Fusteria 
FERMÍ I AURELI, S.L 

Indústria, 16 Tel. 8311 63 LLAGOSTERA 

Bona festa Waiof'-

JOAQUIM COMAS CORRIUS S.L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

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

Exposició, Venda i Reparació de: 

RADIO - TV-COLOR - HI-FI 
V Í D E O - AUTO RADIO 
ELECTRODOMÈSTICS 

I ANTENES PARABOUQUES 

Distribuïdor EOESA^^ 

C/. Barcelona, 12 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 83 04 30 (Girona) 

Desitja Dona Festa a tütitom! 
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Els gossos agressius 

De vegades penso que, si des 
d'una galàxia l lunyana, algú 

inteligent, havent assolit un grau mit
janament raonable de perfecció i un 
cert sentit de l'objectivitat ens estigués 
observant amb un aparell potent, que
daria profundament sorprès i astorat. 

Entre tants i tants aspectes de 
l'enfolliment humà hi ha el comporta
ment de les persones que posseeixen 
gossos de races perilloses. A cada 
moment surt als mitjans de comuni
cació la notícia d'atacs d'aquests gos
sos a persones i animals, a vegades 
amb resultat de mort . A banda 
d'aquests casos extrems que són no
tícia, hi ha moltes agressions menors 
que els afectats pateixen resignada
ment: la simple actitud d'un gos lla
drant furiosament a una persona ja 
és una agressió. Els amos d'aquests 
gossos, en lloc d'amagar-se discreta
ment, encara solen tenir una actitud 
prepotent i fins i tot desfiant. El propi
etari del gos que va matar al pobre 
nen de Mallorca es va enfrontar 
xulescament a la guàrdia civil quan 
intentava retirar-li el gos. Un conter-
tulià famós de la ràdio deia poc des
prés que no podia suportar la idea de 
que la justícia ordenés sacrificar l'ani
mal i que el que 
procedia era in
tentar "reinsertar-
lo" a través d'una 
adequada educa
ció (!!). Una se
nyora escrivia a 
"La Vanguardia" 
expressant la seva 
sorpresa i indigna
ció perquè la gent 
s'apartava esporu
guida i empipada 
quan la veia pel 
carrer amb el seu 
gos doberman, al 
qual -pobret- ella 
mai sometria al 
turment d'anar a 
passeig amb cor
retja i murrió per 

moltes disposicions legals que hi po
gués haver. Immediatament moltes al
tres persones van escnure cartes al 
diari donant suport a aquesta senyo
ra i animant-la a practicar la desobe
diència civil perquè el seu estimat gos 
no patís. Fa pocs dies ens hem assa
bentat per la premsa que han tingut 
lloc dues manifestacions de propieta
ris de gossos pit-bull protestant pel 
tracte "poc amable" que s'està donant 
a la raça. 

Tota aquesta gent que posseeix 
gossos potencialment agressius -en
cara que no ho siguin sempre- amb la 
seva actitud fruit d'un egoisme abso
lut volen venir a dir ni més ni menys 
que això: "El meu gos és molt maco, 
el meu gos és sagrat i al meu gos me 
l'estimo molt. Jo tinc el capritx sobirà 
de posseir un doberman, un dogo, un 
Rottveiler o un Pastor Alemany, i si el 
meu gos fa mal a algú que es foti". És 
clar que no ho diuen així, però aquest 
és el fons del seu pensament i des
prés, per dissimular, han inventat allò 
de l'educació del gos i aquella histò
ria que no hi ha gossos perillosos sinó 
amos despreocupats de la seva edu
cació. Hi ha gossos perillosos, i tant 
que si, perquè hi ha races de gossos 

GENÈTICAMENT AGRESSIVES com 
n'hi ha d'altres -mol tes- que no ho 
són. 

En la meva Ja llarga vida com a 
practicant de la caça, he tingut més 
de trenta gossos i cap d'ells no ha cau
sat mai cap molèstia a ningú, ni per
sona ni animal, ans el contrari: mol
tes vegades els he trobat vora el foc 
d'algun company confraternitzant amb 
ell i amb els seus gossos. En aquest 
sentit, mai ha fet falta que els "edu
qués" perquè, per les pròpies carac
terístiques de la raça. sempre ha es
tat manyacs, pacífics i afectuosos. 

Les autoritats, per estalviar-se la 
molèstia de dictar disposicions legals 
de control i limitació de les races 
genèt icament agressives, també 
s'apunten a la teoria de "l'educació". 
Sorprèn el grau de d'insensatesa im
perant en aquest i tants d'altres as
pectes del comportament humà. Ha
vent-hi infinitat de races pacífiques 
PER NATURALESA, quina necessitat hi 
ha de posseir gossos de races intrín
secament agressives? 

Amb els anys, un es torna escèp
tic i desconfiat amb la naturalesa hu
mana. Així, no crec que el tema s'ado
bi malgrat les protestes de molta gent. 

Fins quan haurem 
d'esperar l'adopció 
de mesures efectives 
per evitar la repetició 
de les cont ínues 
agressions de gos
sos? Quan serà que 
els amos dels gossos 
que pertanyen a ra
ces agressives pren
dran consciència que 
el seu capritx no es 
pot mantenir a costa 
d'una total desconsi
deració a totes les al
tres persones? 

Joan Pinsach Arché 
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Can Ragolta 
Una casa on, malgrat totj encara treballen de pagès 

A primer cop d'ull el mas que ens ocupa està situat en una zona prou privilegiada de Llagostera, al veïnat de 
Cantallops, just a tocar del poble, rera la nàutica. Però per circumstàncies del progrés, el lloc s'ha transfor
mat, tal i com diuen els propietaris, en una zona de serveis: Polígon industrial, Gas natural, Sanejament, línia 
d'alta tensió, la varianti?).... 

L 'any aproximat en què fou cons
truït el mas va ser cap al 1700. 

Els propietaris actuals són la família 
Caste l ló-Bou, descendents dels 
Ragolta, la primera generació que va 
viure a la casa. D'aquesta construc
ció queden pocs testimonis, ja que al 
llarg dels temps ha patit diferents re
formes. Avui dia hi viuen en Joan 
Castelló i la Teresa Parerols, el seu fill 
Josep, casat amb la Dolors Bou Pons, 
i els néts; Jaume i Quim. La feina del 
mas la realitzen, fonamentalment, en 
Josep i la Dolors. Una feina que com
prèn dues activitats principals; la ra
maderia i el cultiu de plantes. 

La phmera, concretament, es re
fereix a la producció de llet, una pro
ducció que recau en uns 100 caps 
de bestiar, entre vaques lleteres i de 
reposició. Aquestes vaques asseguren 
una quota de 429.000 quilos de llet 
a l'any. Les enes serveixen per man
tenir el nombre de caps de la granja, í. 
en ocasions, fins i tot, a Can Ragolta 
n'han de vendre. De fet, els vedells 
quan són petits els venen de seguida, 
no els engreixen, i només es queden 

les femelles, que esdevindran les fu
tures vaques lleteres del mas. L'altra 
activitat a què ens referíem, el cultiu 
de plantes de jardineha, abraça tot t i
pus de plantació; xifrés, plantes arbus
tives, plantes de peu.. . La venta 
d'aquestes es fa, quasi totalment, al 
majorista, tot i que poden fer-ho a al
gun particular. Aquesta és una tasca 
que comença cap als anys 90, ja que 
com explica en Josep; "va haver-hi un 
any en què la llet s'abaixà molt de 
preu. unes 20 pessetes per litre, i vam 
pensar que calia un complement a la 
producció del mas. Fou quan vam for
mar una societat amb un veí nostre, 
en Vicens Ferrer, per a assegurar-nos 
un xic el futur i fer millor la feina. Lla
vors van venir les quotes. Cada dia 
més, al camp, els petits pagesos, ho 
tenen molt difícil. Gràcies a Deu, la 
cosa va funcionar bé, sobretot el tema 
de les plantes, que va suposar una 
gran inversió per a nosaltres". 

La finca, entre la granja i la casa, 
té unes tres hectàrees. A més, per la 
menja del bestiar, disposen de 20 hec
tàrees, 10 de les quals són arrenda

des. Aquesta terra els permet de cul
tivar dos productes; blat de moro a 
l'estiu i reigràs a l'hivern. Suficient, ja 
que "actualment hi ha moltes coses 
del menjar que surt molt millor com-
prar-les. Comprem els cereals per a 
fer el pinso, i nosaltres e/s mesclem. 
La maquinària de la granja es destina 
gairebé tota al bestiar; o bé pel men
jar, 0 bé per a netejar els estables". 

Per al conreu de plantes diçposen 
de dues hectàrees de terreny. A més 
tenen un hivernacle i diferents siste
mes de regadiu; gota a gota, tracs, 
mànegues,..."/Quas/res més. Perles 
plantes el més important és l'aigua, i 
d'això aquí baix no ens en falta, i més 
quan plou", afirma en Josep. A Can 
Ragolta, com a totes les cases de pa
gès, es treballa del matí al vespre, ja 
que sempre hi ha quelcom a fer. Aquí, 
però, tenen l'afegit de les plantes, una 
tasca que resulta molt més acusada 
als mesos d'estiu. Malgrat tot, com 
explica la Dolors, "tot i que la feina 
que fem és dura, el fred, la pluja... 
també és cert que si un dia vols estar 
una hora o dues a taula per esmor
zar, hi estàs. 0 si algun dia vols mar
xar aquí 0 allà, doncs també. Tens 
unes responsabilitats i les has de com
plir, però també unes llibertats que en 
altres feines no pots agafar-te. Nosal
tres no canviaríem pas aquesta feina 
per una altra. Ens agrada i estem molt 
bé així." 

Aquell progrés de què us parlàvem 
al phncipi i que, segons en Josep, ha 
transformat el veïnat de Cantallops en 
una zona de serveis i no de pagès o 
agrícola, va arribar a Can Ragolta de 
la mà del Polígon Industhal. En Josep 
ho té molt clar; "Fixeu-vos que gràci
es al Polígon tinc la finca partida. Van 
haver de fer el polígon a la força, pa
gant nosaltres, e/s veïns..., i ja veieu 
el polígon de Llagostera com està, 
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buit... Aquí al poble de feina per a la 
gent jove no n'hi iia gens. Hauran de 
marxar tots a treballar fora." No fou I' 
única manifestació del suposat pro
grés. Després va venir Sanejament i 
els del Gas Natural. Tothom volia pas
sar per la finca de Can Ragolta í roda
lies; "/ quan arriba aquesta gent, 
compte eh?, que no miren res de res. 
Tot fet malbé. Tot aixafat. Màquines 
amunt, màquines avall, barregen la 
terra bona amb la dolenta... I és clar, 
és ara que en paguem les conseqüèn
cies". I, evidentment, la línia de les 
Gavarres; "que el mínim que podrien 
haver fet és pagar-te les coses pel seu 
preu. Jo -diu en Josep-ya estic d'acord 
que hi ha coses que s'han de fer. però 
és que et paguen el que e/s dóna la 
gana... Envaeixen els terrenys sense 
demanar permís a ningú, no hem co
brat el que ens toca... Nosaltres vam 
comprar un camp. Un dia, arribem 
allà, trobem una torre al mig, i què?, 
què en fotem d'un camp així?! I saps 
què et paguen ells? Els quatre o cinc 
metres quadrats de la base de la tor
re... Què en faig jo d'un camp així? 
Deixant de banda el disbarat d'un pro

jecte com aquest, el que és clar és 
que fan el que volen. ÓNO seria més 
lògic fer-la passar per una zona on no 
afectés a tanta gent? Tu, no comptes 
per a res...". 

Un altre tret remarcable de la Do
lors i en Josep és l'interès que mos
tren per l'actualitat del món de l'agri
cultura i la ramaderia fora de l'àmbit 
català. Sempre inquiets per saber com 
evoluciona tot plegat dins del món 
agrícol-ramadera nivell europeu. Així, 
conscients de la situació actual, en 
Josep creu que s'haurien de millorar 
les subvencions, "perquè només es re
ben subvencions per la quantitat de 
plantació de cereal que es té, però no 
tenen en compte la quantitat de va
ques lleteres que hi ha a la granja. 
Per a la pagesia les subvencions es 
redueixen a vedells d'engreix, ove
lles i cultiu de cereals. Amb l'entra
da a la Unió Europea depèn de què 
ha anat bé, però hi ha hagut altres 
coses que no. Amb les quotes s'han 
estabilitzat els preus i potser, amb 
l'anomenada Agenda 2000', ens do
naran alguna subvenció per les quo
tes lleteres". 

En definitiva, la família afronta el 
negoci com una empresa més, on el 
normal és adaptar-se a tot un seguit 
de canvis; d'organització, comptables, 
de nivell cie vida, etc. Tant la Dolors 
com en Josep comenten que avui dia 
la vida a pagès ha canviat molt res
pecte a anys anteriors. Quan els qües
tionen el futur de l'activitat actual del 
mas Ragolta, es veu que el tenen ben 
assumit. "Jo -explica en Josep- fa qua-
ranta-un anys que treballo amb el bes
tiar. Havia munyit amb les mans, i 
tantl, i n 'he vist de totes classes. Als 
tretze anys ja em feia càrrec del bes
tiar, i després de tot, ja em tocaria ple
gar. Em queda poc, tanmateix. A més, 
veig que els meus fills han optat per 
altres opcions diferents a la pagesia. 
En queda molt poca de gent jove que 
vulgui seguir endavant, i a la llarga, 
d'aquí quatre o cinc anys, potser hi 
haurà menys d'un u per cent de gent 
que treballarà el camp de Llagostera. 
Les cases de pagès hi seran, sí, però 
la gent treballarà fora. " 

Jordi Moll 
Jordi Pià 
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Preguntes 

1. Recorda quin és l'eslògan del poble de Llagostera? 
2. Sap com es diu el capellà de la parròquia de Llagostera? 
3. Imagini que té una emergència, i són, per exemple, les 4 de la matina

da. Podria recordar el número de la Policia Local? 
4. Ara s'acosta la data en què caldrà decidir el futur del poble. Per als 

convilatants del poble de Llagostera, què creu que és millor, enten
dre's o convergir? 

5. De cares a aquesta Festa Major, ha pensat en treure's o renovar el 
seu permís d'armes per així disfrutar de la parada de tir? 

• Juan Pareja 
• 65 anys 

• Pensionista 

• Irene Bou 
• 16 anys 

• Estudiant (4artd'ES0) 

1. No, no tengo ni idea. 
2. No. A la iglesia solo voy a los entierros... 
3. Para no saber, no sé ni el de mi casa. 
4. Hombre, yo creo que es mejor entenderse. 
5. No tengo permiso ni de armas, ni de conducir... Si no 

sé ni montar en bici... 

1. Sí. Llagostera té un toc. 
2. Josep Maria .... 
3. No el sé. 
4. Ara per ara tinc altres preocupacions. 
5. Em "cullones", o què...? 

• ValentínSaavè 
àlies "el Pulga" 

• 38 anys 
k «Aturat ^ 

1 I Anna Díaz 
t34 anys 

) Comerciant ^ ^ 

1. No me acuerdo. Si lo veo lo reconozco, paro aliora 
mismo no lo sé. 

2. No. Nunca voy a la iglesia. Solo he ido tres veces, al 
bautizo de mis tres hijos... 

3. Me parece que es el... 80 08 80? 
4. La gente del pueblo, lo mejor es que se entienda. 
5. El permiso de armas yo ya lo tengo... 

1. Si. Llagostera té un toc. 
2. Mossèn Josep Maria. 
3. Sí que me'n recordo. És el 80 55 80. 
4. Personalment crec que... El vot és secret. 
5. No, i aquest permís no me'l penso treure mai. 



EL PAPU PREGUNTA I 25 

•Mohamed Anhari 

• 15 anys 

•Estudiant (2ond'ES0) 

•Ramon Alcalà 

• 3 9 anys 

•Veterinari 

1 . Sí. Llagostera té un toc. 
2. Mossèn Josep... No recordo com més. 
3. Sí. 80 55 80. 
4. No entenc de política. Però suposo que les dues 

coses... 
5. A la parada de tir, tiro sense cap permís. 

1 . Llagostera té un toc. 
2 . No, no el sé. 
3 . Sí, és el 80 55 80. 
4 . És millor convergir. 
5. Sí, home... i tant! 

'Montserrat Ciurana 

(57 anys 

'IVIestressa de casa 

• Isabel Casadessús 

• 4 0 anys 

•Administrativa 

1 . El sé, però ara mateix no el recordo. 
2. Sí, Mossèn Josep Maria Jordà. 
3 . Sí. És el 80 55 80. 
4 . Tantes, l'important és que el que hi hagi, faci important 

el poble industrialment parlant. 
5. No encara. M'ho estic pensant... 

1 . Sí. Llagostera té un toc. 
2 . Mossèn Josep... No sé com més. 
3. El 80 55 80. 
4. Ara mateix no ho sé. Em falta informació per opinar. 
5. No, no hi he pensat... 

Papu Press 

L'ESTIL 
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Carrer Lleida, s/n 

Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 



26 COMERÇOS AMB HISTÒRIA 

Cal Perolet (Can Margarit) 
Més de 100 anys dedicats al món de la ferreteria 

Interior de la botiga del carrer St.Pere . Al marbre del taulell encara s'hi despatxa. 

L 'any 1855 Miquel Bach, Silvestre 
Bach (fill d'en Miquel) i Franciscà 

Coromines (muller de Silvestre) origi
naris de Vidreres, es traslladen a Lla
gostera a treballar de llauners. Supo
sem, que canvien de poble perquè al 
segon no hi havia cap llauner i els ta
pers necessitaven peroles per bullir el 
suro. S'instal·len al carrer St. Pere 
núm.l7, í són coneguts com "Cal 
Peroler", Treballen el plom, l'estany i 
l'aram, amb els quals feien peroles, 

posaven nanses a les llaunes de con
serva, entre altres feines. Els homes 
acostumaven a treballar al carrer, 
mentre que les dones es dedicaven a 
portar la botiga, on venien articles de 
ferreteria com: claus, teles metàl·
liques, porcellanes, terhsses... 

De la unió de Silvestre Bach i 
Franciscà Coromines, neix al 1878, la 
Maria. 

En aquell temps la família Bach 
decideix contractar un aprenent, 

Hermenegildo Marquès, el qual 
s'instal·la a viure amb ells. A l'època 
era normal que els treballadors vis
quessin amb la família per la qual tre
ballaven. 

Marquès crea uns vincles molt forts 
amb la família Bach, els quals queden 
remarcats (a finals del segle XIX) amb el 
seu casament amb Maria Bach. 

L'any 1901 es trasllada el mercat, 
desprès de petites variacions d'empla
çament, del casc antic a la plaça de la 
Indústria. Aquest canvi desplaça el nu
cli urbà i comercial cap a la plaça es
mentada. Els comerciants i propietaris 
de la part vella, entre ells Hermenegildo 
Marquès, presenten una instància a 
l'ajuntament (13-agost-1913) per evi
tar el canvi. No es va poder impedir el 
trasllat. Bona part dels botiguers es 
desplacen a inmobles propers a la pla
ça Catalunya per estar prop del nucli 
de la vila. La família Marquès s'esta
bleix a la plaça Catalunya num. l.Neix 
Dolors Marqués i Bach (Lola) al 1909 
de la unió entre l'Hermenegildo i la 
Mana. Aquesta es casa amb Joaquim 
Margarit, originari de Sta. Cristina 
d'Aro. En Quim mai es va vincular al 
negoci familiar. Regentava una botiga 
de bicicletes, on treballava de mecà
nic, i a més exercia de fuster. Quan 
Hermenegildo es retira, s'abandona 
l'elaboració de productes, per convertir 
el negoci en un comerç. Joaquim i 
Dolors tenen tres fills Joan, Nuri i 
Maria. En Joan i la Nuri actualment 
duen la botiga. Sembla curiós que 
popularment amb tan sols una gene
ració s'hagi substituït el nom de "Can 
Bach" pel de "Can Margarit". 

Ara es venen més productes de 
bhcolatge i jardineria, abans es des
patxaven més utensilis Industrials i 
productes agrícoles. 

El canvi d'ubicació del nou mercat 
(Passeig Romeu) ha influït molt en el 
negoci. La gent els dijous va a com
prar com si fos un dia qualsevol, quan 
abans era un dels de majors vendes. 
Per Nadal i la Festa Major són les dues 
èpoques de l'any on els Llagosterencs 
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anem a comprar més i a l'estiu, a cau
sa de les urbanitzacions que hi ha a 
la zona, també hi ha un augment de 
les vendes. 

Tenen clients de tota la vida, però 
les grans superfícies han fet que alguns 
d'aquests hagin perdut assiduïtat. 

Com a curiositats ens comenten 
que fa 25 anys que varen vendre el 
phmer aparell elèctric i que van ser 
els phmers de vendre llums de carbur 
al poble. També remarquen que abans 
es venien molts orinals de porcellana, 
fins i tot n'hi havia un a cada casa; 
era un dels regals típics als casaments. 

Can Margarit és un dels comerços 
més antics de Llagostera amb més de 
100 anys dedicats al camp de la fer
reteria. 

Hermenegildo Bach {de blanc) amb la seva filla Maria i tres treballadors 

Miquel Bach 
(1823- •'7 ) 

{filiaeWlrBres) 

Franciscà Carbó 
(ftl:3 de vidreros) 

Silvestre Bach Carbó Franciscà Coromines Baimafla Clara Bach Carbó 
Í1855-1B95) (IBQD-1934) (1846-1910) 

(11:1 de Vidrofcs) (5-11-1877) {ÜHH da Cassà) 

Maria Bach Coromines Hermeneqiido Marouès Gascons 
11078-1959] " (187B-13Z5) 

(10-5.93) 

Dolors Marquès Bach Joaquin Margaríl Aliu 
(1909-1S79) (1909-1977) 

(19W) (nil üa Sani Anioni da Calonge) 

Gustau, Pau, Pilar, Quim 
Fotos cedides per la família Margarit 

Joan Margarit Marquès 
(1942) 

Nuría Margarit Marquès 
(I93S) 

Maria Margarit Marquès 
{1936) 
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Actes al Casino 
El Cos Còmic 

E l Cos Còmic, curs de co
mèdia dell'att, clown i mim orga

nitzat pel Casino Liagosterenc va con
cloure el dissabte dia 17 de febrer amb 
uns exercicis d'improvisació que mos
traven els coneixements adquirits du
rant el curs. Aquests exercicis es van 
interpretar davant el públic. 

L'experiència, nova a Llagostera, va 
sorprendre gratament tant els alum
nes que van participar en el curs com 
les persones que van assistir el dia de 
la posta en escena. 

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: 
Elisabeth Canohetiez, Ricard Grabulosa, 

Anna M^ Raset, Núria Franc, Anna 
Muiiera, Mireia Mirasol, Marta Montiel, 
Gerard Cabarrocas i Montserrat Mayol. 

Clàssica al Casino^ "chapeau"! 

vVí-í' 

Durant els mesos de febrer i març, el Casino Liagosterenc, 
l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès -a través 
de l'escola de música- van organitzar quatre concerts 
de música clàssica al teatre del Casino. 
Els concerts van anar a càrrec de: la Jove Orquestra de 
Figueres, el 28 de febrer; el duet format per Josep Bas
sal (violoncel) i Joan Collell (contrabaix), el 6 de març; 
l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, el 13 de març i 
finalment clausurà el cicle la Jove Orquestra de Girona, 
el 28 de març. Lobjectiu dels concerts era atreure els 
nens i nenes de Llagostera per donar a conèixer o apro
fundir aspectes musicals i instrumentals de la música 
clàssica. Tot plegat, una bona iniciativa que va acollir un 
públic molt divers, petits i grans, que majoritàriament 
van repetir en tots els concerts malgrat el fred del local. 

Jordi Moll i Casamitjana 

Centre d'Estètica 

C. Almogàvers. 22 
Tel. 83 01 47 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Bona Fesfa Major ! 

ANUNCIEU-VOS 
AL 

BUTLLETÍ 

Tel. 972.83.12.10 
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Visites a la muralla 

Durant els mesos de febrer i març, tots els nens i nenes del col·legi Lacustària, Ntra. Sra. del Carme i el Ir. 
d'ESO de l'IES, van poder reviure la Llagostera de fa 700 anys. La visita consistia en passejar pels antics 
carrers que segueixen el traçat de la muralla, i veure el què ens resta de l'antic castell. 

La visita es completava a l'exposició "la muralla amagada" que hi ha actualment a l'Arxiu. A través de les 
fotografies i dibuixos exposats, podien adonar-se dels canvis que ha sofert Llagostera. També van poder 
aprofundir en aspectes de societat, tot observant objectes de l'època: un fragment d'armadura, ceràmica, 
plats de fusta... 

PtLAR VENTURA MARIA GENOh 

Alumnes de P3, P4 i P5 del Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

PILAR VENTURA 

Alumnes de I r i 2n del Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

MARTA GENOH 

Alumnes de 3r del Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

MARTA GENOHER 

Alumnes de 4rt del Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

MARTA GENOHB 

Alumnes de 5è del Col·legi Ntra. Sra. del Carme Alumnes de 6è del Col·legi Ntra. Sra. del Carme 



Alumnes de P3 del CEIP Lacustària. Alumnes de P4 del CEIP Lacustària. 

ARXIU MUNICIPAL 
ARXIU MUNICIPAL 

Alumnes de P5 del CEIP Lacustària. 

ARXIU UUNICIPAI 

Alumnes de I r d'EGB del CEIP Lacustària. 

ARXIU MUNICIWL 

Alumnes de I r del CEIP Lacustària. Alumnes de 2n d'EGB del CEIP Lacustària. 

MARTA GEfJOHER PILAR VENTURA 



Alumnes de 4rt del CEIP Lacustària. 

ARXIU MUNICIPAL ARXIU MUNICIPAL 

Alumnes de 5è del CEIP Lacustària. Alumnes de 6è del CEIP Lacustària. 
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^^B^^^jn 
A l'esquerra, alumnes de 6è del CEIP Lacustària. A baix, els 
nois i noies de I r d'ESO. 

PILAR VENTURA MARTA GENOHEI 



32 CULTURA 

Diada de Sant Jordi 

Is llibres i les roses van tornar a 
omplir la Plaça Catalunya, un any 

més, en els actes de celebració de la 
diada de Sant Jordi que, com ja és 
habitual, a Llagostera arriba el diumen
ge abans del 23 d'abril. El centre de 
la població va estar molt concorregut 
durant tot el dia, ja que s'hi van por
tar a terme diverses activitats paral--
leles a les tradicionals parades que 
també ocupaven la plaça. 

CARLES OLIVERAS 

Els actes van començar el 18 
d'abril amb la inauguració de l'expo
sició d'Art Gironès (a sobre). El diu
menge, que va despertar-se assole
llat, es va encetar amb un acte orga
nitzat pel Casino Llagosterenc pels 
més menuts, una sessió de contes a 
càrrec de Dolors Garcia i Cornellà, es-
chptora especialitzada en literatura in
fantil i juvenil {a la dreta) 
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La presentació del segon Llibre de 
Crònica "Les Muralles de Llagostera", 
basat en l'estudi de Josep Cantó i 
Antoni Mascort que va obtenir una 
menció especial en la beca Esteve Fa, 
va obrir els actes de la tarda al teatre 
del Casino. En la presentació, el di
rector de l'Arxiu Històric de Girona, 
Josep Matas Balaguer, va elogiar la 
tasca d'aquests dos llagosterencs que, 
mica en mica, han reconstruït bona 
part de la història de la nostra vila. 
Cal destacar que els 300 exemplars 
editats de l'obra es trobaven ja esgo
tats al cap de dues setmanes de la 
seva aparició, cosa que potser farà ne-
cessàna una segona edició. A la dre
ta, Antoni Mascort i Josep cantó sig
nen exemplars del seu llibre. i 

Seguidament es van 
donar a conèixer els noms 
dels guanyadors del Con
curs Literari Sant Jordi, que 
aquest any ha arribat a la 
quarta edició. 

Una audició de sardanes 
va servir per amanir la tar
da, que es va cloure amb el 
recital de poesia "Ni ase ni 
bèstia", a càrrec de Carles 
Hac Mor, Ester Xargay, En
ric Casassas i Eduard 
Escoffet. 

Guanyadors del Concurs Literari Sant Jordi 1999 

-Categoria Infantil A: Cicle Inicial. 
88 participants 
Obra guanyadora: "La Patacada reial" 
Autor: Paoia Cerdàn Schv í̂ltzguebel 

-Categoria Infantil B: Cicle mitjà. 
71 participants 
Obra guanyadora: "Quants casaments en un dia' 
Autor: Àfrica Ramis Trubat 

-Categoria Infantil C: Cicle Superior 
11 participants 
Obra guanyadora: "Les mil i una d'en Joanet" 
Autor: Adrià Guinó Turón 

-Categoria Juvenil A: 12 a 14 anys 
5 participants 
Obra guanyadora: "Món de fades" 
Autor: Adrià Arenas Noguera 

-Categoria Juvenil B: 15 a 17 anys 
3 participants 
Obra guanyadora: "Dos matins, dos dies' 
Autor: Eva Falgueras Payret 

-Categoria adults: 
8 participants 
Obra guanyadora: "Mirall entelat" 
Autor: Jordi Pinsach Estanyol 
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La patacada reial 
Ir Premi del Concurs literari Sant Jordi'99. Categoria Infantil A 

•fi 

Paoia Cerdàn Schwítzguebel. 7 anys 

Quants casaments en un dia!! 
Ir Premi del Concurs literari Sant Jordi'99. Categoria Infantil B 

j t e milions d'anys, a l'Edat Mitja, 
T f un duc anomenat Duc Sinrús, vi
via a Taresma Oriental amb les seves 
quinze filles. 

El castell era bastant gros, però 
amb les filles, els majordoms, els cui
ners... no hi cabien. I va decidir triar 
les filles que es quedaven al castell i 
les filles que no. 

Al cap d'uns dies de pen
sar-ho, va triar la més petita, 
l'Imma, de cinc anys i l'Anna, 
de quinze anys. 

Un bon matí el duc les 
va despertar i tot deci
dit, però una miqueta 
nerviós, els ho va dir. 
Elles no sabien què dir, 
però van obeir les ordres 

del seu pare. El duc tampoc sabia 
què dir, però al final va dir: 

- Us dono una setmana per 
marxar. L'Imma i l'Anna es van 
abraçar mentre ploraven. 

Al cap d'uns dies, l'Imma es
tava fent les maletes. Mentres- S^l 
tant, a fora, una duquessa, la -"/Zv--/, 
Duquessa Camela, i ^^^^:z:i:/^' 
els seus fills (que tam- ^^^^i4í-^ 
bé eren quinze) es traslla
daven al castell del costat. 

El dia abans que les dues 
germanes marxessin, la du

quessa I els seus fills van 
anar a saludar. Just quan 
els cinc germans i les cinc 
germanes més grans es van 
veure, es van enamorar 

desseguida i el duc i la duquessa 
es van quedar mirant-se, i em fa 
l'efecte que també es van ena
morar. Els cinc mitjans eren tan 
amics que segur que quan fossin 
més grans es casarien. 

Aixi que al dia següent van 
tenir sis casaments. Però ara 
encara eren més al castell i 
van ajuntar els dos castells. 

I així van viure feliços i no 
van menjar anissos perquè no els 
agradaven, i per això van menjar ma
duixes. 

Àfrica Ramis Trubat. 9 anys 
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Les mil i una d'en Joanet 
Ir Premi del Concurs literari Sant Jordi'99. Categoria Infantil C 

V 'et aquí que en un petit poblet de 
l'Empordà, allunyatde ciutats i fà

briques, hi viu en Joanet. En Joanet 
és un noiet d'uns vint anys, alt i bas
tant sec. Des de petit en Joanet ha 
sigut un trapella i tot el que per equi
vocació queia a les seves mans ja no 
ho veies mai més. En Joanet havia 
trencat des de les seves joguines fins 
a la cama del seu pare. En el poble hi 
havia una petita alarma feta posar per 
l'honorable alcalde el senyor Pere Cos
taneres. Aquesta alarma servia per 
evitar alguna desgràcia al poble. Així, 
quan s'acostava en Joanet, la plaça 
on hi havia l'alarma quedava buida de 
cop. En Joanet vivia amb els seus pa
res als afores del poble i somniava en 
viatjar al CARIB. 

El pare d'en Joanet, en Joanàs, és 
pagès i té molts animals, des de co
nills 0 gallines fins a vaques i un toro. 
En canvi, la seva mare sempre ha dit 
que això de ser un pagesot en aquest 
temps no dóna per gaire. La seva mare 
cada matí desperta en Joanet per anar 
a munyir les vaques. En Joanet no li 
agrada però s'ha d'aguantar. Voleu 
que us expliqui la primera trapelleria 
d'en Joanet? Aquí la teniu: La mare 
d'en Joanet pujava les escales com 
cada matí per anar a buscar en 
"GANÀS" - c o m ella li deia a en 
Joanet-, per anar a munyir les vaques 
quan... 
- Mare, avui no puc baixar! 

- Què et passa a tu ara? 
-Quet inc. . . tinc... mal 
de cap, molt mal de 
cap! 

- Doncs així no po
dràs venir de viatge A ^ ^ 
amb tots nosaltres, f 
no? 

-Ja m'ha passat mareja puc 
venir de viatge! I I 
- Ja t'he pescat. De viatges res! A 
munyir, Ja n'ets un de bo per escapar-
te de les feines de casa! 

Quan en Joanet acaba de munyir 
les vint-i-dues vaques, s'afanya a pu
jar les escales i amagar-se a l'habita
ció, però la mare ja lèspera allà. In
tentant girar cua és vist pel seu pare. 
-Joanet, on coi vas? 

- Enlloc pare. 
- Doncs així em podràs portar del po
ble una mica d'adobs, fertilitzants, una 
mica de fems de cabra i una forca 
nova. 
- Una forca? 
- Sí. No l'haguessis trencada perse
guint a la vaca. 

-Però si m'havia mossegat... 
- Calla. No l'haguessis fet enfadar es
tirant-li les mamelles d'aquella mane
ra, i ara a comprar! 

En Joanet creu al seu pare i se'n 
va a comprar però en arribar a la pla
ça del mercat l'alarma ja havia sonat I 
no hi havia ningú. Ningú, ningú... tam
poc! Hi havia un gos ferit. En Joanet 
va voler-lo agafar però li va relliscar 
dels braços i II va caure. Després te
nia dos potes trencades, sagnava de 
per tot arreu i a més renegava; 

- Per què a mi? No podria haver tro
bat algun altre gos? 

A la nit en Joanet està molt esve
rat, ja que demà fa vint anys i un mes. 
També ho està una mica per aquell 
pobre gos que amb penes i treballs 
ha pogut portar al veterinari. 

Demà anirà 
a buscar les pro
ves. Si no troben 
el seu propietari a 
ell li agradaria 
quedarse'l. Len-
demà al matí va 

de seguida al ve
terinari i aquest li 

comenta les pro
ves. En Joanet no se l'escolt; només 
li interessa el petit cadell de "Bulldog". 
L'agafa d'una revolada i se l'emporta 
a casa. En arribar a casa la mare li 
diu: 

-On vas amb aquesta cosa? Només 
ens faltava un gos! 
- Eh que me'l puc quedar... ? És molt 
maco i guardaria la casa. 
- D'això ja en parlarem després. Ha 
trucat el veterinari dient que, per ha
ver gastat vint-i-cinc mil pessetes, has 
concursat per fer un viatge a Les 
Maldives. 

- A les "maringues"? 
- Sí home, per allà el Carib. 
- Però si és el meu somni! 
- Sí, però es fa realitat! T'ha tocat a 
tul Una setmana! 

Tots s'exclamen d'alegria. Al cap 
de dos dies en Joanet i el 
seu gos, en So-
I i t a r i , 
m a r x e n 
al Carib 
amb un 
l u x ó s 
avió. 

Adrià GuinóTuron 
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Isidre Pinós 

TRANSPORTS 
Tel. 83 10 32 

Bona 
Fcsta Major! 

FERROS FORJATS 

JOSEP AI6UABELLA 
CARPINTERIA METALLICA 
AMB FERRO 1 ALUMINI 

TANCATS DE TELA METÀL·LICA 
* ie * 

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

17240 LLAGOSTERA 
iGirona) 

* #nogue A s s e s s o r i a 
Laboral i Fiscal 

Corredor d'Assegurances 

C/ AlitíoyàíH^rs. 21 
172'iO llAGOSTERA (Girona} 

Tel. (972)83 01 35 
Fax 1972)8301 01 

LAMPISTERIA 

J.FA 
Es fan instal·lacions 
de gas i les revisions 
ot>ligatòries 

Passeig Pompeu Fabra.4-9 
Telèfon (972) 83 03 64 

LLAGOSTERA 

Carrer Camprodon, U - Tel. 83.04.77 

A n r u p u _ DEGISA „ 

Dietètica. Productes de règim 
Herbonsten'a. Cosmètics natural. 

Consulta naturista 

-d̂ ŷL ^"VS^^^AAA^^^ 

Passe ig P o m p e u Fabra , 46 

Telèfon 80 56 1 3 - 83 1 O 39 

L L A G O S T E R A 

Mobles Cateura 

MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

MOBLES DE CUINA 
TAPISSERIA Vl0^tt)Oiya^ 

í^estaWa^ov-

Exposició i Venda 

Carretera de Tossa, 7 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 09 95 (Girona) 
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Es presenta el nou llibre 
de Rompeu Pascual 

P ompeu Pascual i Cons parla amb 
e/s seus convilatans és el tercer 

llibre que ha editat el Dr. Pascual. De
dicada a la memòria del seu pare, 
aquesta obra conté la transcripció d'un 
totai de 17 entrevistes que Pascual 
va realitzar en una sèrie de programes 
de Llagostera Ràdio. El líibre fou pre
sentat el passat 22 d'abril, en un acte 
oficiat per Joan Cades Buhigas -direc
tor de l'emissora local-. Cades Calvet 
-locutor i company de programa del 
doctor- i l'Alcaldessa Pilar Sancho. Al 
llarg de dues hores, la majona dels 
personatges que protagonitzen les en
trevistes van anar desfilant per l'es-
cenan del Casino, on van tenir breus 
converses amb el Dr. Pascual. 

El llibre conté un pròleg de Joan 
Cades Buhigas i alguns dibuixos -en
tre ells la pròpia portada- realitzats pel 
propi autor. 

CARLES OLIVERAS CARLES OUV 

Curs de medicina naturista 

Q uè és la medicina natu
rista", "La nutrició i la sa

lut", "Com reforçar el sistema 
immunitari" i "Les hormones 
femenines" són els títols de les 
quatre xerrades que van tenir 
lloc durant sengles divendres 
d'abril i maig al Local Social 
de "La Caixa". Aquest és un 
dels cursos que organitza 
l'Àrea de cultura de l'Ajunta
ment i va anar a càrrec del Dr. 
Armando Cuadra, professor 
del Master de Medicina Natu
rista de les Universitats de 
Barcelona i Saragossa. 
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Q FINQUES GALOBARDES 

Tíl f375, fl3 OS 1 ' 
fBt I3JH B3 09 00 
I72<0 LLACOSTEgA (Glronol 

VENDA I LLOGUER D'IMMOBLES 

ASSESSORIA JURÍDICA I FISCAL 

ADMINISTRACIÓ DE FINaUES 

ASSEGURANCES 

A.P.I. 

EDUARD GALOBARDES I JORBA 
Advocat - Administrador de Finques 

Esparís Piffo/fàs 

Estel Martí 

^ « ^ ^ e ^ * ^ ^ ' 

Pg. Pompeu Fabra, 40 - Tel. (972) 80 51 12 

I 7240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

TRANSPORTS 
FONT S.L 

^'Míí.ior! t)sdesrtja<Bomrestama]o 

C/Joan Maragall.11 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. (972) 830005 - Fax (972) 805055 

C/Progrés, s/n-TeL/Fax (972) 504313 
17600 FIGUERES 

Estació Renfe Mercaderies - Tel. 2 38810 - Fax 239977 
17180 VILABLAREIX 

PI. Sant Joan. 13 Tels. 320248-321683 
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS 

JOSEP ̂  
A6USTÍ ^ 

EMBOTITS 

ClConselím, Z 
Uk 830257 
UAGOSURA 

Bona Festa Major ! 

http://Maragall.11
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Editen un CD de sardanes 
composades per Martí Llosent 

Les interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal 

prolífica obra de Llosent, i estan inter
pretades per la Cobla La Principal de 
la Bisbal. Lobjectiu de la gravació és, 
segons la presentació que acompa
nya el disc, la voluntat de "perpetuar 
l'obra de Marti Llosent, incrementar 
el nostre patrimoni local i, sobretot, 
contribuir a difondre pel nostre país 
aquesta dansa tan entranyable que és 
ia sardana". El disc va ser enregistrat 
el mes de març passat en un estudi 
de Barcelona pels dotze músics que 
integren la formació dirigida per 
Francesc Cassú. Les sardanes que 
composen el repertori del disc són El 
meu tresor, Cap a Can Críspins, La 
capella de Sant Llorenç. El senyor 
Lladó, Lavi Tià, Apa nois!, Sant-
feliuenca i E/s petits dansaries 
llagosterencs. 

Fill, nét i nebot de músics, Martí 
Llosent i Vendrell, que molts 
llagosterencs recorden perquè ha de-

L lagostera, sardanes de Martí 
Llosent és el títol del disc com

pacte que ha estat editat a iniciativa 
de l'Agrupació "Dansaires Sardanistes 
de Llagostera" i de l'Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament per homenatjar 
aquest músic de la nostra vila. Les 
peces, un total de vuit sardanes de 
set tirades, són una recopilació de la 

dicat bona part de la seva vida a l'en
senyament, viu per la música. Va néi
xer el 9 de juny del 1919 i ha tocat a 
les cobles La Principal de Llagostera, 
Mediterrània, Girona, La Principal de 
Cassà de la Selva, Farnese... i a més 
de diverses sardanes ha composat 
cançons infantils, una missa a tres 
veus, dues avemaries a quatre veus i 
la música d'una Sarsuela. 

De la seva producció se'n dedueix 
una personalitat polifacètica que es 
corrobora fent un repàs als instru
ments que ha tocat: el flabiol, el trom
bó, el fiscorn, el piano, l'harmònium, 
el saxó i el violí. En definitiva, un 
llagosterenc dels que s'han de recor
dar, i la millor manera de fer-ho és amb 
la seva música. 

Col·lectiu de Redacció 

Descoberta arqueològica prop de 
la carretera de Tossa 

fmatge de les possibles sitges 
. .que es van trobar fa poques 
setmanes en un terreny de la fin
ca de Can Palet Ferrer. El desco
briment es va fer a causa de les 
obres que s'estan fent per millo
rar la carretera de Tossa. Les sit
ges eren unes cavitats fetes a 
terra que alguns pobles Ibers uti
litzaven per guardar el gra en òp
times condicions. 
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O Transportes 

JAMC PETIT, s.A. 
T R A N S P O R T E S I N T E R N A C I O N A L E S Y N A C I O N A L E S 

Calle Girona, 18 -Tels. (972) B3 0304 - 80 52 57 - FAX 83 05 55 

17240 LLAGOSTERA (Girona - Espana) 

® M O K T I E L 
Assessoria Laboral, Fiscal i Jurídica 

Administració de Finques 
Assegurances Generals 

C/ Calderefs, 5 

Fax. 805230 

Tel. (972) 83 03 52 

17240 LLAGOSTERA 

C/.Taülera.39 

Fax: 83757Ü 

Tel. (972) 83 7165 

17246 SAMTACRISTIMA D'ARO 

Servei de pneumàtics 
Nacionals i d' Importació 

Llantes d'Alumini 

Cargols Anti Robatori 

Recautxútats 

TeL8_0 5p85 

C,'. Ramal, s/n 

CASA V BLANCA 
C.I.F. G-172f7689 

17240 LLAGOSTERA IGlronal 

S Mm/M^ Merceria 
wí w Perfumeria 

Boha Fesfa }Aa]o\^ ! 
Carrer Donzelles, 6 

Telèfon 83 11 15 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Calçgts 
LLINÀS 

0 f/ft/o^ 

LLAGOSTERA-LA BISBAL 
PIütü CciltilurT/a, I C/All<j IÏK.KCI.Ò 
IELa0629l lel.í>13222 

Fíoristeria M'ROSA 

Plantes i Flors 

Carrer Consellers, 24-Tel , 83 05 24 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

BAR EL DORADO 
C/ Àngel Guimerà, 29 

Tel. 83 06 64 

Obert tot l'any 

Us desitja bona Festa Major 
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

Què h i f a l t a ? 

van fins el passeig 

/ u n mirall a la cru.na del 

"La caixa" 

/ L l u m 
a, carrer Barcelona 

/ u n parc per gossos 

-A meteorològica / U n a estació mete 

/ una farmàcia més. 

Qaè h i sobra? 

/parets,- façanes se . .u .nosesa. 

nucli uba. 
- omions carregant 

^ ? £ c a C i n r a r n , . · g c . e . p o . . e . 

/ Ve.Ces aparcats a -es c o . e s 

del carrer del Sol. 

/ Esquerdes al Casino 
/ r o r r e s de la l-nla d'Alta renslo 

Tossa 

Envieu-nos les vostres suggerències a l'Apartat 76 de Llagostera, o bé a la següent adreça: 
Cl Migdia, 40 - 17240 LLAGOSTERA 
Si ho preferiu, podeu deixar el missatge al contestador (972.83.12.10) o enviar-lo pere-mail (elbutlleti@grn.es) 

R e s t r u d i s s.i. 
CALEFACCIÓ • AIGUA • LLUM • CLIMATITZACIÓ 

TV-VIDEO-HIFI-ANTENES SAT 
C/ Jaume I, 12 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 80 50 91 - 972 83 11 76 

Fax 972 80 53 07 

L OVERAS 
OBRES i CONSTRUCCIONS S.LJ 

Tels. 80 52 98 
e09 36 32 30 
610 25 63 82 

http://co.es
mailto:elbutlleti@grn.es
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El nou lES, pel curs 2001-2002 ? 
El pla parcial del sector on s'ubicarà ja ha estat aprovat 

Els tràmits per a la construcció del nou institut d'ensenyament secundari de Llagostera ja segueixen el seu 
curs per tal que, a mig termini, es puguin començar les obres de l'edifici. No obstant això, encara hi ha passos 
importants per fer i estaments que han de donar-hi el vistiplau definitiu. Així, malgrat que en el sector on 
s'ubicarà ja hi ha el pla parcial aprovat, tant el projecte com les obres de l'edifici s'han d'adjudicar, i probable
ment fins el curs 2001-2002 el nou institut no serà una realitat. 

E'l pla parcial de la zona on 
s'ubicarà redificija ha estat apro

vat, i la redistribució de terrenys i la 
que serà la situació del centre s'han 
delimitat en els 8.200 metres qua
drats que exigeix la Generalitat. Per la 
seva banda, la comissió d'Urbanisme 
de Girona i el departament d'Ensenya
ment ja han donat llum verd a la ubi
cació que s'ha escollit per a l'IES, al 
sector situat entre la zona esportiva i 
ei sector Ganix, que ara està en pro
cés d'urbanització. 

Tal i com indiquen les normes sub
sidiàries del municipi, els propietaris 
a fecta ts pel pla parcial han de 
constituir-se en junta de compensa
ció, conjuntament amb els promotors, 
i elaborar els estatuts per redistribuir 
els terrenys i compensar les expropia
cions. Així mateix, les normes subsi
diàries també delimiten els vials que 
hi haurà i les zones verdes. En aquests 
moments el ritme de treball és ràpid i 
els propietahs ja han fet la sessió 
avançada de terrenys a l'Ajuntament. 

La urbanització de la zona, que ha 
de ser finançada en part amb quotes 
del propietaris, es portarà a terme en 
un termini aproximat d'un any. L'Ajun
tament hi té un 10% d'aprofitament 
mig, com a tots els plans parcials, en 
forma de parcel·les urbanitzables i 
també en zona d'equipaments. Així 
doncs, l'administració local paga tam
bé la seva part proporcional de quo
tes i adquireix l'obligatorietat de fer-
ne el manteniment. 

A l'IES de Llagostera, que tenia 
priohtat dos quan es va demanar, ja li 
ha arhbat el torn. El proper pas és el 
concurs públic dels projectes per a tots 
els instituts dels municipis que estan 
en la mateixa prioritat. Una vegada ad
mesos els treballs presentats i adju-

SECTOR 
MAS 
SEC 

' -I-" i-/ / // 

!' II i .l·•^4•^.•^l 

/ / IU'AAA': 

U -I 
Carrers per urbanitzar 

2 2 Terrenys destinats a 

dicats els projectes, les obres sorti
ran a concurs públic per tal que hi 
puguin concórrer les empreses inte
ressades, una de les quals serà l'en
carregada d'executar-les. De fet, 
l'Ajuntament ja preveu una resen/a de 
crèdit per a l'execució del projecte I, 
malgrat que el pressupost inicial de 
l'obra és d'uns 400 milions de pesse
tes, probablement vagi a la baixa. 

El temps que trigarem en tenir l'IES 
és, doncs, difícil de calcular, ja que 
els terminis depenen bàsicament del 
departament d'Ensenyament. No obs
tant això, el director general de cen
tres docents, Emili Pons, va assegu
rar fa poques setmanes en el decurs 
d'una reunió amb una comissió mu
nicipal -integrada per un representant 

zona verda 

dels grups polítics municipals, les di
rectores dels centres públic i privat, el 
director de l'IES, la presidenta de 
l'APA, el regidor d'Ensenyament i l'al
caldessa- que els joves llagosterencs 
estrenaran aules el curs 2001-2002. 

«Nosaltres anirem marcant el rit
me al costat dels promotors, però una 
cosa és la urbanització de la zona i 
l'altra l'edifíci de rinstitut», diu l'alcal
dessa de Llagostera, Pilar Sancho, que 
hi afegeix que aquesta és una obra 
que s'espera amb molta il·lusió per
què és molt important per al futur del 
poble. 

Sònia Genoher 
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\ m Barreres arquitectòniques 

n aquests últims mesos, en el nos 
tre poble, l'ajuntament ha dut a 

terme diferents obres en la via pública. 
De totes aquestes, en aquest arti

cle ens fixarem en aquelles que es van 
fer amb r objectiu de millorar la facili
tat de transitar a les persones amb 
problemes de mobilitat. Així doncs, ens 
centrarem en l'eliminació de les bar
reres arquitectòniques. 

Aquestes obres a què ens referim 
no són altra cosa que rampes a les 
voreres dels carrers i places públiques. 
Evidentment, perquè aquestes rampes 
compleixin la funció per a la qual han 
estat construïdes, és necessari que les 
rampes tinguin una inclinació prou 
suau per permetre que una cadira de 
rodes pugui passar amb facilitat. Tam
bé seria d'agrai que aquestes ram
pes es situessin en llocs estratègics 
de les vies públiques per minimitzar 
els esforços dels usuaris i partides 
pressupostàries a l'administració. 

De la mateixa manera, no escapa 
a la més simple de les ments que en 
fer aquestes rampes s'ha de procurar 
que en intentar fer un bé no es provo
qui un mal superior. Ens referim a que 

les obres es facin correc
tamen t , ev i tant 
d'aquesta manera grans 
bassals quan plou, movi
ments de terres, etc. 

Ja que la supressió de 
barreres arquitectòniques 
és un tema que preocu
pa a la majoria de perso
nes, s 'ha desenvolupat 
una normativa al respec
te. Aquesta normativa 
obliga que totes els en
titats locals tinguin un 
projecte d'acces-sibilitat. 

Molts ajuntaments no 
tenen aquest projecte. 
Entre aquests però, es 
molt habitual aprofitar les 
obres que s'han de fer al 
poble per anar adaptant-
lo a la normativa sobre 
accessibilitat. 

No és lògic, en la nos
tra modesta opinió, que 
a Llagostera (un dels po
bles que no té el corres

ponent pla d'accessibilitat), es facin 
obres ún icament d i r ig ides a 
l'eliminació de barreres arquitectòni
ques. Molt correcte seria anar adap
tan t el poble a la normat iva 
d'accessibilitat tot aprofitant les obres 
que s 'hagin de fer per mantenir 
mínimament els carrers. 

Això sí, la mil lor manera per 
conseguir que el nostre poble sigui 
transitable per a tothom, és fer el cor
responent pla d'accessibilitat i exe-
cutar-io. 

D'alguna manera lligat també amb 
el problema de la accessibilitat, hi ha 
la qüestió de les ultimes senyalitzaci
ons posades en el poble. Són dos te
mes relacionats perquè no té sentit 
eliminar la barrera arquitectònica que 
suposa l 'esgraódelavorera, per des
prés posar sobre la vorera el pal d ' un 
senyal. Hem de tenir en compte que 
sí al costat de la senyal tenim una 
paret, facilitarem molt més el pas de 
qualsevol persona si fixem el senyal a 
la paret. 

Lluc Bassets 
Sílvia Cortés 
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TOT TIPUS DE CARNETS 

BONA FESTA MAJOR! 

17240 LLAGOSTERA 
Passeig Tomàs Boada, 10. Tel. 83 00 81 

Fax 83 03 42 
17411 VIDRERES 
Narcís Monturiol, 30. Tel. 85 05 46 

17455 CALDES DE MALAVELLA 
Russinyol, s/n 
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COSES DEL POBLE 

Aula-taller^ projecte Arboç 
Aprendre a treballar 

Quasi per casualitat, fa quatre o cinc mesos, vaig trobar-me al parc de l'estació, cobrint la informació referent 
a la inauguració de l'escultura que l'aula-taller Projecte Arboç havia fet per al poble de Llagostera. Vaig 
sorprendre'm, fonamentalment, perquè no havia tingut mai cap notícia d'una aula-taller a Llagostera. Vaig 
pensar, i a tots en el Butlletí ens va semblar interessant, d'anar a l'antic escorxador, que és on hi ha el local del 
taller, a preguntar, mirar i veure qui eren i què feien la gent del Projecte Arboç (Iniciativa Youthstart de la 
Comunitat Europea). A l'aula, a més dels alumnes (de 16 a 20 anys), vaig trobar-hi la Núria Rodríguez, una 
educadora social de 23 anys, veïna de Sarrià de Ter, que treballa en el projecte des del gener passat. I a 
l'Eulali García, responsable-formador de l'aula, de 40 anys, veí de Salt i que fa dos anys que treballa en el 
projecte. Ells dos són els encarregats de formar els nois que participen en el projecte. La seva tasca: ense
nyar-los a treballar. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del matí i del setembre al juny... 

Des de quan funciona l'aula-taller 
i en quin any, concretament, s'Ini
cià el Projecte Arboç? 

Com a Projecte Arboç aquest és 
el segon any que l'aula funciona. 
Abans, durant un any, va haver-hi un 
taller de mecànica. Nosaltres no hi 
érem. A Celrà, on hi ha l'altra aula-
talier de les comarques, la cinc anys que 
íünciona i sempre hi han fet fusteria. 

Sota quina idea neix i es desenvo
lupa el Projecte Arboç? 

Té dos objectius fonamentals: 
d'una banda, l 'aprenentatge de 
l'alumne i de I' altra, la seva formació 
laboral. Volem que el noi, un cop hagi 
estat aquí, sàpiga moure's pel món 
laboral tot sol... A més dels dos ob
jectius anteriorment esmentats, a 
l'aprenent, se'l prepara per saber 
portar la gestió d'un taller. 

Quines administracions o quins orga
nismes subvencionen el projecte? I, 
«>ncretament, quina és l'aportació de 
l'Ajuntament de Llagostera? 

La subvenció prové del Consell 
Comarcal del Gironès i del Fons Soci
al Europeu. La Unió Europea, supo
sant que sortís del projecte, seria 
substituïda d'una manera o altra per 
l'Administració autonòmica... LAjun-
tament de Llagostera aporta el local 
(antic escorxador, ctra. de Caldes) i 
totes les despeses que aquest origi
na. També participa i ajuda en el tema 
del treball, donant-nos feina a fer dins 
el poble. Per exemple, pintar bancs a 
la plaça i al parc de la torre, fer les tau
les de l'Arxiu, pintar el camp de futbol... 

L'Aula, com acabem de veure, no 
és autosuficient, però té capacitat 
per autofinançar-se d'alguna ma
nera? 

Nosaltres d'entrada tenim la sub
venció de qué parlàvem abans. A més 
a més, amb les feines de l'Ajuntament 
0 d'altres que poden sorgir aconse
guim uns diners que ens van bé, so
bretot per als alumnes, ja que tot ei 
que aconseguim de les feines s'ho re
parteixen entre ells. En aquest sentit 
és com tenim capacitat per generar 
petits ingressos... 

Aquest projecte té data límit? Ho 
dic pel mateix nom, Projecte Ar
boç... 

Sí i no. D'una banda, els cursos, 
els projectes concrets de l'aula per a 
cada any, mecànica, lampisteria... es 

poden i, de fet, es van canviant d'un 
any a l'altre... Però el projecte en si, 
la idea, com dèiem abans, si no és 
per la Unió Europea serà des de la Ge
neralitat, continuarà duent-se a terme. 
Concretament, aquí estem pensant ja 
de fer un hivernacle per muntar un 
taller de jardineria l'any vinent... 

Aquesta idea del taller de jardine
ria, per exemple, com sorgeix? Us 
la proposen, heu de fer-ho vosal
tres... 

Aquesta sí, fou una idea que va 
sorgir del taller, concretament de l'in
tercanvi que vam fer amb Portugal. Ells 
treballen la jardineria, i vam veure com 
funcionaven. Allà ja se'n va parlar i aquí 
s'ha continuat comentant, parlant amb 
l'Ajuntament, administracions... N'es
tem parlant encara, però hi ha força 
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possibilitats que al curs vinent sigui 
una realitat. 0 si més no, als propers 
anys... 

Quina idea té l'alumne, el noi que 
arriba aquí, i què és el que es troba? 
Difereix gaire una cosa de l'altra... 

Ells, en general, quan arriben aquí 
no porten una idea molt concreta del 
que es trobaran. Després, hi ha de 
tot, uns que sí, que més o menys tro
ben el que s'esperaven, i d'altres que 
no. Aquests, sobretot, tenen la idea 
de l'escola i aqui hem intentat no fer 
programes fixos, permanents, sinó que 
hem mirat una mica l'oferta i la de
manda, deixant que el noi esculli el 
que vol fer... En phncipi era lampiste
ria, amb electricitat, fontaneria, gas... 
i llavors hem anat canviant i hem to
cat la forja del ferro, soldar, pintura... 
La pintura és un exemple clar de feina 
que ha sorgit per la demanda de l'Ajun
tament. Tornant als alumnes, el que 
és cert és que mai hi ha hagut cap 
cas d'algun noi que hagi plegat a mig 
curs decebut pel que fèiem. Natural
ment, si un noi ve aquí només a fer 
una feina, passarà tot l'any fent això. 
En aquest sentit, l'aula dóna la màxi
ma flexibilitat. 

Un cop acabat el projecte, s'inten
ta col·locar l'alumne en el món la
boral, o és una tasca que deixeu a 
les seves mans... 

Sí, sí... sempre que hi hagi la pos
sibilitat, es mira de col·locar-lo en una 
fàbrica, empresa o taller (l'alumne surt 
d'aquí amb un certificat acreditatiu). 
Sempre intentem que a les tardes 
puguin anar a fer pràctiques a dife
rents empreses amb contracte labo
ral... Mirem que el noi aprengui i posi 
en pràctica els seus coneixements, 
que quan trobi feina sàpiga espavilar-
se tot sol. Aquesta tasca forma part 
del programa, ja que a aquestes em
preses on fan pràctiques se'ls dóna 
petites subvencions. Forma part d'un 
conveni entre el Consell Comarcal i les 
diferents empreses. A més a més, hi 

participen Ensenyament i Treball, que 
tenen prevista la situació dins un pla 
d'ajuda social... Aquesta idea, però, 
no estava prevista des de l'inici. Ara 
ho està, però abans no. La idea de 
formar i col·locar el noi en el món la
boral ja hi era, però jo (Eulali) perso
nalment, des que vaig arribar, vaig llui
tar una mica per establir els convenis 
amb les empreses. Vulguis o no, la 
lampisteria és un ofici que és inesgo
table, té moltes facetes diferents... i 
la pràctica, viure l'experiència del tre
ball durant un mes en una casa, és 
impossible d'aconseguir al taller, nien 
dos ni en tres mesos. 

Com enfoqueu la feina a l'aula? 
Quina és, a grans trets, la metodo
logia que seguiu? 

Al principi de cada curs, als primers 
mesos, procurem no fer feines fora del 
taller, perquè procurem ensenyar més 
l'ofici de manera general... Fem pràc
tiques, però sense sortir del taller. A 
la segona meitat del curs sí que, de 
manera regular, mirem que vagin qua
tre hores a la tarda a fer pràctiques a 
les empreses. La part del taller, mal
grat això, segueix sent la més impor
tant. Intentem que adquireixin i con
solidin els coneixements i les capaci
tats bàsics, tant de l'alumne com de 
l'ofici. Fem una mica de tot: compren
sió i expressió oral i escrita, gestions 
de comptabilitat, formació teòrica de 
l'ofici, informàtica... 

Particularment, fins fa ben poc, no 
tenia idea que l'aula existís. Tinc 
la sensació que és un fet força ge
neralitzat. No penseu que potser fa 
faita més promoció, informació al 
poble? 

Això ja ha sortit molts cops en el 
Punt Diari i TV Girona... però, gene
ralitzant, al poble, potser sí que hi ha 
una manca d'informació... De totes 
maneres, els llocs concrets que han 
de saber-ho -Institut, Educació Soci
al- ja ho saben. Ara bé, sí que, insis
tim, la gent del carrer potser no té gai

re informació, tot i que vam sortir en 
una ocasió a l'Ajuntament informa. 

Com és que no hi ha cap noia que 
participi en el projecte? Heu pen
sat en aquesta opció de cara a l'any 
vinent... 

Cert. Actualment no hi ha cap noia 
però hi estem pensant. Cal insistir-hi, 
perquè és un fet que donaria molta 
més vida a l'escorxador, i tenim l'es
perança que, per exemple, el taller de 
jardineria, als propers anys, aporti 
noies a l'aula... Ara ja s'hi poden apun
tar, però és clar, mecànica, ferro, lam-
pisteha... són feines que, a les noies, 
no els interessa. 

Actualment al taller hi teniu un noi 
fill d'immigrants. Com veieu en 
l'àmbit del taller, i en general al po
ble, la progressiva arribada d'im
migrants? 

Aquest any sí, només n'hi ha un 
de marroquí. L'any passat al taller n'hi 
havia tres. Nosaltres, personalment, 
ho veiem bé, és a dir, no ha d'haver-
hi cap conflicte... Aquí només hem tin
gut un petit problema (i fora del taller) 
amb una baralla. Ni més ni menys que 
amb qualsevol altre noi que no sigui 
fill d'immigrant. Al taller hi ha una com
penetració total, una integració per
fecta. No hi ha problemes ni tan sols 
de comunicació o idioma. Fixa't que 
el primer noi que el taller va col·locar 
en el món laboral va ser en Mahjoub, 
un marroquí que teníem l'any passat. 
Era un noi realment molt trempat... 

Des de la vostra òptica d'educa
dors, creieu que el sistema educa
tiu que tenim està preparat per re
bre, acceptar i integrar, sense pro
blemes, gent de cultures diferents? 

El sistema pensem que sí, que està 
preparat... El que potser ha estat for
ça dolent és el canvi en si, el pas d'un 
sistema a un altre. Potser el dolent és 
que a l'hora de fer el canvi tan novells 
eren els alumnes com els professors. 
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I després hi ha l'obligatorietat d'estar 
a l'escola fins als 16 anys... això sí 
que ha estat una mica negatiu. Aques
ta arribada de gent d'altres cultures, 
ara que encara el canvi és força re
cent, costarà més d'assimilar, però de 
mica en mica ens hi anirem adaptant, 
i el sistema també millorarà. Cal ser 
optimistes... 

No creieu que coses com aques
tes, Projecte Arboç, haurien de ser 
més reaís, vull dir, menys projec
tes i més realitats? 

És cert que, com que no sabem 
d'un any a l'altre què farem, sembla 
que estem sempre com penjant d'un 
fi l ... En aquest sentit sí que s'hauria 
d'acabar aquesta provisionalitat. Cal 
pensar que encara són iniciatives molt 
recents. De totes maneres, creiem 
fermament que, com dèiem abans, si 
no és per la Unió Europea serà pel 
Departament de Treball, però es pot 
comptar amb el projecte per força 
temps. En un futur no gaire llunyà, 
més que tancar, el projecte s'haurà 
d'obrir més, preveure coses noves... 

Personalment veig aquests projec
tes, i similars, com una mena de 
pedaç a les mancances que origi
na el sistema educatiu... 

Potser sí, però no només per ta
par mancances de l'educació, sinó 
una mica tot en general... Quan jo 
(Eulali) tenia 14 anys, si no estudia
ves et posaves a treballar, però ara... 
Hi ha un problema més gran que no 
l'educació: el món laboral. Ara si ple
gues d'estudiar als 14-16 anys, no 
pots treballar, és molt difícil trobar una 
feina... Si no pots ni estudiar, ni tre
ballar... Aquí al taller potser hi ha una 
solució... 

Podríeu explicar-me l'experiència 
de l'intercanvi amb els nois portu
guesos, i la possibilitat dels inter
canvis? 

Aquests tipus d'intercanvis entren 
dins del projecte. En ser en l'àmbit eu

ropeu, ja hi ha intercanvis previstos 
amb tots els països que participen en 
el programa: Espanya, Portugal, Ale
manya, Irlanda... El nostre intercanvi 
en concret, amb Portugal, el vam es
collir per l'idioma i perquè ells hi esta
ven interessats. Nosaltres al maig de 
l'any passat vam anar allà deu dies. 
Ells van venir aquí al gener d'aquest 
any. Va ser molt interessant. Ells, els 
portuguesos, feien jardineria i els nos
tres quan eren allà es van posar a fer-
ne.-Vam veure que els agradava de 
debò. Ja hem comentat la idea que 
vam tenir de fer el taller de jardineria 
aquí... A part de la qüestió del treball, 
el més interessant fou l'intercanvi per
sonal dels nanos. N'hi havia que no 
havien sortit mai d'aquí. Fou molt po
sitiu... 

Què és el que més us reconforta 
del vostre treball al taller? I com 
veieu el futur del projecte... 

El que et satisfà molt és veure l'aju
da que pots oferir als nois i veure com 

aprenen, com es formen, sens dubte. 
El que ja ne ens agrada tant del pro
jecte és aquella provisionalitat de què 
parlàvem abans. La meva idea última 
(Eulali) és que això passi a ser un cen
tre permanent de treball. Per això ca
len força coses encara com tenir una 
furgoneta pròpia al taller, matehai bà
sic de taller... M'agradaha tenir un aire 
més d'empresa, que la mentalitat que 
porten els nois de l'escola quedés rà
pidament substituïda per una menta
litat més laboral... M'agradaria, i sóc 
optimista de cara al futur, que això 
creixés i anés encaminat a ser aquest 
centre de treball que et dic. I caldrien 
més centres de treball com aquests, 
a d'altres pobles. Pensa que aquí som 
10 alumnes, dels quals n'hi ha dos 
de Caldes i dos de Vidreres... I a veu
re si amb el Butlletí som més cone
guts! 

Text i fotos 
Jordi Plà i Comas 
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Sobre la gestió de les Gavarres 

l ^ \ u r a n t aquests darrers mesos han 
•'aparegut a la premsa nombroses 

informacions relacionades amb el que 
s'ha volgut anomenar "Pla de preven
ció d'incendis" de les Gavarres. Tot són 
maneres de parlar, però el cert és que 
els coneixedors coincideixen a dir que 
anomenar Pla de prevenció al que s'ha 
aprovat és poc menys que un eufe
misme. 

En realitat seria més ajustat dir què 
el què s'ha estat elaborant és un "pla 
d 'ac tuac ió de mi l lora de les 
infraestructures per a la prevenció 
d'incendis a les Gavarres", que de fet 
és com ho va anomenar sempre el Sr. 
Güeli, cap del Servei de Bombers de 
Girona i màxim res
ponsable de la ges
tació d'aquest. És 
a dir, un pla per ar
ranjar els accessos 
i els camins a les 
zones de més risc 
d'incendis o altra
ment dit un Pla 
d'extinció, que no 
és el mateix que un 
de prevenció. 

És evident que 
cal facilitar al mà
xim la tasca dels 
.bombers i que, per ^ 
tant, l'arranjament § 
dels camins és una 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
tasca impresclndi- s ^ • ^ ^ • B ï i i i í l i È f i 

ble. Però el que potser no és tan clar 
és per què aquesta tasca, que de to
tes totes correspon assumir als bom
bers, s'ha finançat amb un pressupost 
que no anava destinat aquí. 

Per entendre-ho ens hem de re
muntar al mes de novembre de l'any 
passat, quan es va fer efectiva la cons
titució del Consorci pera la protecció 
i la gestió de les Gavarres, després 
d'anys d'insistència de grups ecolo
gistes i particulars. Apareixia aquest 
ens amb les tres virtuts teologals al 
complet. Esperança, que és el que va 
donar als qui tant ho havien reivindi
cat; Caritat, que és el que semblava 
el pressupost inicial atorgat per les ad

ministracions per a la gestió d'aquest 
espai i Fe, moltíssima fe que deuen 
tenir els qui pensen que amb un pres
supost de set milions de pessetes es 
pot encarar aquesta tasca. 

Els objectius que s'havien de com
plir passaven per la protecció, la res
tauració i la millora del pathmoni na
tural i cultural de les Gavarres, el fo
ment del desenvolupament local per 
millorar les condicions de vida de la 
població resident ai massís i l'ordena
ció dels usos del lleure, entre d'altres 
coses. 

Vistos els ambiciosos objectius del 
recentment creat Consorci, el pressu
post abans esmentat es demostra ri

dícul, però la situ
ació s'agreuja si 
tenim en compte 
que el 90 per cent 
d'aquest "sucu
lent" pressupost 
anirà destinat a un 
Pla que ha estat 
elaborat pels bom
bers i que, per 
tant, hauria de ser 
finançat amb els 
1 5 0 mi l ions de 
pressupost de què 
disposen aquests 
perdura terme en 
tres anys el pla de 
millora de les in
frastructures. 
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Arreglar els camins, ies pistes fo
restals, fer tallafocs i instal·lar punts 
d'aigua està molt bé, però no és pre
venció d'incendis. La major part de les 
finques forestals de les Gavarres es
tan abandonades, sense un manteni
ment mínim que garanteixi la reduc
ció d'una biomassa de sotabosc que 
en cas d'incendi és com un full de 
paper de fumar. 

La prevenció real passa per fomen
tar les activitats agrícoles, forestals i 
ramaderes a les Gavarres, és a dir 
coincideix amb un dels objectius del 
Consorci. Però això evidentment vol dir 
destinar-hi pressupost, donar suport 
amb el finançament pertinent a l'acti
vitat rural per assegurar una diversitat 
paisatgística, que és el millor tallafocs 
que existeix, i recuperar i augmentar 
les activitats tradicionals com la lleva 
del suro o la ramaderia, entre d'altres. 
Vol dir fomentar les associacions de 
propietaris forestals, oferir-los suport 
tècnic en l'elaboració dels plans de mi
llora forestal i moltes altres coses que 
necessiten una mica més de set mili
ons de pessetes, i per suposat més 
d'un milió de pessetes que és el que 
queda després que la resta es dedi

quessin a actuacions que s'haurien de 
finançar per altres vies. 

En definitiva, podem dir que ha 
quedat demostrada un cop més la 
manca de voluntat política per fer efec
tiva ta protecció i millora d'un patri
moni natural que cada dia és més 
escàs i que la creació d'ens com el 
Consorci de les Gavarres són manio
bres de l'administració purament pro
pagandístiques, sense cap rerafons, 

però que malauradament sempre fun
cionen per acaparar algunes portades 
a la premsa comarcal. La realitat men
trestant és que caldrà encarar un al
tre estiu sense un pla de prevenció 
que ens garanteixi uns mínims de 
tranquil·litat. 

Montse Viia Gutarra 
Informació proporcionada per la 

Coordiriatíora d'Amics de les Gavarres. 

Quatre dades sobre el Consorci de les Gavarres: 

Data de constitució: 19 de Novembre de 1998 
Objectius bàsics: 
1. Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres. 
2. Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al massís, basat en 
l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, 
3. Ordenació dels usos del lleure. 
4. Foment de l'educació ambiental i de la recerca científica. 
Estructura òrganitzativa: 
-Conse// plenari. Format per representants dels vint ajuntaments, els dos Consells Comarcals i la Diputació. Els 
presideix l'alcalde de Cassà de la Selva, Josep Maria Dausà. 
'Comissió executiva. La formen el president del Consell plenari, els alcaldes de Cruïlles i Quan:, Antoni Mallorquí 
i Pere Cabarrocas i els regidors de Palamós Albert Colomer; de Calonge Carles Bonet i de Celrà, Francesc 
Camps. Pere Maluquer representa la Diputació, Josep Sala el Consell Comarcal del Baix Empordà i Josep M. 
Bartrolí el Consell Comarcal del Gironès. (Com podeu veure, presència nul.la de representants del nostre municipi). 
-Consell de Coorperació. Constituït per entitats de qualsevol tipus sempre i quan estiguin vinculades a les 
Gavarres. És en teoria un òrgan de consulta, informació i participació. 
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Confecció i col·locació de tot tipus de tendals 
Pressupostos sense compromís 

a Barcelona, 16 17240 Llagostera (Gi) 
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Part.: 0/ Mas Sec, 59 - Tel (972) 83 08 93 (Girona) 

Bo/fd? fesPú Mú/or! 

Camprodon , 24 
Tel. i Fax : 83 02 10 

LLAGOSTERA 

Excavacions 
VINOLAS PUIGMOLÉ, S.L 

c/Mas Sec, 60 Baixos 17240 LLAGOSTERA 
TeL 83 04 92 

Us desitja bona Festa Major 

pintura 
deti:orativa 

font pintors, s.l 
pintura industrial 
doti de sorra abrasiu 

Taller: C / Indústria, 12 (Sector CAVISA) 
Tel. 80 54 8 9 - F a x 80 55 61 

17240 LLAGOSTERA 

Joieri Rellotg e n a 

Taiier Propi 

Dissenys Exclusius 

Àngel Guimerà, 7 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 972 80 52 90 (Girona) 

PAUHER SCHOOL 
Idiomes 

Àngel Guimerà, 7 bis 
Tels.80 51 63-32 12 24 

17240 LLAGOSTERA 

Desitja a tots una 
Bona Festa Major! 
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Carnestoltes 
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Venda i reparació de 

MOTOS - AICICL€T€S 
i nCCCSSORIS 

motos 
jormo - 7 

Jordi Rusinol 

Passeig Tomàs Boada, 10 
Tel. 83 08 12 
LLRGOST€Rfi 

Perruqueria Unísex 
Troctoments clermocopiUors 

^ 

Bona Festa Ma\or I 

PIQÇO MQS Sec, 1 
Tel. 83 14 39 
LLnGOSTcnn 

Bona Festa Hïajop I 

Construcció de piscines 

Servei tècnic I manteniment 
Productes químics i 
tractament d'aigües 

Descalcificadors 
Jacuzzis construïts a mida 

Pistes poliesportives 

17240 LLAGOSTERA - Pau, 6 
Tel i Fax: 80 57 08 

VILANOVA 

QA GESTORIA 
^ ASSESSORAMENT 

ADMINISTRATIU-COMPTABLE 
FISCAL-LABORAL-FINANCER 

FINQUES mw 
Col·legiat 204 

Col·legi núm, 134 

ASSEGURANCES 
JAUME VILANOVA I FONT- Reg. E.D.G.S. Clau F, 1.178 

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



Sant Antoni Abat 

COSES DEL POBLE 

El patró dels animals, Sant Antoni Abat, va presidir un any més la 
cercavila que es va celebrar en el seu lionor ei dia 17 de gener. La 

comitiva, integrada per un bon nombre de cavalls i genets i per algu
nes carrosses amb referències agrícoles i ramaderes, va recórrer els 
principals carrers de Llagostera. Els protagonistes de la diada, els ani
mals, també van sortir al carrer acompanyats dels seus amos per 
participaren la tradicional benedicció. 
Lesplanada de davant del pavelló poliesportiu i l'avinguda de l'Esport 
van ser l'escenari del final de festa, amb sortejos, exhibicions i coca 
de Saní Antoni per a tothom. 

CARLES OUVERAS 

[Ks^-ssa^^jíf 

Calçotada al Casal 

Els calçots van ser els protagonistes 
de la vetllada del dia 7 de març. Els 
llagosterencs van poder gaudir de la 
fira al carrer per després saciar els 
estómacs a la calçotada popular que 
es va celebrar al Casal Parroquial. En 
acabat, al cinema es va projectar la 
pel·lícula "El Zorro" 
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Tel (972) n 0141 LLAGOSTEM 
(Girona) 

TALLERES 

Servei de Grua Permanent 

17240-LLAGOSTERA 
Crta.de Tossa, 13 
Tels.: (972) Part. 83 03 89 - Taller 80 56 84 

^^a/^^'m£^ Q/fíeú'lmú' iy íasm 

BAR MESTRES 

to^a fe^i^ ^ ^ > ^ 
C/ Pau Casals, 2 

Tel. 972 83 05 22 

17240 LLAGOSTERA 

Girona 

RECADER 
JOAN XIRGLI CILRANIÀ 

Recadería í paquetería Q^H<« 
de dilluns a divendres, p^^ií^ 

matí i tarda 
Agències a Girona: 

Cooperativa de Recaders 
Agència Sureda 
Centre de Recaders 

A Llagostera: 

Cl Concepció, 45 

M"/" 

Tel. 23 39 61 
Tel. 23 01 38 
Tel. 20 38 13 

Tel. 83 01 57 
Mòbil: 909 38 49 42 

SASTRERIA - CONFECCIONS 

J.CAPDEVILA i 
c /Comte Guifré,6 
Tel. (972)8300 68 

17240 LLAGOSTERA z 

^ 

Constructor d'Obres 

f ^ a r t í Rà 
c Músic Agujió,3 17240 Llagostera 
Telèfon (972) 83 04 17 ( Girona ) 

Dtidf 1952 

JOtlytft^ OA^e^tS^ 

Matança pròpia 

Embotits Casolans 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boada, 12 
1 7240 Llogoslero ( Girona } 

Tel. 972 83 02 14 
e-mail: cesteve@grn.es 

gofta F^^^ ! 

AUMBNTACIÓ 

VENDES A UENGRÒS 

Comercial 
MESTRES, S.A, 

C/Fivaller,9-Te[,830295 Fax831101 

17240 LLAGOSTERA 

http://Crta.de
mailto:cesteve@grn.es
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Versions de Serrat al Casino 
CARLES OLIVERAS 

DOS dies després del "recital" del dia 17 d'abril al Petit Casi
no, encara ens trobem com en un núvol. Nosaltres no podem 

jutjar la nostra feina, però sí que volem deixar constància que els aplaudi
ments i les veus que ens van acompanyar arribaven a l'escenari amb 
tanta Intensitat com per fer-nos posar la pell de gallina. 

Des d'aquí volem agrair molt sincerament a tota aquella gent i 
entitats que van col·laborar desinteressadament en l'organització de 
Tacte i en l'aportació de material, especialment a en Xevi Ros, en 
Fernando Fonseca, la colla de la "Brigada del Llanto" (sobretot en Xevi 
"Campí" i en Josep). rEnric Ramionet, en Jordi Moll, en Pere Genoher, 
els conserges del Casino i en Pep Sànchez. A la Junta del Casino, que 
ens va obrir de bat a bat el seu local, amb el màxim de facilitats i a la 
qual animem a que continuïn amb la seva tasca. I a la Penya Barcelo
nista per permetre'ns ocupar el local que tenen en lloguer precisament 
una nit en què el Barca disputava un partit. Va ser un dia, doncs, en 
què tothom es va implicar i es va mostrar generós. I és per això que, 
esperem, tothom en va sortir amb bon gust de boca. Ens sentim orgu
llosos, perquè un projecte que vam iniciar dues persones que gairebé 
ni ens coneixíem s'ha portat a terme gràcies a un gran esperit de 
camaraderia entre tot un equip de persones i que, segons vam poder 
constatar, es va fer extensiu al públic que aquella nit va omplir el Petit 
Casino. 

A tots els qui ens vau acompanyar la nit d'aquelí 17 d'abril, sapi
gueu que nosaltres la recordarem com una de les més màgiques de la 
nostra vida i, qui sap, potser per única, irrepetlble. Moltes gràcies, de 
debò. 

Danj Moll i Manel Veiàzquez Un moment de l'assaig 

Bàsquet a restació 
CARLES OLIVERAS 

Gràcies a l'obra realitzada per 
l'Ajuntament, des de fa més o menys 
un mes i mig, els afeccionats al bàs
quet de Llagostera estan d'enhorabo
na. La cistella del parc de l'estació s'ha 
condicionat de forma adequada. La re
alització d'un petit paviment ha servit 
per evitar el bot irregular de la pilota 
amb el terra. Una idea magnífica, sens 
dubte. Només dues suggerències. 
Potserseria interessant col·locar unes 
tanques a la banda del carrer per fre
nar l'ímpetu del nen quan corre rera 
la pilota. I en segon lloc, sembla que 
no cal ser gaire alt per poder matxu-
car-la... 



"GERUNDENSES DE SERVICIOS" 
us desitja MOLT BONA FESTA MAJOR ! 

SERVEI MUNICIPAL 
D'AIGÜES POTABLES 

C. Comte Guifré, 14 

Horari d'atenció al públic: 
12-12 h. de dilluns a dissabte 

Tel 972 83 04 64 
Tel d'avaries 606 43 39 70 

Dolors Pico & Anna Bosch 

Servei mèdic personalitzat 

Tractaments facials i corporals 
Depilació a la Cera (un sol ús) 
U.V.A. (Solàrium) 
Manicures i Pedícures 
Permanent i tint de pestanyes 
Cursos personalitzats 
d'automaquillatge 

Comte Guifré, 11 - Tel. 83 14 44 
17240 LLAGOSTERA 

í/s desitgen bona Festa Ma/orí 

Bona 
FcstQ 
Major! 

BAR MUSICAL CAFÈ 

LLagostera 83 01 17 

Quart 46 80 10 

PEIXATERIES 

o 

VAlsina - Joan Selis 
Llotja Palamós Tel. 60 13 57 

BcHí» fcítfl' 

Pompeu Fabra, s/n. Tel. 85 01 78 
Narcís Monturiol. s/n. Tel. 85 13 60 
VIDRERES 

Santa Anna. l.Tel. 83 05 80 
LLAGOSTERA 

Mercat Municipal, Pda. 19. Tel. 867 39 44 
SANT CELONI 
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La Setmana Santa 

Com cada any, el vespre del divendres Sant, un estol de ro
mans seguit d'una nombrosa processó va recórrer Llagostera per 
recordar la crucifixió de Jesús. 

Poesia a la Passió de Francesc Pi, abril 1999 

Sento gran satisfacció Celebrant amb un gran sopar. Però el quid de la qüestió I això ens dóna la conclusió 
de tornar estar reunits. 
Els actors de la Passió, 
junts amb muller i marits. 

l'èxit de l'actuació. 
Doncs pel que vàrem assajar, 
crec que el resultat fou bo. 

i la causa principal 
per aixecar la moral, 
és tenir un bon director. 

que dintre de molt poc temps 
ni Verges, ni Esparreguera, 
tractant-se de Passió 
la millor, la de Llagostera. 

CARLES OUVERAS 



58 COSES DEL POBLE 

Posada en manca de la deixallería 

La nova instal·lació municipal està oberta ai públic des 
dei passat mes de març. Pocs dies abans de la seva 
apertura, l'Ajuntament va enviar a totes les cases del 
municipi uns tríptics on s'informava oportunament del seu 
funcionament. Malgrat que la inauguració oficial no s'ha 
fet fins el mes de maig, el dilluns 19 d'abril va tenir lloc 
un acte en què es va presentar la deixallería als nois i 
noies dels centres educatius del poble. Aquest va consis
tir en un cercavila que va sortir des de la Plaça Catalunya 
i que encapçalà el grup d'animació "Els Pepsicolen". Els 
alumnes de les escoles i l'IES duien, cadascun d'ells, al
gun objecte per tal d'abocar-lo al contenidor de la 
deixallería que se'ls va indicar. A la fotografia de la dreta, 
l'Alcaldessa Pilar Sancho fa una explicació de l'ús de la 
deixallería, acompanyada pel regidor de Medi Ambient, 
Lluís Ayach. A sota, alguns moments de la jornada. 

MARCSUREDA 



PT^òsfm i 
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^*^^ fit trolKt. 
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Llagostera ampliarà el cementiri perquè 
Tactual s'ha fet petit. 
(Diari de Girona, 11/2/99) 

Iniciativa, PSC, ERC i independents sig
nen la candidatura conjunta a Llagostera. 
(Diari de Girona, 12/2/99) 

U Audiència fa reobrir la querella contra 
l'alcaldessa de Llagostera per haver ne
gat informació a l'oposició. 
(Ei Punt, 17/2/99) 

PSC, ERC, IC-V formen Entesa per Llagos
tera per treure l'alcaldia a CiU. El recent 
grup d'independents s'ha sumat a la coa
lició d'electors. (Diari de Girona, 23 /2/99) 

La nova deixalleria de Llagostera funcio
narà també els diumenges. 
(Diari de Girona, 28 /3/99) 

Xavier Trias inaugura la seu de CDC a Lla
gostera. (Diari de Girona, 28 /3/99) 

Llagostera reconeix construccions il·legals 
en algunes urbanitzacions. 
(Diari de Girona, 5/3/99) 

Llagostera augmenta la població i supera 
els 5.600 habitants.fD/a/7'de G/rona, 14/3/99) 

Llagostera incrementa el pressupost de 
1999 en 45 milions de pessetes. IC-V i 
ERC critiquen la mala gestió econòmica. 
(Diari de Girona, 11/3/99) 

Un mosso i el conductor d'una grua mo
ren atropellats quan atenien un accident 
a Llagostera. 
(Ei Punt, 15/3/99) 

El comitè de CDC de Llagostera rebutja 
Pilar Sancho com a alcaldable. 
(Diari de Girona, 18/3/99) 

Enher anuncia restriccions a la costa si la 
línia de les Gavarres no s'acaba abans de 
l'estiu. 
(Ei Punt, 22/3/99) 

Ajuntaments i opositors atribueixen el re
tard de la línia de les Gavarres al poc dià
leg amb Enher. 
(Ei Punt, 23/3/99) 

La divisió a CDC i la unió d'esquerres ani
men les eleccions a Llagostera. 
(Diari de Girona, 24/3/99) 

El President Local de CDC a Llagostera 
Josep Comas, serà l'alcalldable de CIU. 
(Ei Punt, 27/3/99) 

La nova carretera de Tossa de Mar a Lla
gostera s obrirà a la circulació aquest 
estiu. 
{Diari de Girona, 16/4/99) 

Gustau Montero 
Jordi Comas 
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C a r n s l elaboració 
cíEmbotits 1 prepai'ats 

Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91 

Llagostera 

M"̂  Carme Valentí 

PERRUQUERIA 

Passeig Pompeu Fabra, 36 
Telèfon 972 83 06 20 

7240 LLAGOSTERA 
Girona 

U'í dci'Uí^ fi^it tc'p^ fe·í^ HM>OA. Í 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOP/ES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra. 21 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

5f Í CATALANA ,„^n5. 
MOCCIDENT . ^x,pU^^^^ 
Gent Segura \/\nQ^^ 

\\0 

MERCÈ SALVADÓ BERENGUER 

Àngel Guimerà, 21 - bis 
Tei. 80 63 70 - R 83 04 45 
1 7240 - LLAGOSTERA 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

LLAGOSTERA 

bsma 
pintura ••• decoració 

Tel 80 52 08 - 46 35 78 

FLECA 
MONTIEL 

PAQUITA MONTIEL 

Cl. lA com, i 17240 LlAGOSim 
TEL·972~S3 06 3S (GIRONA} 

Us desitja una molt Bona Festa Major! 

T A L L E R S S 

Reparació i Venda de tota mena de 
maquinària agrícola, jardineria í forestal 

erta. de Tossa, 13 17240 - LLAGOSTERA 
Tels.: (972) Part. 83 03 89 - Taller 80 56 84 

Ma Maíensa 
Vivers i Jardí neria 

B O N A 
F E S T A 

M A i O R ! 

V. d e B r u g u e r a , 7 
1 7 2 4 0 L l a g o s t e r a 
T e l - f a x 83 0 7 4 5 
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La neteja viària 

La neteja de carrers i parcs pú
blics és un aspecte molt impor

tant per un municipi. En certa ma
nera, la primera impressió que un 
visitant rep d'una ciutat o vila té 
molt a veure en si aquesta està neta 
0 bruta. 

Bona part del servei de neteja 
viària és a càrrec de l'Ajuntament: 
instal·lació i buidatge de papereres 
i contenidors; neteja periòdica de 
carrers i parcs públics ... 

Però la participació de tots els ciu
tadans i ciutadanes és imprescindibie. 
Per això us demanem: 

Que quan passegeu per Llagoste
ra, utilitzeu les papereres. 

Llenceu les bosses d'escombra
ries dins dels contenidors si en te
niu un a prop de casa. Si no és 
així, no s'han de treure mai abans 
de l'hora de la recollida. 

Cal separar adequadament els 
residus susceptibles d'ésser reci
clats 0 recuperats i posar-los en els 
contenidors de tipus iglú que hi ha 
pels carrers o portar-los a la 
deixalleria. 

Els comerços que generen pa
per, cartró, vidre o llaunes cal que 
els separin i els portin als conteni
dors especialitzats o a la deixalleria 
per poder-los reciclar. 

En treure el gos a passejar, reco-
lliu els seus excrements amb una bos
sa i llenceu-la a un contenidor. Eviteu 
sobretot quefac/7es feines en un parc 
infantil. 

Totes aquestes petites accions aju
daran, en gran mesura, a aconseguir 
que el nostre municipi sigui més agra
dable per a tothom: per als forasters, 
però també i, de manera molt especi
al, per als residents habituals. 

Si tots col·laborem, el nostre 
entorn serà més agradable! 

Ajuntament de Llagostera 
Regidorla de medi ambient 

Can IVIeri 
Restaurant & C@fè internet 

830180 
Obert tot l 'any 
de 9 mat i a 12 nit 

P l a t s p e r E m p o r t a r 

http:/ /www.ctv.es/canmeri 
Almogàvers 17 - Llagostera 

RED DINSTALLflDORS 

CASTELLÓ • MARTÍ, SA. 
C A R P I N T E R I A METÀL·L ICA EN F E R R O I A L U M I N 

ALUMINI A M B R U P T U R A DE P O N T T È R M I C D 
C/Indústria, 10 (sector CAVISA) 
Tel- (972) 83 06 27 
Fax (972)83 10 65 

17240 L L A G O S T E R A 
(Girona) 

(SSatr^^^slaaMhan / 

http://www.ctv.es/canmeri
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Clínica Dental 
Dra, Irene Capria 
ODONTÒLOGA 

Colegiado n° 1 768 

Kd^' o\̂  

^í^°<>--\f> 
oo 

iç\<y ̂ e' 
ŝ ĉ  

Mas Sec, 35 Baixos 
LUGOSTEIU 

Urgències 972 82 14 41 
972 80 53 08 

lodienat íinoca i L^omai 

ADVOCADA 

Col·legiada núm. 2097 
HORES CONVINGUDES 

0/ Marina, 5 
17240 LLAGOSTERA 

TeL/PaxC972)83 10 31 

Fusteria 
ROIBfi, S.L 

i ' - - ^ 

^}8.¥f n 
MOBILIABI DE CUINA I BANY 

deçitjtíi una mol t 

oona \—e£Ía I'^IÍÍIJOT'! 

C/ Llevant 1 - Tel, 83 08 20 - Fax; 80 52 ó9 

1 7240 LLAGOSTERA 
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Arxiu obert 

Activitats 
- El dia 18 de desembre de 1998 es 
va inaugurar l'exposició La muralla 
amagada. 

- Presentació de la Crònica núm. 
17, titulada "Un notari i e/s seus pa
pers durant la guerra del francès" 

- Setmana cultural centres educa
tius. Del 15 al 26 de març els esco
lars del centres educatius de Llagos
tera van conèixer les restes del Cas
tell i de les muralles. 

- Presentació del II Llibre de Cròni
ca Les muralles del Llagostera de 
Josep Cantó i Antoni Mascort. L'acte 
va tenir lloc el dia 18 d'abril i va ser 
presidit per l'Alcaldessa de Llagoste
ra, Pilar Sancho. 

- Visites guiades per la Festa Major. 
Durant aquesta Festa Major s'ha pro
gramat una nova visita guiada que hem 
titulat On és la muralla? 

Temes investigats a 
l'arxiu municipal 

Durant l'any 1998 diversos inves
tigadors han consultat documentació 
de l'Arxiu per elaborar treballs sobre 
els següents temes: 

l.Llagosteras. XVlIl·XIX 
2.Carretera de Tossa 
3.Esports a Llagostera 
4.La Falange a Llagostera 
5.Gegants i capgrossos 
6.Publicacions locals 
7.Capítols matrimonials s. XVII 
S.Comerços de Llagostera 
Q.Eieccions municipals i generals 79-95 
lO.PIànol del Gironès 
ll.Sardanes del Mestre Aguiló 
12.Et terme Municipal 
13.Can Pla 
14.La Guàrdia Civil 

15.Secretaris de l'Ajuntament de Llagos
tera 
16.La muralla 
17.Socis del Casino Uagosterenc 
18.Rafael Masó, arquitecte 
19.Escola Ntra. Sra. del Carme 
20.Família Muntaner Coris 
21.Genealogies familiars 
22.Casino Uagosterenc 
23.Evolució demogràfica de Llagostera 
1990-1994 

Breus 

- Cal fer la renovació de la subscripció 
a la revista Crònica per als proper tres 
números. SI algú hi està interessat o 
encara no ho ha fet, es pot posar en 
contacte amb l'Arxiu Municipal. Tel. 
972. 80.54.36. 

- Està a la venda a les llibreries el lli
bre Les muralles del Llagostera de 
Josep Cantó i Antoni Mascort al preu 
de 1.500 ptes. 

- L'exposició La muralla amagada. 
Descoberta del Castell de Llagostera 
està oberta aquesta Festa Major a la 
sala d'exposicions de. l'Arxiu Munici
pal. 

Darrers ingressos 

Donacions 

• Cinc impresos recordatohs d'inau
guracions dels anys, 1 9 4 1 , 1947, 
1 9 5 1 i un recordatori de l'homenatge 
a Josep Aguiló i Blanco de l'any 1977, 
cedit per Teresa Casadevall i Colomer 

• 2 programes de Festa Major de l'any 
1936, 1 carnet de soci per l'envelat 
de Joventut Uagosterenca de l'any 
1936, 2 exemplars del reglament de 
la Hermandad de Ntra. Sra. de 
Montserrat de la Vila de Llagostera 
dels anys 1905 i 1915, 4 exemplars 
del Reglament de la Societad Patro
nal de Transports de Llagostera de 
l'any 1 9 2 0 , 1 exemplar del reglament 
de la societat Fraternitat Republicana 
Autonomista de Llagostera, 1920, 1 
l l ibre de Diari de Caixa de la 
Hermandad de Sta. Maria del Puig de 
Llagostera (1872-1891), 1 carta d'un 
combatent del front d'Aragó dirigida 
al Comitè Pro-Front de Llagostera (24-
12-1937), 4 fullets de propaganda de 
Motors Jacob, 1 llibreta de l'Escola 
Nacional Graduada de Nenes de Lla
gostera, cedit per Montserrat Pla Font. 

• Una col·lecció de programes de Fes
ta Major editats per l'Ajuntament en
tre el 1944 i el 1960, una col·lecció 
de programes de Festa Major editats 
per l'Agrupació Filatèlica i Numismàti

ca entre el 1960 i el 1972, cedit per 
Impremta Nonell. 

• Fons del Centre d'Estudis Llagoste
ra, 5 1 rodets en pel·lícula amb imat
ges d'excavacions sitges ibèriques, 
excursions, paratges del terme de Lla
gostera i familiars, 10 fotografies de 
Llagostera, un recull de premsa sobre 
els menhirs de Llagostera i treballs i 
estudis sobre Llagostera d'Esteve Fa 
Tolsanas i d'altres autors, cedit per 
Emília Mascort Espinet. 

• Una postal de felicitació de Nadal 
del Popular Bar de l'any 1934, cedit 
per Rosa Masnou. 

• Dues estampacions del segell de 
l'Ajuntament de Llagostera utilitzat a 
finals del segle passat, cedit per Teresa 
Rosa Testart 

• Una fotografia d'un grup d'excom-
batents a la sortida del camp de con
centració de València l'any 1940 
aproximadament, cedit per Pere Es
teve Llinàs. 

• Documentac ió de l 'empresa 
Productos del Corcho Aglomerado 
datada entre els anys 1923 i 1989, 
cedit per Jaume Ventura Prim en nom 
de l'empresa Productos del Corcho 
Aglomerado. 

• 63 rodets en pel·lícula de 135 mm 
amb imatges de personatges de Lla
gostera (1970-1988) i 15 fotografi
es de Llagostera, cedit per Josep Vall-
llosera Demiquels 

•Una postal passeig Pompeu Fabra cap 
a l 'any 1 9 1 0 , cedi t per Carme 
Femàndez Vendrell. 

Documentació cedida per fer-ne 
còpia 
• Contracte de treball col·lectiu de 
l'empresa de Transports Font, 1934, 
cedit per Joan Riera 

• Les sardanes El nét d'en Malagrida, 
La Festa de Cassà i Cel rogent de 
Josep Aguiló, cedit per Marina Montiel 
Aguiló. 

Marta Alba i Espinet 
Arxivera Municipal 
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projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
comercials 

DROGUERIA 
FRIGOLA 

c./ Angei Guimerà, 27 
LLAGOSTERA 

•'Sfe-..'';; 

CAN MADÍ 
C / A T m o g à v e r s . 8 - T e l . ( 9 7 ' 2 ) S 3 O O 9 S 

1 7 2 ' 4 0 L L A G O S T E R A 

EMBOTITS ARTESANS 

C/Almògavers,13 -Tel. (972) 83 02 99 

1 7 2 4 0 LLAGOSTERA (Girona) 

• ^ í M * ^ 
^ d ^ ^ 'TH^f^ ' 

IMPRESSOS EN GENERAL 

grà/iqüçs 
njaçàoçt 

A més a més, 
fotocòpies, 

enquadernacions, 
segells de goma... 

Migdia, 15 baixos - TelF. i Fax (972) 16 50 03 
MAÇANET DE LA SELVA 

RECUPERACIONS 

MARCEL NAVARRO I FILLS, S. L 

RECICLATGE 

CARTRÓ . FERRALLA 

Serve i de Conten idors 

TEL 83 10 56 • f-AX 83 04 33 

Veïnat Bruguera 23 • Apartat 12 

17240 L L A G O S T E R A (Girona) 

Bona Festa Major ! 

JOSEP JORDI 

COMAS / CIRERA 

TALLER D'ARQUITECTURA TEL. I FAX 972 / 83 15 61 

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

niobles 
ulà 

Us desitja 
Bona Festa Major! 

Carretera C-250 Km. 24 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 06 60 - Fax 831374 (Girona) 
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L "Associació Esportiva 
Grup Excursionista Bell-Matí 

Des del 15 de març d'enguany el 
Grup Excursionista Bell-Matí està 

inscrit al Registre d'Entitats Esportives 
de la Secretaria General de l'Esport 
de la Generalitat de Catalunya amb la 
denominació d"'ASSOCIACIÓ ESPOR^ 
TIVA GRUP EXCURSIONISTA BELL-
MATÍ". 

La importància de la inscripció de 
la nostra entitat al Registre d'Entitats 
Esportives rau en el fet del seu reco
neixement legal com a entitat de 
caràcter social, és a dir, es reconeix al 
G.E. Bell-Matí personalitat pròpia in
dependent de la de cada un dels as
sociats. Això té importància pràctica 
perquè a partir d'ara el G. E. Bell-Matí 
podrà, per exemple, optar als ajuts o 
al suport que la General i tat de 
Catalunya o altres administracions 
públiques puguin concedir, també po
drà complir -en nom propi- amb al
tres formalitats tan necessàries com 
sol.licitar un NIF, obtenir l'exempció 
d'IVA, ser titular d'un compte corrent 
0 contractar una assegurança. Així 
mateix, la inscripció al Registre dóna 
protecció al nom (no es podrà inscriure 
una altra entitat amb el nom Associa
ció esportiva Grup Excursionista Bell-
Matí) i dóna fe de les dades que s'hi 
anoten. 

Ja hem dit anteriorment que el G.E. 
Bell-Matí s'ha inscrit amb la denomi
nació d'Associació esportiva Bell-Matí. 

Aquesta modificació del nom de la 
nostra entitat obeeix a un simple for
malisme jurídic atès que la legislació 
esportiva catalana reserva el terme 
"grup" per aquell tipus d'entitats que 
tenen per objecte social la pràctica 
d'un 0 diversos esports o bé l'organit
zació d'una competició o acte espor
tiu determinat que s'hagi d'efectuar 
en una data concreta, i la durada de 
les quals no pot excedir del temps 
necessari per a realitzar el seu objec
te amb un màxim de dos anys, és a 
dir, quan es tracta d'entitats esporti
ves de caràcter provisional. Per tant, 
tenint en compte que el G.E. Bell-Matí 
va néixer amb vocació de perdurar en 
el temps, ha sigut necessari afegir el 
terme associació esportiva a la nostra 
denominació perquè en cas contrari 
la Secretaria General de l'Esport no 
ens hauria permès la inscripció en el 
Registre. 

És important deixar clar que aquest 
canvi de denominació només té con
seqüències a nivell oficial però no hi 
ha cap impediment perquè la nostra 
entitat continuï emprant la denomina
ció amb la qual és coneguda al poble 
(G.E. Bell-Matí). 

Resumint, amb la inscripció del 
G.E. Bell-Matí al Registre d'Entitats 
Esportives de la Generalitat hem acon
seguit regularitzar la nostra situa
ció ju r íd ica , to t adaptan t els 

Estatuts de l'entitat a la normativa 
catalana vigent, i sense que això hagi 
comportat canvis substancials en la 
organització interna del Bell-Matí. 
Efectivament, l'adequació a la norma
tiva únicament ha suposat haver de 
fer el referit canvi en el nom del Grup 
perquè la Secretaria General de l'Es
port fins i tot ens ha permès mantenir 
la data de constitució de la nostra 
entitat (el 3 de març de 1971} i així 
és com consta anotat en el Registre 
de la Generalitat. 

Finalment, únicament manifestar 
el nostre agraïment per la col·laboració 
rebuda per part del Departament de 
Cultura de la Generalitat a Girona. 

Girona, 13 d'abril de 1999. 

Montse Surroca Comas 

9 7 2 83 15 IP 

C/Consellers. II baixos 

fí^í/-7„e /'''vveo 
"/lí? 

^^./o7; 

C/. Bon Aire, 1 - B 

Tel. (972) 80 50 51 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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CÀngel Guimerà, 2 7 
PLdel Merca t , 1 

17240 LLAGOSTERA 

gabinet 
òptic 

oftàlmic 

LLAGOSTERA 
Plaça Catalunya s/n 

Tel. 972 83 05 99 

URGÈNCIES DILLUNS 
TELFS. 972 821287 

972 84 20 61 

Ulleres de sol amb dte 
Fins al 50% 

TALLER J. SAOUE S.L. O P E L ^ 

TeL( 972) 83 02 43 / 80 56 56 

EL LÍDER TORNA A MARCAR DISTÀNCIES 
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mitjana a la biblioteca 

DLÍÏant els mesos de febrer i març d'enguany, hem celebrat a la bibli
oteca una sèrie d'activitats relacionades amb l'època medieval con

juntament amb els dos centres d'ensenyament primari de Llagostera, el 
C.E.I.R Lacustària, i el Col·legi Nostra Senyora del Carme. Per la nostra part 
vam confeccionar unes guies de lectura amb el material que la biblioteca 
pot oferir sobre l'edat mitja i que és adequat a í'edat dels escolars. 

Els alumnes d'aquests centres van visitar la biblioteca municipal du
rant les respectives setmanes culturals, i van aprofundir més en la ma
tèria que havien estat treballant a classe. Van veure vídeos i van consul
tar els llibres que els havíem preparat expressament amb la guia de lectura. 

Uns murals molt vistosos, relacionats amb l'edat mitja, i fets pels 
alumnes de les dues escoles, han estat decorant la biblioteca durant 
aquests mesos. 

Creiem que l'expenència ha estat del tot positiva i molt satisfactòria 
pels nens, i així ens ho han confirmat els educadors dels centres. 

Biblioteca Julià Cutillé 

Alumnes de 5è de primària del CEIP Lacustària, consultant llibres a la biblioteca 

..i·iMiBUti^SSi 

Mural realitzat pels alumnes del Col·legi Nostra 
Senyora dei Carme 

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... 

Gcüia Jíliàmii de Pilar Sureda Torrent 

Us desitja Bona í^esta Majot !!! 
Plaça Catalunya, 8 - LLAGOSTERA - Telèfon 83 00 97 
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Perruqueria MAKÍA 

/Consellers, 3 boixos-Teí. 83 12 86 

172^10 Llagostera 

IKSTAL.LiUJONS PEi: 
fWT»«»«W<**> .«CTWIC IT*TC» l ·B 

^̂ r 

iptccio rr 

FONTANERIA - ELECTRICITAT 
CALEFACCIÓ - GAS 

SANITARIS-ALARMES 
REGATGES JARDÍ 

ILLUMINACIÓ JARDÍ 
COMPLEMENTS DE BANY (mobles, mampares, accessoris) 

CíCrístòfol Colom, 14 • Telèfon 972.83.04.96 - 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

DISC-MUSIC 
VÍDEO CLUB 

Sònia 

Us desitja bona Festa Major! 

COMTE GUIFRÉ, 27 - TEL. 80 52 56 - LLAGOSTERA 

RWTURA 
1 i1 

7 ^ 

[ 
A. PUiG 

LLAGOSTÍ-.RA 

RUANLS.L. 

C. Albertí, 20 

Tel. 972 83 09 13 

17240 LLAGOSTERA 

CAIXA DE CATALUNYA ^ 

Us tiesi^a una molt bona Festa Major! 

FLECA i PASTISSE 

Àngel Guimerà. 17 
Tel: (972) 80 52 52 
17240 LLAGOSTERA 

^̂ ^̂ LvoïV-

ftO^^ 

BA. S. C. 

Joan Miró. 22 
Tel: (972) 83 74 88 

246 STA. CRISTINA D'ARO 

farmàcia 

lluís saurí 
paucasals, 13-tel . 805599 

üssiiHa Uagostera 

f/àmhm mé~ Ml 
Composicions Florals 

Rams de núvia-Ceràmiques 
Servei a domicili 

C/Concepció, 4 
17240 LLAGOSTERA 

TL : 83 09 88 
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El Butlletí "On Line" 
La pàgina web del Butlletí es pot visitar des de l'abril passat 

tria fléiainiLdel DudlBii da LliiqoE.tBra- Hstt 
litiei ;-Jiia !i;i£jc :;5 Vés a £oir lu licatc • cjudi 

i£ -î ' 3̂- r à -i?- ^ ' ^ t»£ ^ 
irKlttiMtf b-iJdvd'i. •^Ul·ct.fti -lu Lti(.« jjl·id liiMi tn 3tv«vUil .';lud 

l ü ] 

^ ' P - v v l * , ÍL I 1 f.-finfjhllr-."'-'-."jPrp-iríi^rhí)ni ^ q ^ ' t > l l l l e l | 

S I l i l u i t l _ j b j ^ í i _ j ' r jvíJdJ:Pi rÍM [ 5 F J . íJ 

Ellitlletí Sudletí 1|it|tí 
wmygMtmàjto-iTs^a ^mmmmmmsu'c i^^K^ii iggi í^ 

Alguns temes del Butlletí més re
cent, consultes dels continguts 

dels Butlletins atrassats, la foto del 
mes i una agenda amb els actes del 
poble són alguns dels apartats que 
inclourà la nova web del Butlletí de 
Llagostera. Aquesta neix de la volun
tat del Col·lectiu de Redacció d'ésser 
quelcom més que l'editora d'una re
vista. La presència del Butlletí a 
internet obre una nova via de comu
nicació i col·laboració amb la gent ali
ena al col·lectiu. Des del Col·lectiu de 
Redacció es creu que l'ús del correu 
electrònic pot acostar molt més la gent 
al Butlletí i a la inversa. Aquesta nova 
eina facilitarà a tots aquells que esti
guin in teressats el poder fer 
suggerències, enviar-nos cartes al di
rector 0 altres escrits, obtenir subs

cripcions anuals, adquirir números 
atrassats i, fins i tot, contractar publi
citat. 

La pàgina web del Butlletí no neix 
amb la voluntat de repetir els contin
guts de la revista en format imprès. Si 
bé es reproduiran alguns dels temes 
d'interès, la intenció és que la versió 
digital contingui dades que, donada 
la periodicitat trimestral del Butlletí, 
esdevenen difícils d'incloure en l'edi
ció de paper. Una de les seccions f i
xes serà "l'agenda", en la qual, a tra
vés d'un calendari, es podrà accedir a 
tots els actes que se celebrin a Lla
gostera, amb detalls sobre els matei
xos, per això, des d'aquí volem ani
mar totes les entitats del poble i a tot
hom que organitzi quelcom que ens 
ho faci saber. D'aquesta manera, el 

Butlletí podrà donar informació pun
tualment de tot allò que succeeixi al 
nostre poble. 

L'edició electrònica d'El Butlletí de 
Llagostera ha anat a càrrec de l'Enric 
Hospital, que serà qui anirà actualit
zant la web periòdicament. A més, hi 
ha col·laborat en Marc Sureda i hi ha 
hagut aportacions de diversos mem
bres del Col·lectiu de Redacció. 

http://ww2.grn.es/elbutlleti 
o bé 

http2://elbutlleti.ct 

email: elbutlletí@gm.es 

El Col·lectiu de Redacció 

http://ww2.grn.es/elbutlleti
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IVIIVIA 
PERFUMERÍA 

ESTÈTICA 

COlViplEIVIErsITS 

*Lls cCesitJci itncL Bartci ^e^ta íA4^ajar ! 

À/Nqtl quiMERÀ, 28 - TEL/FAX C^V'Z^ 85 15 82 
1 y 2 4 0 - IIAC^OSTERA (CIÍRONA) 

Bar Restaurant Can PANEDES 

J/eAxLc^ ^ ^ ^ ^ ^ F C-^AA-rux/ 

g>.-"VCiAl AXX^ 

C a r r e t e r a d e S a n t F e l i u , 5 - Te l . ( 9 7 2 ) 8 3 . 0 3 . 5 6 
L L A G O S T E R A ( G i r o n a ) 

Desitja un^ Bona Festa Major 
als sGus clients i amics 
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Inauguració de la Mediateca 

cordeu amics i amigues el dia de la inauguració de 
la nostra MEDIATECA? 

Va ser el diumenge 20 de desembre, mentre cele
bràvem la festa de l'escola. 

Ja sabem que han passat molts dies des de llavors. 
Fem una mica de memòria. 

Ja està! Estàvem tant tranquils fent la xocolatada,' 
passejant pels passadissos tot mirant els guarniments 
de Nadal, els pessebres...quan de sobte... OH! OH! OH!... 
va aparèixer un personatge molt conegut per nosaltres: 
En Rigeli la mascota de la MEDIATECA,.però de carn i 
ossos. 

Portava una campana i anava dirigint tota la gent 
cap el menjador. 

Un cop allà la Dolors li va fer una entrevista que en 
Rigeli responia amb gestos, doncs no parla. 

I finalment es van obrir les portes i.... TATATATXANIÜ 
Vam poder veure la MEDIATECA. 

És una sala on podem anar a llegir, a mirar contes, a 
consultar enciclopèdies i també podem mirar-hi videos. 
Hi ha molt per escollir! 

Des d'aquell dia ja la fem servirfinsi tot per fer deu

res. 
Estem molt contents de tenir a l'escola un lloc així. 

3r de primària 
CEIP Lacustària 

^ t ^ 
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Granja 

Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, EotrepaDS 

Dolors Carreras 
Joan Maragall.lO 
Telèfon 80 54 37 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

J ^ v - a . Koj cL^ «nr* «.a.i 

DROGUERIA i FERRETERIA 

Carrer Nou, 7 
Telèfon (972) 83 00 57 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Gabinet Terapèutic 

o 

„ TERÀPIES MANUALS 
'^ RECUPERACIÓ FUNCIONAL 

QUIROMASSATGE DIPLOMAT 
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 

DRENATGE LIMFÀTiC 

RENART - PONT 
C/ Mas Sec, 53 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 ' 83 10 07 - Fax 972 - 83 13 67 

supeij 

FRUITES 
PUIG 

EL NOM DELS 
BONS ALIMENTS !! 

CAN 
MUNTANER 

o o n a r e s l a 

a om i 

^otos Vcdl-ílosem 

Bona Festa Major ! 

Carrer Sant Feliu. 22 

Telí. (972) 83 03 15 

17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

mobles 
JOAN SOLER I RISSECU 

SOLER 
Mobles d'encàrrec 
clàssics i moderns 

C. Àngel Guimerà. 6 - Tel. 83 00 44 

LLAGOSTERA p g FBSla ^ 3 ^ ! 

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 

N.I.F. 40167215-S TLF. 972-83 05 28 
C/Camprodon, 11° 10 

17240 LUVGOSTERA (Girona) 

% deici^ia éoM JSSl:éM/ÍÇ6^ 
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Construïm comunitats locals 
per als nous temps 

yiquestésel referent i el model mu 
A l nicipal de Convergència per afron
tar els reptes de futur del nostre ajun
tament. Hem volgut diferenciar la nos
tra proposta de la d'altres, segurs del 
bagatge de 20 anys d'acció política al 
nostre municipi í amb la convicció de 
tenir la millor oferta per a gestionar i 
liderar el procés de transformació del 
nostre poble. 

El model de les esquerres tradici
onals ha estat més monopolitzador 
que municipalísta, sempre ha tendit 
a burocratitzar, a municípalitzar serveis 
i a fer política dirigista. D'altra banda 
els plantejaments de la dreta sempre 
han tendit a mercantilitzar els serveis 
i a fer despareixer l'Estat del benestar 
primant només allò que és rendible 
econòmicament. 

Cal construir més que 
destruir, sumar més 
que restar i amb una 
actitud positiva, avan
çar cap a la Llagostera 
del futur. 

Les ideologies clàssiques conser
vadores i d'esquerres no han sabut 
adaptar-se als nous temps i són inca
paces de reformular les seves tesis 
sense entraren una profunda incohe
rència ideològica. 

Davant d'aquesta incertesa Con
vergència no es mou d'on ha estat 
sempre: defensant l'Estat del benes
tar, ho deixant només en mans del 
mercat la prestació dels serveis i po
sant èmfasi en el paper de la socie
tat. El que ha aplicat sempre CDC ha 
estat la consecució d'uns governs co
munitaris, ajuntaments innovadors, 
flexibles, que incrementin l'eficàcia i 
la qualitat dels serveis i oberts al dià
leg i la participació de la comunitat. 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
La teva garantia. 

"Construïm comunitats locals per 
als nous temps" no és un lema de 
campanya electoral: és una frase que 
explica el nostre programa ideològic i 
identifica la nostra proposta munici
pal, que vol resumir en el títol del do
cument els tres eixos que desenvolu
pen el nostre discurs. 

Així, quan diem "Construïm" no 
fem res més que fer referència a la 
clàssica idea convergent del construir 
més que destruir, del sumar més que 
restar, del tenir una actitud positiva. I 
quan diem "comunitats locals" ens re
ferim al concepte de col·lectiu, de so
cietat, de persones. Perquè la posició 
del municipalisme nacionalista de CDC 
ha estat sempre treballar per la co
munitat, que és la suma de municipi, 
ajuntament, poble, ciutat, societat. I, 
finalment, "per als nous temps" Indi
ca la voluntat del nacionalisme d'adap
tar-se als nous temps des de la il--
usió d'un projecte renovador, renovat 
de futur. 

Volem, doncs, un municipi amb 
oportunitats per a tothom, on s'afa
voreixi el creixement personal i col-
lectiu. 

Volem un ajuntament innovador i 
emprenedor, que generi il·lusió, 
dinamització i sinèrgies positives; un 
ajuntament obert i dialogant, projec
tat cap a les persones i que inverteixi 
en la gent. 

Aquesta és la nostra propos
ta municipal pera Llagostera. Un 
projecte il·lusionant i fet amb i l -
lusió, un..projecte dinàmic i re
novador que no vol excloure a 
ningú i que solamnet espera ob
tenir el suport necessari de tota 
la gent de Llagostera per poder-
lo tirar endavant. 

Per construir, tots junts, la Lla
gostera del futur. 



74 
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PUB UENRENOU 
Llagostera 
Tel. 80 53 97 

BONA FESTA MAJOR ! 

KS. LES SUREDES 
PETROGAL ESPANOLA 
TELÈFON 46 38 93 

BOTIGA 
TREN DE RENTAT 
CANVI D'OLI 

24 HORES 
AL SEU SERVEI 



Fal·lera geganteral 1 
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J'a a les portes de la temporada gegantera activa, la 
fal·lera ja ens apreta més que mai. Ara ja s'acosten 

aquests dies estiuencs de no parar mai, en què els nos
tres gegants es passen els caps de setmana fent el tu
rista. 

Ja com a preàmbul, al més de març, ens vam endur 
la geganta "d'excursió" fins a La Bisbal d'Empordà, on 
vam participar a una trobada feminista en celebració 
del dia de la dona treballadora. 

Entre les trobades en què participarem aquest pro
per estiu, les més destacades són la Vila Gegantera de 
les comarques gironines, que serà els propers dies 29 i 
30 de maig a Campdevànol, que aquest any han agafat 
el relleu a Anglès, com també la Ciutat Gegantera de 
Catalunya, que tindrà lloc els propers dies 30 d'abril, 1 
i 2 de maiga Vic {l'any passat, a Móra d'Ebre). Aques
tes trobades són una gran oportunitat per fer relacions 
amb altres colles geganteres i fer nous amics. 

Però a part d'això, també esperem amb moltes ga
nes que arribi la Festa Major de Llagostera. Aquest any, 
tindrem l'honor de ser l'entitat que, per primer cop, 
gestionarà el bar del local polivalent. En segon lloc, també 
esperem que arribin aquestes dates per poder tornar a 
omplir els carrers de Llagostera de parelles de gegants, 
en la que serà la III Trobada Gegantera de Llagostera, i 
poder tornar-nos a sentir orgullosos de la nostra feina, 
esperant rebre la resposta que vosaltres, poble de Lla
gostera, vau oferir-nos omplint la Plaça Catalunya de 
gent i aplaudint les diferents colles, l'any passat. 

Si teniu ganes de seguir-nos durant aquesta propera 
temporada, podreu consultar les activitats programades 
en un dels taulons d'anuncis del Casino Llagosterenc, 
on intentarem tenir al dia les nostres activitats. 

Realment, tenim moltes ganes de començar aques
ta nova temporada i viure-la amb molta... 

... FAL·LERA!!! 
(com sempre...) 

• o 

Nota: La Colla Gegantera vol agrair a tots aquells 
que varen col·laborar, adquirint loteria de Nadal, i 
que no han vingut a cobrar, cosa que ha fet la col'-
iaboració més gran. 
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Juguem a ser pastissers 

H'em de capacitar els nens i les 
nenes perquè coneguin els dife

rents serveis del poble en què viuen: 
botigues, hospitals, serveis de bom
bers, policia..., tots ells de gran inci
dència en la vida diària. 

El nen no viu parciainnent el que 
l'envolta, sinó que té la seva primera 
relació amb l'entorn a través de la per
cepció global i la manipulació. 

Després els inculcarem actituds de 
respecte tant amb l'entorn en què es 
desenvolupen com pel que fa a les per
sones que hi treballen. 

Per tal d'aconseguir això, i tot se
guint, com és habitual en nosaltres, 
la línia que marca la nova llei de refor
ma del Sistema Educatiu, una de les 
activitats de la setmana cultural de la 
nostra escola, el Col·legi Ntra. Sra. del 
Carme, va ser la visita dels nens i ne
nes d'Educació Infantil a la pastisse
ria Murgadella. 

Allà varen haver d'utilitzar les for
mes socials del llenguatge: donar les 
gràcies, saludar, acomiadar-se..., com 
a normes socials de convivència, va
lorant positivament aquesta relació 
personal, tant envers els adults com 
envers els seus propis companys. 

Varen poder veure i comparar el 
pes i el volum dels diferents materi
als, així com els estris de pastisseha. 
Durant una estona, es varen convertir 
en pastissers, modelant el seu propi 
dolç que va ser l'esmorzar de l'ende
mà, diada de Sant Josep, patró de la 
nostra escola. 

Tots es varen sentir molt motivats, 
ja que, com que eren molts nens i 
nenes, els vàrem dividir en tres grups 

i així varen poder gaudir i participar 
més activament i se sentiren més im
portants i, sobretot, molt contents. 

Esther Blanco, Dolors Duch I 
Montserrat Frigolé 

Tutores d'Educació Infantil 
Col·legi Ntra. Sra. del Carme 
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Legalment constitu
ïts com a Candida

tura Municipal inde
pendent, els compo
nents d'aquesta agru
pació electoral volem 
expressar el més sincer 
agraïment a totes 
aquelles persones del 
poble que amb la seva 
signatura han fet pos
sible que l'ENTESA PER 
LLAGOSTERA pugui 
presentar-se a les pro
peres eleccions muni
cipals. 

N'estem raonable
ment satisfets perquè 
en el curt període de 3 
hores vàrem sobrepas-
sar amb escreix el 
nombre mínim de fir
mes que necessitàvem 
formalitzar amb pre
sència notarial. 

Un altre motiu de satisfacció ha 
estat poder comprovar com va aug
mentant el nivell d'acceptació de l'EN
TESA entre els llagosterencs, cosa 
que, naturalment, fa que ens sentim 
moderadament optimistes. Els ho 
agraïm, també. 

Tot això ens esperona i anima per 
poder iniciar un projecte que en la 
nostra presentació ja manifestàrem: 
unir tots els esforços possibles per, en 
cas d'assolir la responsabilitat de go
vernar, aconseguir col·locar el nostre 
poble.en el lloc que es mereix. Ens 
veiem i ens sentim suficientment ca
paços de fer-ho realitat, conscients 
però, que solament treballant com a 
equip, i únicament al servei del po
ble, serem pràctics i efectius. Sense 
personalismes ni triomfalismes. Amb 
humilitat i senzillesa, però amb una 
bona dosi de sana il·lusió. 

Un moment de la recollida de signatures. Un pas necessari per a legalitzar la nova 
candidatura independent de Llagostera 

Per coherència i convicció doncs, 
no volem presumir d'honestos, hon
rats, treballadors... Pensem que és el 
poble qui ha de valorar aquestes qua
litats. Alguns ja han intentat desacre
ditar-nos. No volem entrar en aquest 
joc. Més que mai ens haurem de ne
cessitar tots si volem que Llagostera 
no torni a perdre el tren del progrés 
equilibrat i pugui, alhora, mi
llorar i consolidar el seu 
grau de benestar soci
al. Convençuts que ho 
podem aconseguir, es
perem el suport i la 
confiança dels 

electors que, en definitiva, són els 
únics que ho poden decidir amb els 
seus vots. 

Reiterar, per acabar, que ENTESA 
PER LLAGOSTERA és una Candidatu
ra Municipal independent i, portant, 
no vinculada a cap partit polític. La 
integren, majoritàriament, persones 

sense militància política. A les 
paperetes electorals sola
ment hi figurarà el seu logo
tip i el nom que la identifi
ca: 

ENTESA 
per Llagostera 
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El crèdit de síntesi a ilES 

El crèdit de síntesi consisteix en un conjunt d'activitats 
realitzades en grup o individualment durant un curt pe

ríode de temps (5 dies). D'aquests crèdits se'n fa un cada 
curs de la ESO. Durant aquests dies els alumnes, amb 
l'ajuda dels professors, demostren i apliquen de manera 
pràctica els coneixements i les habilitats que han adquirit 
en les diferents matèries. Perquè ens entenguem, és com 
una mena de setmana cultural però estructurada en forma 
de crèdit, amb uns objectius i una avaluació. 

Aquest any el crèdit de síntesi es va organitzar la set
mana del 22 al 26 de març. Cada curs de l'ESO va treba
llar diferents crèdits. 

Primer d'ESO: Un passeig per 
Llagostera 

Els objectius d'aquest crèdit, com bé diu el títol, ana
ven encaminats a conèixer el poble on es viu, en aquest 
cas Llagostera. També era bàsic que els alumnes apren
guessin a cercar informació, analitzar-la i sintetitzar-la, 
potenciant la creativitat i el treball en equip. Durant aquests 
dies, es van fer visites al casc antic del poble, el Museu del 
Dolmen i al Puig de les Cadiretes. També es van fer diver
ses xerrades sobre !a geografia, la història, l'art, les fires i 
mercats i l'arquitectura locals. A mesura que s'anava reco
llint la informació, cada grup va elaborar un joc de pregun
tes semblant al Trivial. 

Segon d'ESO: Descobrini Ventorn 
natural 

Aquest crèdit estava dividit en dues parts: una estada 
de tres dies en un camp d'aprenentatge situat dins l'en
torn natural de la comarca del Berguedà i, ja en el centre, 
la realització d'un diah que recollís les expehències viscu
des i els aprenentatges adquirits. L'objectiu general del crè
dit era descobrir un entorn natural i aplicarà aquesta des
coberta algun dels coneixements adquirits al llarg del curs. 
Durant l'estada al Berguedà es va fer una visita a Bagà i a 
una piscifactorla. També es va fer una recollida d'organis
mes del curs alt d'un riu amb la posterior observació i una 
cursa d'orientació. 

Tercer d'ESO: Un món plural 

Amb aquest crèdit es buscava donar a l'alumne les ei
nes necessàries per entendre la diversitat com a manifes
tació plural i enriquidora de l'existència humana i com a 
base per a una convivència respectuosa, harmònica I de
mocràtica. Les activitats programades volien mostrar les 

Els alumnes de 2n d'ESO en plena sessió de treball al camp d'apre
nentatge del Berguedà 

Els alumnes de tercer davant la "Casa Musicale" a Perpinyà 

diferències socials, culturals, físiques i econòmiques en 
un marc de respecte i comprensió. Algunes activitats 
d'aquest crèdit van ser el debat d'una pel·lícula, un taller 
de cuina amb receptes de països llunyans i la pràctica de 
jocs d'arreu del món.També va fer una excursió a Perpinyà 
per conèixer la realitat cultural gitana. 

Quart d'ESO: Fem una pel·lícula 

Lobjectiu general d'aquest crèdit era aprendre a utilit
zar el llenguatge audiovisual per transmetre un missatge o 
per explicar una història. Ualumne havia d'intervenir en les 
diferents fases de l'elaboració d'un curt de ficció realitzat 
en format de vídeo: la decisió de la idea, la realització del 
guió literah i del guió tècnic, la confecció de decorats, la 
distribució de funcions (director, actors, script...), la gravació 
i l'autoevaluació. El darrer dia de crèdit es van passar els 
treballs i es va poder comprovar que el futur del cinema 
està assegurat. 



RETALLS D'HISTORIA 

Agressió a un jurat 

26 de juliol del 1714. Del notari Josep Sala 

Lhonorable Ramon Barceló i Valmanya l'any present i corrent jurat de la vila de Llagostera, mitjançant jurament prestat 
a Déu i amb la mà damunt e/s seus sanis quatre evangelis, davant l'honorable Joan Borrell, en el corrent trienni batlle de 
dita vila de Llagostera i el seu terme, per l'Excm. Marquès d'Aitona nomenat, ha fet la següent declaració:"' 

"De com avuy die present y avall escrit, mitja hora o tres quarts antes de mitg dia trobantse dit honorable jurat en la 
present Vila de Llagostera, en la Plassa dita de Dalt, se es acostat a ell mussurXapela, majordom del Molt llustre Seiïor 
Compte de Volusa y li ha dit las següents, o, altres semblants paraulas: Com no feu anar un bagatge al molí per lo 
Bolongery responent dit Jurat que no tenia orde de dit Sehor Compte de Volusa ni de altre Comendanty que li fes donar 
orde, que en teninio enviada luego bagatge al molí. Dient dit Jurat estàs paraulas dit mussurXapela se es agafat ab ell y 
prenentio ab molta fúria per lo coll, y per la insígnia, li ha pagat una bofetada, o, revés en la cara y altres colps y agafantio 
fortament per las orellas, y cabells, lo ha fet caurer en terra y caigut en terra li ha pagats també altres colps y puntadas de 
peu y després de haverse alsat dit Jurat fugint, o, apartantse cuytadament de dit mussurXapela, altre vagada lo ha tornat 
a arremetrery li ha tornat a pegar alguns colps de puny, dientli sempre, bugre de gus, futut bugre cuqui, y altres ignomi
nioses paraulas y que lo faria metrer en presó y li ha corregut al darrera fins devant la porta de casa lo apothecari, y dit 
Jurat a tot assó solament ha dit y respost a dit mussurXapela que noi maltractés que ja lin donaria de bagatge per anar 
al molí. 

Y es cert que a no trobantse allí mussur San Cartie, Boixer de dit Serior Compte de Volusa, que detenia a dit mussur 
Xapela y li deya en llur llenguatge que se dexàs de axó. lo hauria maltractat més del que ha fet. 

Tot lo que ha succehit públicament en dita Plassa de Dalt, com està dit trobantse allí molts soldats y altres personas 
y ta/as ditas cosas (segons ha dit y testificat dit honorable Jurat) es la real veritat 

Testimonis: Jaume Barceló, ferrery Jacint Pujol, corder. 
També han testificat Joan Geroni, fuster, de 70 anys. Miquel Cisterna, de 34 anys. Josep Dausà, teixidor de lli, de 30 

anys. Miquel Maymir, treballador, de 26 anys. Tots de la vila de Llagostera. 
Francesc deulofeu, de la vila de Palafrugell, de 22 anys, y Jaume Quintana, negociant de la vila de Cassà de la Selva, 

de 30 anys. 
Tots ellsjuran y testifican que dita attestacíó es molt verdadera, y ho diuen saber per que quan ha succehit lo en ella 

contengut si son trobats presents y han vist y ohit molt be tot quant ha passat, y es de la matexa manera que en dita 
atestació està posat veritat y llur testificació en farsa del jurament que han prestat". 

'1' Fins aquí, traduït del llatí. 

Comentari 
Aquest fet s'esdevé al final de la guerra de Successió, quan Llagostera estava ocupada per tropes franceses 

aliades de Felip V, nét de Lluís XIV de França. La vexació i els maltractaments dels ocupants envers els vilatans 
eren liabituals. 

El document demostra la prepotència del majordom del comte de Volusa contra el senyo''jurat. Quan dit 
majordom li pregunta per què no havia enviat un transport al flequer per anar al molí, el jurat li contesta: "Perquè 
no he rebut cap ordre del comte de Volusa ni d'altre comandant". I li diu que li faci arribar l'ordre i llavors li enviarà 
el bagatge. Havent dit això, "mussur" Xapela s'irrita, arremet contra ell i l'apallisa brutalment. Per sort, inten/é 
"mussur" San Cartier i evita que dit jurat en surti més malparat. 

Vocabulari 
Bugre: sodomita i, per extensió, home dolent, brut, avorrit, etc. 
Gus: persona que va pel món sense ofici ni benefici, campant com pot i enganyany. 
Cuqui: miserable, avar. 
Bolonger: (mot francès) flequer. 
Mussur: correspon al "monsieur" francès 
Boixer: d'aquesta paraula no en sabem el significat. Josep Cantó i Antoni Mascort 

AHG. Notaria Caides-Llagostera 
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m / Dels ibers a la dominació romana 
Extret del llibre Notícies de Llagostera i esdeveniments exteriors 

Tres-cents anys A.C. 

Els CARTAGINESOS,procedents 
d'Àfrica, varen venir amb elefants, tra
vessaren els Pirineus I perseguiren els 
romans que posseïen colònies a tot 
el litoral espanyol i francès. Aquests 
nouvinguts utilitzaven la llengua gre
ga, la púnica i també aprengueren la 
ibèrica. 

Els romans, que fins llavors sola
ment anaven i venien a les seves ba
ses esporàdicament per comprar els 
minerals i els productes del camp, van 
tenir por de la competència dels car
taginesos i varen combatre'ls coman
dats pel general Escipió. Aquests guer
res s'anomenen Púniques. 

Entre uns i altresvaren robar i 
destruir tots els pobits ibèrics que tro
baren: Sagunt, l lduro (Mataró) , 
Gerunda, Ullastret i molts d'altres més 
petits. 

Tres-cents cinquanta anys abans 
de Crist, el Grec DEMÒSTENES va pro
nunciar quatre discursos on defensa
va la Llibertat i la democràcia contra 
Felip de Macedònia, per això fou per
seguit. 

Dos-cents anys A.C. 

Els grecs, que per raons comerci
als no volien guerra en aquest país, 
van gestionar el TRACTAT DE L'EBRE 
entre Cartago i Roma, ja que havien 
enrunat Sagunt, però la pau va durar 
molt poc, va tornar la guerra i es des
truí Numància i altres ciutats. Indíbil i 
Mandoni, que des de Lleida anaven 
primer a favor dels cartaginesos, es 
passaren al bàndol dels romans, co
mandats per Cato, que ja abans ha
via aconsegit unir-se amb els ibers de 
l'Empordà. Els romans, després de 
moltes lluites, foragitaren de les nos
tres terres els cartaginesos i destruï
ren també les ciutats africanes carta
gineses. Més tard, Indíbil i Mandoni 
es rebel·laren contra els romans per 
aconseguir la independència, però fo

ren presos i executats per rebel.lia, fet 
que els convertí en els herois de la 
seva terra. El general roma Sempronio 
Greco, acompanyat de l'ajudant Spurio 
Ligustinio, va passar amb les seves 
tropes per Llagostera i en veure aquest 
turó tan estratègic varen començar les 
muralles, a les quals posaren cl nom 
de Lagustino, segons creença d'alguns 
histohadors com Feliu de la Penya. 
Una versió etimològica sobre la pro
cedència del nom de Llagostera, que 
ant igament anomenaven LOCUS-
TARIA, assegura que volia dir "punt alt 

Cuirassa de bronze utilitzada per l'exercit 
cartagines 

per a batre i ventar els cereals", o si
gui, LLOC D'ERAS. 

A Llagostera, en aquella època, hi 
havia molts poblats ibèhcs petits, avui 
completament desapareguts. Sola
ment n'hi ha constància per les SIT
GES que s'han trobat a Bruguera, ve
ïnat del Pi, Maiena, Pcafahna, Sant 
Llorenç, can Sureda, can Pere Pere, 
can Fuianet i d'altres, lina vegada ex-
cavades les sitges, s'han trobat moli
nets de mà, ceràmica grega, ibèhca i 
romana, pesos de teler, monedes de 
difarents èpoques, un cariàide de ce
ràmica representant una deessa i un 
bust de pedra, molt bast, avui guar
dat a Girona juntament amb moltes 
altres peces. 

Als gresencs de can Baulé i la ur
banització " E l Refugioio", a més de 
sitges excavades a Les roques, exis
teixen dues tombes que havien estat 
tapades amb teuloe romana, restes 
d'habitatges en un espai de cent me
tres quadrats, dolies i alguns gerros 
d'enterrament de tipus sigil.lat, que 
una excavadora va destruir, però en
cara esconserven alguns trossos amb 
la marca IBERIN. 

A Sant Llorenç de Llagostera tam
bé existeixen les restes d'un forn romà 
usat per a coure (ceràmica fina, i a 
Bell-lloc, per sota la muntanya, hi ha 
el molt important FORN DEL VIDRE, 
en que s'han trobat moltes peces 
d'aquest matehai, ceràmica fina i 
monedes ibèriques, gregues i roma
nes. Al terreny de gresos hi ha moltes 
venes de chstall de roca que utilitza
ven per a fabhcar el vidre. Més tard, 
els forns es feren sen/ir per a coure 
ceràmica catalana pintada. 

A Romarlyà, als camps d ell Perot, 
es va trobar un molí manual de pedra 
tosca de tipus cònic-cilíndric, d'uns 
trenta centímetres de diàmetre i uns 
altres trenta d'alçada, però amb la 
guerra del 1936 va desaparèixer. 

A Tarragona, entre les muralles i 
els edificis romans s'ha trobat una ins-
chpció en memòha d'un fill de Girona, 
CAIUS MARIUSVERSUS, que fou e l 
representant de I' emperador romà a 
la nostra comarca. 

En aquesta època a l a Xina pre
dominava la DINASTIA QUIN, que. amb 
ceràmica colorada, construí milers de 
figures de guerrers, carrosses i cavalls 
de tamany natural i diferents, per cus
todiar la tomba de l'emperador Quin 
Shi-Huang Di, que amagaren sota ter
ra a l a regió Sha-anxi. Fou descober
ta fa molt pocs anys per uns llaura
dors que feien un pou por a regadiu I 
any 1.974. Aquest emperador fou qui 
va acabar de construir la cèlebre Mu
ralla de Xina. 

Emili Soler I Vicens 
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Naixements 

14-1-1999 Martí Esteba Vail·liosera 
19-2-1999 Eduard Ortín Morè 
26-2-1999 Clàudia Fernandez Martí 
3-3-1999 Anna Romero Palomo 
13-3-1999 Santiago Cano Domínguez 
22-3-1999 Basirou Sillah Nimaga 
31-3-1999 Joan Vall-Hosera Soler Joan Vail'llosera Soler Eduard Ortín Morè 

Santiago Cano Domínguez Basirou Sillah Nimaga Martí Esteba Vall-llosera 

Matrimonis 

27-2-1999 Javier Renau Serrat i Sandra Ribes Horta 
4-4-1999 Javier Albertí Vllà i Cristina Asensio Lort 
18-4-1999 Antonio Terés Mascort i Alicia-Glòria Galobardes Jorba 

Clàudia Fernandez Martí 

Defuncions 

29-1-1999 ÍVlontserrat Brujats Lloveras 
17-2-1999 Purificación Bagué Barnés 
23-2-1999 Narciso Suros Monsó 
15-3-1999 Luisa Paradeda Frigolé 
16-3-1999 Luis Esteba Tarré 
25-3-1999 Josefa Garrido Estartús 
25-3-1999 Antonio Aguilera Gutiérrez 
27-3-1999 Àngela Llinàs Fulla 
31-3-1999 Eustaquio López Soldado 
11-4-1999 Rosa Fàbregas Darder 
11-4-1999 Luis Esteve Boada 
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Uexposicíó floral 

L(s faig saber en nom de la prima-
'vera, que aquest any per la Festa 

Major recuperarem l'exposició-concurs 
floral que anys enrera havia lluït color, 
alegria i sorpresa. 

De les dades que jo conec les ex
hibicions florals es relaten a l'any 
1876, quan un grup d' anglesos afici
onats a les roses van formar una so
cietat i van començar a mostrar les 
millors roses atenent diferents quali
tats com son el perfum, el color o la 
seva raresa. La rosa i l'orquídia són 
les flors que per les seves caracterís
tiques més s'exposen arreu del mon. 

Cada any són més les poblacions 
arreu de les nostres contrades que 
organitzen concursos de flors i recor
reguts florals. Les festes majors són 
el marc ideal, ja que la gent disposa 
d'uns dies de festa per mostrar o veu
re el que altres han mantingut amb 
molta cura durant l'any. La més im
portant prop nostre és "Girona, Temps 
de Flors" que acull molts visitants i 
que consta de diferents exposicions i 
un itinerari floral a través dels patis al 
barri antic, però també pobles petits 
com Celrà celebren anualment el seu 
concurs d'ornamentació floral. 

A Llagostera som moltes les per-' 
sones que ens agraden les flors i les 
plantes i la phmavera és el millor mo
ment per ensenyar-les. Doncs no us 
ho penseu gaire i participeu en aquest 
concurs. No importa la vostra edat, 

Detall de l'exposició de flors que es va dur a terme al Casino Uagosterenc per la Festa 
Major de l'any 1987. Foto cedida per l'Arxiu Municipal, del fons del Casino Uagosterenc. 

només cal portar una planta amb flor, 
un ram o centre de flor natural o seca, 
plantes de fulles, productes de l'hort 
o una rosa individual. Tindrem dife
rents categories segons l'edat i les 
plantes exhibides. 

Com tots sabeu ,totes les exposi
cions tenen una part artística i una 
altra de mostrar. La part artística està 
representada pels rams i els centres, 
tant si són de flor seca com natural. 

La part d'exhibició està formada per 
plantes, flors, o productes d'horta sin
gulars que s'ensenyen tal i com són. 

En aquesta nova edició s'introduirà 
una part més activa amb tallers per a 
grans i petits, i xerrades pràctiques so
bre plantes i flors. 

Animeu-vos a participar-hi. Fins 
molt aviat. 

Teresa Puértolas L. 

Vf PEIXATERIA 

P E I X R R E S C D E R A L A I V I Ó S 
C O N G E L A T S 
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L L A G O S T E R A 

Tota mena d'articles de regal! 

Figures - Guard io les - Porta retrats 
Ninots d e peluix - Mobcllles i Bossss inFontlls 
Bruixes - figendes - Clauers i Morroqulner lo 

Articles d© broma 
R r t i d e s d e DISNeV UUflRNeR 6RRÇR 

Carrer Colom, 1 
(Antiga botiga Calçats Vila) 

Tel 629 57 84 92 
17240 LLAGOSTERA 
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Calèndula (Calendula offícinalis) 

La calèndula és una planta de la qual s'ha tret profit des 
de fa molts anys, tant per adornar com en el camp de 

la Fitoteràpia. 
Es creu que és una varietat adaptada al cultiu a partir 

d'una planta silvestre no determinada. 
Aquesta planta la podem fer servir tant interna 

com externament, però és la segona aplicació la 
que la fa indispensable per a la Fitoteràpia. 

La Calèndula té efectes antibiòtics i fungici-
des i és també un bon cicatritzant. És un dels 
vulneraris més apreciats i també hi hem d'afegir 
el seu comportament antiinflamatori i 
antiedematós. 

Posar en una ferida Calèndula de seguida, 
determinarà en bona part la seva evolució, es
curçant considerablement el procés de cicatritzaci 
evitant complicacions paral·leles. 

En processos traumàtics (regirades, distensions mus
culars I inflamacions articulars), la Calèndula alleugereix 
les inflamacions i protegeix la pell. Això fa que pugui ser 
aprofitada com a complement, en la majoria de casos sense 

perjudicar el tractament de fons. 
Aquesta planta té notables resultats per al trac
tament de problemes cutanis com: dermatitis 
seca, èczemes, cremades, butllofes, picades 
d'insectes, escares, abscessos, furòncols, 
acne... 

Internament és adequada per a la hiperten
sió moderada i sobretot és molt recomanable 

quan es pateixen dolors menstruals o regles in
suficients. La Calèndula calma i regula el flux 
menstrual { prendre'n una setmana abans de la 
regla). 

Sílvia Cortés 

Part utilitzada 
Flors 
Propietats 
Ús intern 
Espasmolítica 
Hipotensora 
Vasodilatadora perifèrica 
Ús extern 
Antisèptica 
Fungicida 
Antiedematosa 
Vulneraria 
De rmo protectora 

FITXA DE RESUM 

indicacions 
Ús intern 
Hipertensió moderada 
Dolors menstruals 
Regles irregulars 
Varlus 
Morenes 
Ús extern 
Traumatismes 
Úlceres i ferides 
Cremades 
Picades d'insectes 
Higiene de pells delicades 
Èczemes 
Dermatitis seca 
Acne 

Dosificació 
Ús intern 
Infusió: una cullerada petita 3 cops al dia 
Decocció: de 5 minuts, 30gr/l de 30^ 5 vegades al dia 
Tintura Mare: 30 a 40 gotes , 3 vegades al dia 
Ús extern 
Decocció: 80gr/1 aplicada amb compreses 
Tintura Mare: una cullerada sopera diluïda amb 4 cu
llerades d'aigua bulllda. Aplicada amb compreses. 
Pomada : {10% ) 3 o 4 aplicacions al dia. 
Efectes secundaris 
No se n'ha trobat per a dosis terapèutiques 
Contraindicacions 
No se n'ha trobat per a dosis terapèutiques. 

mn 

C3Vt Xiíio i 
C/ PAU CASALS, 5-7 - TEL. 972 83 01 66 

172^0 LLAGOSTERA 

,̂ er̂ * J Jos<^, 

Els dimrts, preu especial per a jubilats. 

C.Migdia, 28 
Tel. 972 83 06 40 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES del 22/3 al 20/4 
Amor: Últimament et sentiràs molt 

atret/a per algú relacionat amb la teva 
feina. Si tens parella més val que tot 
quedi en un "flirteig" innocent. 

Feina: Vigila perquè algun com
pany 0 superior patirà un atac de fú
ria. Amaga't abans que comenci. 

Safut: Tindràs moltes temptacions 
de menjar dolços i porqueries, si acon
segueixes resistir-les podràs lluir el 
millor cos que et puguis imaginar. 

TAURE del 21/4 al 21/5 
Amor: Els Taure sou famosos per

què sempre feu servir el cap a l'ho
ra de prendre decisions, doncs per 
què no el fas servir a l'hora d'ena
morar-te? 

Feina: Al principi d'estiu se t'obri-
ran moltes possibilitats de feina, tan
tes que no sabràs quina triar. 

Salut: Al lloro! en pensar que et 
mereixes un bon plat de menjar des
prés de fer exercici. 

BESSONS del 22/5 al 21/6 
Amor: Mira de sortir més a les 

nits i practicar el joc de les mirades, 
això serà un vuitanta per cent de 
l'èxit final. 

Feina: Procura donar el màxim de 
tu mateix/a. perquè d'aquí poc hi hau
rà una promoció dins la teva empre
sa. Aprofita-la.'^ 

Salut: Vigila els menjars picants, 
perquè, si no, patiràs en silenci. I això 
és molt dur. 

CRANC del 22/6 al 23/7 
Amor: Vés amb molt de compte 

amb les persones que et volen domi
nar, deixa clar les teves preferències 
abans de començar una relació. 

Feina: Seràs el millor de la teva 
feina. Aquest és un bon moment per 
fer-te valer! 

Safut: La pràctica del ioga t'anirà 
molt bé per superar tots el mals de 
cap. 

LLEÓ del 24/7 al 23/8 
Amor: La lluna entrarà a la teva 

casa IV i això farà que tinguis una co
munió molt més intensa amb la teva 
parella. 

Feina: Darrerament t'has sentit 
una mica explotat/da i has fet coses 
que potser no et pertocaven. No pensis 
a canviar de feina perquè això passarà. 

Salut: Ara que has aconseguit una 
bona forma física no la perdis, perquè 
s'acosta l'estiu. 

VERGE del 24/8 al 23/9 
Amor; Aquella persona tan desit

jada pot ser que no sigui la més indi
cada per construir una família. 

Feina: Durant els propers mesos 
buidaràs la taula de feina endarreri
da, però no et pensis que amb això 
s'ha acabat tot. 

Salut: Vigila de no dormir a prop 
de camps electromagnètics. Si tens 
algun radiodespertador canvia'l per un 
de campanes. 

BALANÇA del 24/9 al 23/10 
Amor: Les discussions que tens 

amb la teva parella no són més que 
una crisi provocada per l'arribada de 
la primavera. 

Feina: Si ets d'aquells que ja co
neixes tota la gent de la cua de l'atur, 
pensa que el govern diu que les pers
pectives són bones. 

Salut: Podria ser que amb el bon 
temps et sortissin uns granets a la 
cara, però no et preocupis, segura
ment és una al·lèrgia passatgera. 

ESCORPÍ del 24/10 al 22 /11 
Amor: Venus en conjunció amb 

Mart farà que estiguis més sensible a 
les músiques romàntiques i és així com 
trobaràs la parella ideal. 

Feina: Ara no és l'hora de dema
nar un augment de sou perquè l'am
bient no és el més adequat, espera't 
una mica i tindràs allò que vols. 

Salut: Fer dietes compulsivament 
no t'aportarà cap benefici, més val que 
mengis de tot però amb moderació. 

SAGITARI del 23 /11 al 22/12 
Amor: Obsessionar-se per aconse

guir lligar amb algú mai pot ser bo. Si 
et fas el/la desmenjal/da en aquest 
tema, obtindràs més bons resultats. 

Feina: Si no estàs content/a amb 
la feina que fas i et sens desmotivaV 
da, ara és el millor moment per canvi
ar i fer allò que sempre has volgut fer. 

Salut: Fer exercici és la millor te
ràpia per sentir-te bé amb un ma
teix/a. 

CAPRICORN del 23/12 al 20/1 
Amor: Si tens parella et sentiràs 

més preparat/da per passar a un ni
vell superior dins la teva relació. 

Feina: Veuràs com de cara a l'es
tiu se t'obriran moltes portes i tindràs 
moltes oportunitats. 

Salut: Notaràs que et tornen aque
lles ganes de fer exercici com sempre 
et passa quan arriba la primavera. 

AQUARI del 21 /1 al 19/2 
Amor: Ja sabem que tu necessi

tes molta llibertat, per tant, fes-li en
tendre a la teva parella aquesta ne
cessitat perquè, si no, pots tenir al
guns problemes. ?><7 

Feina: fVlira d'estar bé amb el teu 
cap perquè podria agafar-te mania i 
acabaries fent totes aquelles feines 
que no vol fer ningú. 

Salut: L'exercici suau com el ball 
0 el ioga t'ajudaran i faran que tinguis 
una harmonia de cos i esperit. 

PEIXOS del 20/2 al 21/3 
Amor: La teva parella i tu estareu 

més bé que mai, però estigues alerta 
perquè sempre hi ha gent nova al teu 
voltant. 

Feina: La culpa d'aquest mal am
bient que hi ha a l'empresa podria ser 
del mal humor d'un company teu. 

Salut: El millor exercici que pots 
fer ara és la meditació, t'ajudarà a 
superar les petites tensions de cada 
dia. 
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A c c e p t e m que la nostra natura-
A l l e s a és com és i que no és fàcil 
assossegar les emocions, admetem 
que és legítim i saludable poder pro
clamar amb tota llibertat les adhesi
ons i les animadversions, i que difícil
ment ho podem fer prescindint del 
punt de passió propi de la nostra àni
ma mediterrània, però, benvolguts 
convilatans, esforcem-nos per viure la 
Festa Major en harmonia. Haurem 
d'ofegar els incubes i súcubes que la 
campanya electoral farà habitar i créi
xer als nostres estómacs amb els ca
nelons i els rostits que fan al cas o 
l'agror envairà les llargues i denses so
bretaules dels àpats familiars. Haurem 
de salvaguardar les amistats, les rela
cions laborals o associatives, el bon 
veïnatge i en alguns casos fins i tot 
els amors o l'harmonia familiar, de la 
polarització a la qual ens ha d'abocar 
la presentació de dues candidatures. 
Siguem civilitzats i condescendents 
quan sigui necessari per preservar la 
convivència, però siguem honestos 
amb les nostres conviccions i amb el 
model de poble al qual aspirem. No 
ens ha d'espantar el debat, ni la dis
puta verbal, quan el debat i la disputa 
no són un artifici sinó el reflex de sen
timents col·lectius, quan serveixen 
per a fiscalitzar l'exercici del po
der, per a censurar les seves des
viacions i els seus excessos. 
Al capdavall les contro
vèrsies a l'Ajunta
ment més que 
inevitables són 
imprescindibles 
i constitueixen 
una prova de 
salut i de since
ritat democràtica. 

Sí que hi ha, però, 
benvolgut lector, uns 
determinats vicis de 
poliíiqueig que hauríem 
de bandejar i uns princi
pis que hauríem d'exigir i 
exigir-nos: la ineludible dinà
mica de l'enfrontament s'ha 

de conduir i limitar a l'àmbit de les 
idees, de la concepció del món, de 
les prioritats, de l'exigència democrà
tica. Malgrat la temptació i ateses les 
circumstàncies, si volem evitar que una 
de les dues llagosteres ens geli el cor, 
haurem de prescindir dels tractats de 
psicologia aplicada, dels estudis so
bre les herències genètiques, de la 
guerra bruta i en general de totes les 
baixes passions. I sense abandonar el 
to moralista i de sermoneig, m'atrevi
ré a afirmar solemnement que ni el 
blanc ni el neutre existeixen, que l'ob
jectivitat no és altra cosa que una con
venció i que no espotcomplauretot
hom perquè els interessos sovint són 
contraposats. 

No és possible sostreure la políti
ca dels ajuntaments, ja que l'exercici 
del poder és política per pròpia defi
nició. Hi ha, certament, nombrosos ter
ritoris comuns ja queia dreta, que en 
política nacional o internacional pro
pugna l'aflaquiment dels estats per 
cedir la iniciativa als mercats, en la 
política local, segurament perquè és 
més propera al ciutadà, sap que la 
intervenció de l'Administració és im
prescindible per corregir i ordenar la 

tendència al caos, però malgrat aques
ta coincidència indiscutible les sensi
bilitats acostumen a ser diferents. 

Afavorir l'augment dels espais pú
blics 0 ser condescendent amb l'es
peculació del sòl és política, com ho 
és incrementar la plantilla de policies 
locals 0 d'assistents socials, o concen
trar-se en les arrugues del nostre me
lic o obrir-se al món i participaren pro
jectes de solidaritat i cooperació; en
tendre els problemes de la gent gran 
0 dels immigrants o en general dels 
més desvalguts com a problemes col 
lectius i no individuals i destinar-hi més 
esforços, més recursos i més deter
minació, és política, com ho és el trac
tament dels residus i del medi ambi
ent 0 la concepció de les iniciatives 
esportives o culturals en funció de 
rèxit i l'autocomplaença o en funció 
de la formació de l'individu. 

La presentació d'una candidatura 
unitària de l'esquerra amb possibili
tats crearà un cert neguit als partida
ris del grup que en l'actualitat gover
na, en especial en els sectors que te
nen una concepció patrimonial de 
l'Ajuntament i als que de manera 
conscient o Inconscient vinculen el po
der econòmic al polític. Esperem que 
el neguit, d'una banda, no esdevingui 

crispació i les aspiracions, de l'al-
tra, no arribin a 

l 'agressivi tat . 
Seria lamenta
ble veure dissi
mulats cops de 

cul a la pista de 
ball de l'envelat i 

alarmant trobar mi
rades assassines i 
temptac ions de 
franctiradorambuna 
escopeta de fira a les 
mans. Concòrdia, vi
latans! 

T.Vi'93 

Enric Ramionet 
Març'99 
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m r La defenestracio de l'alcaldessa 

L'any 1979, Llagostera va ser un 
dels pobles pioners a Catalunya a 

incorporar les dones a l'Ajuntament i 
elegir una de les primeres alcaldes
ses de la recuperació democràtica. 
Però Maria Gifre, independent per CiU, 
va tenir un mandat efímer ja que al 
cap d'un any va decidir tornar cap a 
casa.El PSC també presenta
va, en el número 3, la 
Montserrat Bosch, que no va 
exercir ni un any, mentre que 
Maria Serra, única regidora del 
PSUC, va esdevenir la veu de 
l'oposició. En les diferents 
convocatòries s'han anat pre
sentant candidates per cobrir 
les quotes de mínims {la polí
tica continua sent cosa d'ho
mes i, la veritat, em costa en
tendre el perquè). I no ha es
tat fins l'actual mandat, quan 
una dona, Pilar Sancho, ha 
tornat a accedir al càrrec d'al
caldessa a causa de la mort 
de Narcís Casas. 

L'elecció de Sancho ja va 
ser conflictiva d'entrada, per
què significats membres de la 
Convergència local no la ve
ien amb bons ulls. S'ha de 
suposar.però, que quan Casas 
va decidir situar-la en el nú
mero 2, la va convertir a pro
pòsit en la seva successora, 
perquè la seva relació amb al
gunes patums locals del par
tit no era pas bona (recordem 
que l'any 1987 Casas es va 
presentar amb una llista totalment re
novada i tots independents) i era prou 
conscient de la seva malaltia. 

No puc analitzar aquí l'acció de 
govern de la Pilar Sancho perquè no 
tinc suficients elements per fer un ba
lanç, ni tampoc he assistit a cap ple 
d'aquest mandat. He criticat en aques
tes mateixes planes la seva actuació 
pel cas d'Enher encara que segura
ment l'alcaldessa no tenia gaire més 
sortides {els partits són una màquina 
sense consciència). En canvi, li agrairé 

sempre que tingués la valentia de cre
ar la Beca d'Investigació Esteve Fa, ja 
que l'Esteve era una persona que es 
mereixia tots els reconeixements que 
un poble decent hauria de donar als 
personatges que, com ell, han dedi
cat la vida a fer pedagogia social sen
se esperar res a canvi. 

El primer Ajuntament democràtic (any 1978) el va encapçalar 
una dona: Maria Gifre (a la dreta). Al seu costat, Maria Serra i 
Montserrat Bosch. Fons de l'Associació de Veïns 23 de febrer. 
AMLLA. 

Jubilació política 

La famosa línia d'alta tensió 
d'Enher mereix un comentari a part, 
perquè curiosament ha representat la 
jubilació política dels alcaldes de Cas
sà i Llagostera, els dos batlles que sen
se fer-hi una oposició frontal han qües
tionat la línia, fent costat als veïns 
afectats. I aquí veiem novament com 
la política de partit no admet dissidèn
cies, malgrat que els seus càrrecs es 
trobin entre l'espasa i la paret. Què 

podien fer Josep M. Dausà i Pilar 
Sancho davant les reivindicacions dels 
afectats? Potser, estripar els papers 
(de militància) i arhbar fins a les últi
mes conseqüències, Lautoritat d'un 
alcalde és limitada, però suficient per 
enfrontar-se a Enher i, sobretot, a la 
Generalitat. Això no vol dir que se n'ha

guessin sortit, és més, crec 
que no. però haurien donat 
una lliçó de municipalisme 
per als futurs annals de la 
històha. 

Dausà i Sancho han op
tat per una postura més en
tremig, i segurament des del 
seu punt de vista s'han mu
llat molt més del que els cor-
respondna. De fet, és el que 
deuen estar pensant ara una 
vegada han vist que els res
pectius comitès locals se'ls 
han tret de sobre. Democrà
cia orgànica en deien abans 
d'aquestes decisions. Avui, 
simplement se'n diu discipli
na de partit 

La mateixa Sancho ha 
vingut a dir que Convergèn
cia no ha jugat net amb la 
seva possible elecció com a 
candidata. El cas és que va 
haver-hi una votació i va gua
nyar Josep Comas, el candi
dat de CiU per a l'alcaldia i 
president del comitè local de 
CDC. Les urnes donaran el 
seu veredicte, però no ha es
tat gens ètica ni elegant la 

sortida de Pilar Sancho de l'Ajunta
ment. Insisteixo que no puc valorar ni 
la gestió ni les picabaralles que ha pro
tagonitzat amb l'oposició, però si em 
consta que hi ha dedicat moltes ho
res i que aquests tres anys li han ser
vit per foguejar-se políticament. Crec 
que podia haver donat més guerra, de 
la que el comitè local li pressuposa, i 
no ès el mateix presentar-se a unes 
eleccions amb un batlle que opta a la 
reelecció, que no pas fer-ho amb un 
nouvingut al món polític. 
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Sí els dirigents del 
partit tenien la convic
ció que anar amb 
Sancho al capdavant 
era estrellar-se i han 
optat per un canvi es
tratègic, poca cosa hi 
podria afegir, però 
m'ensumo que 
l'alcadessa també ha 
de pagar el fet de no 
haver-se entès amb 
l'exregidor d'Urbanis
me. Fèlix Pallarols, ni 
amb el regidor de Go
vernac ió , Fermí 
Santamaría, els dos 
homes forts del partit 
a l'Ajuntament. Un al
tre factor a tenir en 
compte és que 
Sancho no ha tingut 
temps 0 no ha sabut 
formar-se una família 
política i aquest és un 
error de càlcul que ara 
li ha passat factura. 

El cas és que les 
dones no han tingut 
gaire sort a l'Ajunta
ment de Llagostera. El 
79, d'onze edils, tres 
eren dones, i ja hem 
vist que ni Gifre ni 
Bosch van acabar el 
mandat. El 83 , l'Imma Aubó, regido
ra pel PSC, va durar quatre dies comp-

regidores de CiU 
(Sancho, Noé i 
Gispert) i la candida
ta soc ia l is ta 
Montserrat Pla, que 
probablement serà 
l'única que repetirà, 
ara amb l'Entesa. 

En una societat en 
la qual les dones són 
percentualment un 

^ xic més de la meitat 
S de la població, és to-
8 ta lmen t inversem-
I blant que no tinguin 
3 la mateixa participa

ció política que els 
homes. És un fet que 
amb la democràcia 
s'ha avançat molt, 
però les llistes per a 
les municipals és un 
dels símptomes que 
demostren que som 
molt lluny d'estarnor-
malitzats. Més dones 
al poder, aquesta és 
la qüestió. 

Les dones de l'actual legislatura. De dalt a baix i d'esquerra 
Nohé, Fina Gispert i Pilar Sancho, regidores i alcaldessa per 
Pla, regidora pel PSC. 

tats; i no va ser fins el 1995, quan les 
dones tornen a reaparèixer, amb tres 

a dreta, Yolanda 
CiU, i Montserrat 

Joan Ventura Bruguiat 
Abríl-99 

'ò'go s te; ü 
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5l VOLS PARTICIPAR EH EL BüTLLETÍ VINE ELS 

PIVENDRE5 A PARTIR DE LES 10 PE LA NIT 

AL NOSTRE LOCAL, C/MiQPIA, 4 0 

£( Butlletí us desitja UM 
hom Festa Major! 



-ItfA^iJ-Ul·g^fA·ii^raM-taflrfWJtBitWJI 

• LA PRESÓ DE L'ÀNIMA • 

CASA DE CULTURA DE GIRONA 
DEL 3 AL 27 DE JUNY DE 1999 
HORARI: FEINERS DE 6 A 9 H DE LA TARDA 

smb la col·laboraciú de 

g j Diputació de Girona iTVLseuD^'^ Un ive r s i t a t 
de Gi rona 

amb el suporl üe 
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escola Nacional Graduada de 
iens (Any 1945) 
•oto cedida per Enric Montiei 

Secció coordinada per Núria Capdevila 

I 
2 

3 

4 

6.-
7,-
8.-
y.-
10.-
I I . -
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
2 i.-

??? 
Salvadiir Collcll 
AngL'i Fuyà 
Fern;inílii Rodas 
Ju.sL'p Giiriiés 
José M" Navarro 
Josep Plajíi 
Joan Rodas 
Mestre Esluve Bech 
JiKiri Alhcrtf 

J. Nicolau 
IJijís Síilvaieila 
J. Nicolau 
Raül Roqiieta 
Manuel .Acero 
Joan Stilé.s 
Josep Codina 
Carlos Ramos 
J;iuinc Pifjejii 
Eniilio Bayc 
Emiliíi Pujol 

22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-

Jo.sep Noguera 
Ramon Bayc 
Fernando Arnal 
Enric Monliel 
Jaume Clara 
Alhcrlo Pujol 
Joan Capdevila 
Jo.sep Capdevila 
Gabriel Turóii 
Anionio Balcells 
Raiiiiro Carrcrus 
Lloreni,- Ventura 
Josep Riiscalleda 
Lluís Ventura 
Jordi Vicens 
Fauslino Lloveras 
Jo.sep Puig 
Mestre Felip Saladas 
Mestre Antonio 
Joan Xirgu 
• > • > • ! 

43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
.S4.-
55.-
.56.-
57.-
5«.-
59.-
60.-
61.-

Josep Batlle 
Joan Vinlccns 
Tomàs Soler 
Emilio Rufí 
Josep Soler 
Josep Vintcens 
Pere Selis 
Josep Vicens 
Joan Pareta 
Joan Ferran 
Joaquim Costas 
Sebasiià Bech 
Lloveras 
Antoni Soler 
Joan Llenas 
Lluís Marqués 
Josep Badia 
Narcís Viilolas 
Balbino Maurici 

Per fer aquesta secció ens cal la teva ajuda. Si tens alguna foto antiga de gent del poble que creguis que pot ser 
interessant, truqueu-nos al 83 12 10. El Butlletí en farà una còpia i us retornarà l'original. Gràcies. 
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Ora. ridreres a Si. Feliu - Tel. 972 83 !2 02 - feix 972 80 5! 02 
17240 LLAGOSTERA 
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PUOUS, 20 PE MAIG 

21h. - FESTA DE LA TERCERA EDAT.̂  Concert í ball a 
l'Edifici Polivalent amb l'Orquestra Setson i Blas. Es repar
tirà coca i cava per a la gent de la Tercera Edat. Gratuït. 
Organitza: Regidoria Tercera Edat - Ajuntament de Llagos
tera. 

23 h.- ASSAIG GENERAL a La Carpa. 

DIVENDRES, 21 DE MAIG 

19h.- REPIC DE CAMPANES d'inici de la Festa Major. 

19 h.- CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS amb 

la Colla Gegantera de Llagostera. Recorregut: Pi. del Cas
tell, carrers: Sant Pere, Joan Maragall, Ganix, Donzelles, 
Almogàvers, Fivaller, Pg. Rompeu Fabra, Ferrer, Dr. Fleming 
i PI. Catalunya. 

A continuació GRAN XERINGADA 1 ANIMACIÓ INFAN
TIL amb el grup El singlot a la PI. Catalunya. 

22,30 h.- ESTRENA de l'obra de teatre LA CANÇÓ 
DEL COMTE ARNAU dirigida per Quim Planella i produïda 
per l'Ajuntament de Llagostera, al Teatre Municipal Casino 
Llagosterenc. (Plana d'informació) 

23 h.- CONCERT del grup de Riudarenes 17421 i mú
sica per ballar a la Unitat Mòbil de Llagostera Ràdio 
situada al recinte firal, amb motiu del 15è aniversari. 

24 h.- NIT DE ROCK amb els grups Los mejores i 
Sopa de Cabra a l'Edifici Polivalent fins a la matinada. 

24 h.- NIT DE PATXANGA amb els conjunt Harmonia i 
després DISCO MÒBIL, a La Carpa 

DISSABTE, 22 DE MAIG ^ 

9 h.- ENTRENAMENT DE TIR AL PLAT al Camp de Tir 

de Cassà de la Selva. i , 
Organitza: Societat de Caçadors Sant Hubert _/> 

12h.- VISITA GUIADA. On és la muralla? Sortida de 
la PI. del Castell. 

Organitza: Àrea de Cultura - Arxiu Municipal 

14,30 h.- CAMPIONAT DE BOTIFARRA al Cafè Casino 
Llagosterenc. 

Organitza: U.E. Llagostera 

15 h. TIR AL PLAT al Camp de Tir de Cassà de la Selva. 
Organitza: Societat de Caçadors Sant Hubert 

16h.- XXX CONCURS INFANTIL DE DIBUIX a la PI. 
Catalunya. 

Organitza: G.E. Bell-Matí 

17h.- CAMPIONAT DE DARDS a La Carpa. (Inscripció 
gratuïta 1 hora abans a la mateixa Carpa) 

18 h.- ANIMACIÓ INFANTIL amb el grup La mascara
da a la PI. Catalunya. 

18h.- LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 
PINTURA a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. 

Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament 

19h.- PRESENTACIÓ DEL CD DE SARDANES "LLA
GOSTERA" del compositor Sr. Martí Llosent, patrocinat 
per l'Ajuntament de Llagostera amb la col·laboració de 
l'Agrupació Dansaires Sardanistes de Llagostera. La Co
bla Genísenca interpretarà les sardanes enregistrades al 
CD per la Principal de la Bisbal, a la PI. Catalunya. 

22,30h.- VIDEOESPECTACLE i PERCUSSIÓ "PERPE
TRAT", a la PI. Catalunya. Vint-i-un actors en escena pre
senten un joc interactiu entre el directe i la imatge a partir 
de! món de !a percussió. Dirigit per Jep Sànchez i posat 
amb escena amb Enric Canadà i Quim Paredes. 

23h.- DEMOSTRACIÓ DELS MILLORS DJ's de les 
comarques gironines i a continuació ball a la Unitat Mò
bil de Llagostera Ràdio situada al recinte firal, amb mo
tiu del 15è aniversari. 

i Ir-, / 1 
24 h.- NIT JOVE amb Kingstones I La Salseta del 

Poble Sec a l'Edifici Polivalent. 

2 4 h . - ROCK amb els conjunts Virtual Noise, 
Banyaloques Band i Palmeras i Canutos 

JS 4 h." CORREFOC amb els Amics de la Pólvora. Re-
/ corregut: De l'edifici Polivalent a La Carpa. 

\ A continuació BALL DE MATINADA amb el grup Magic's 
a La Carpa. 

DIUMENGE, 23 DE MAIG 

9 h.- DESPERTADA GENERAL amb la xaranga Los 
Labradores. Sortiran de la Carpa i recorreran diferents 
carrers del municipi. 

l l , 3 0 h . .- MISSA CANTADA amb el Cor Parroquial 
Llagosterenc 

12 h.- Inauguració de l'EXPOSICIÓ DELS TREBALLS 
DELS ALUMNES DE L'ESCOLA DE BELLES ARTS a la 
mateixa escola. 

^ 



12,30 h.- Inauguració de I EXPOSICIÓ EL CASTELL A 
LESCOLA a Can Salades (PI. Llibertat. 4) 

12,45 h.- Arribada a la PI. Catalunya dels COTXES 
ANTICS participants a la VII Ruta dels Castells. Els cot
xes estaran exposats durant tota la tarda al Ps. Pompeu 
Fabra. 

13 h.- Inauguració de les EXPOSICIONS del CON
CURS DE PINTURA, PINTORS LOCALS I CONCURS DE 
DIBUIX INFANTIL al Local Social de La Caixa. 

13,30 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ DEL CONCURS 
DE FLORS I PLANTES a la sala d'exposicions del Casino 
Llagosterenc. Organitza: Ajuntament de Llagostera - Co
missió Concurs Flors i Plantes. 

t 

13h. AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Selvatana 
a la PI. Catalunya 

12h.- VISITA GUIADA. On és la muralla? Sortida de 
la PI. del Castell. 

Organitza: Àrea de Cultura - Aoíiu Municipal 

13h..- AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla-Orques-
tra Montgrins a la PI. Catalunya 

18h.- JAZZ amb Xavi Lloses Trio i música per ballar a 
la Unitat Mòbil de Llagostera Ràdio situada al recinte 
firal, amb motiu del 15è aniversan 

18h.- AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Princi
pal de Cadaqués a la PI. Catalunya. « ï a 

19,30.- CANÇÓ DE TAVERNA. Espectacle de Santi 
Vendrell de cançó catalana i havaneres a la PI. Catalunya 

24.- BALL DE GALA amb l'Orquestra Montgrins a 
l'Edifici Polivalent. 

17,15 h.- FUTBOL del primer equip de la U.E. Llagos
tera contra U.E. Calonge. 

18h.- AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Selvamar 
a la PI. Catalunya \_ .? f 

18h.- III TROBADA GEGANTERA. PLANTADA DE GE
GANTS al Parc de l'Estació. / 

Organitza: Colla Gegantera de Llagostera Col·labora: 
Ajuntament de Llagostera 

ï \ 
19h.- GRAN CERCAVILA DE GEGANTS. Recorregut: 

Parc de l'Estació, Ps. Tomàs Boada, Ps. Pompeu Fabra, 
carrers: La Coma, Almogàvers, Cristòfol Colom, Comte 
Guifré, Consellers i PI. Catalunya j ^ 

20 h.- BALLS DE GEGANTS I CAPGROSSOS a la PI. 
Catalunya. PRESENTACIÓ DEL NOUS GEGANTS DE LLA
GOSTERA. Durant el balls s'aniran presentant cadascuna 
de les colles geganteres. 

- ^ \ 
2 1 h.- CONCERT DE JAZZ amb el magnífic grup Big 

Mama & Electric Band a la Pi. Catalunya. ^ 

24 h.- BALL DE FESTA MAJOR amb l'Orquestra 
Selvatana a l'Edifici Polivalent. 

24h.- A La Carpa. NIT DE MÀGIA amb el Mag Daniel's. 
A continuació DISCO amb Dj Cristian, l'HORA DEL ROCK 
amb el conjunt Tilt! i a la matinada JOCS BRUTS. 

DILLUNS, 24 DE MAIG 

lOh.- PASSEJADA PEL POBLE dels avis de la Resi
dència Josep Baulida amb el Carrilet. 

24h.- NIT DE SALSA amb el conjunt Sabor-Sabor i la 
cantant internacional Rosarito, a La Carpa. Hi haurà mojitos 
i caiptrinyasü! 

DIMARTS, 25 DE MAIG 

12h.- VISITA GUIADA. On és la muralla? Sortida de 
la PI. del Castell. 

Organitza: Àrea de Cultura - Arxiu Municipal 

17h.- FESTIVAL INFANTIL amb el grup d'animació 
Pepsicolen al Parc de La Torre. 

A continuació GRAN XOCOLATADA al Parc de La Torre. 
Organitza: Casal Parroquial Col·labora: Ajuntament de Lla
gostera 

18h.- AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Baix 
Empordà a la PI. Catalunya. 

A partir de les 18h.- ÚLTIM DIA!!! LIQUIDACIÓ PER 
REFORMES a La Carpa. 

22,30 h.- BALL FI DE FESTA an" b l'orquestra Empordà 
Fusió a l'Envelat. 

vi-

^. 



/ després de la Festa Major ... HORARI MUSEU MUNICIPAL 

LA CANÇÓ DEL COMTE ARNAU al Teatre Municipal 
Casino Uagosterenc 

Dissabte, 29 de maig a les 22,30 h. 
Diumenge, 30 de maig a les 19 h. 

EXPOSICIONS 

Secció Arqueologia (c/ Alt de Girona n° 4) 
- Dissabte a dimarts: 12 a 2 i de 18 a 2 1 h. 

Secció Etnologia (Antiga Estació) 
- Dissabte a dimarts: 12 a 2 i de 18 a 2 1 h. 

INFORMACIÓ 

P-

III Concurs de pintura 
Lloc: Sala d'exposicions del Local Social de La Caixa i/o 

Sala de sessions de l'Ajuntament de Llagostera 
Dies: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h . 
Organitza: Àrea de Cultura - Ajuntament de Cultura 

La muralla amagada. La descoberta del Castell de 
Llagostera 

Lloc: Sala de sessions de l'Arxiu Municipal 
Dies: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h . 

Organitza: Arxiu Municipal 

XXIX Concurs de Dibuix Infantil 
Lloc: Sala de conferències deí Local Social de La Caixa 
Dies: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h. • -
Organitza: G.E. Bell-MatL 

Escola de Belles Arts 
Lloc: Escola de Belles Arts 
Dies; Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h . 
Organitza: Escola de Belles Arts ^ 

Exposició del Concurs de Flors i Plantes 
Lloc: Sala d'exposicions del Casino Uagosterenc 
Dies: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h. 
Organitza: Comissió del Concurs de Flors I Plantes 

Exposició El Castell a l'escola , /4 
Lloc: Can Salades ( PI. Llibertat, 4) ÏÉm ÀLk... 
Dies: Diumenge, dilluns i dimarts de 12 a 14 h. i de 18 

a 2 1 h . 
Organitza: Arxiu Municipal 

Exposició: Com s'han fet els nous gegants de Lla
gostera? 

Lloc; Saló cafè del Casino Llagosterenc 
Dies: Durant tota la Festa Major 
Organitza: Colla Gegantera de Llagostera 

HORARI CARRILET 
Dissabte: de 17 a l h. 
Diumenge: de 12 a 2 h. i de 18 a 24 h. 
Dilluns: de 18 a 24 h. 

BALLS ENVELAT 
Dijous: gratuït 
Divendres: 800,- PTA. 
De dissabte a dimarts: 1.000,- PTA 

CONCERTS ENVELAT 
Diumenge i dilluns: 300,- PTA 

VISITES GUIADES: 200,- PTA 

LA CARPA 
La Carpa romandrà oberta a partir de les 18 h. menys 

el dissabte que s'obrirà a les 16h. Sempre estarà ambien
tada amb música. Estarà ubicada a l'Avda. de l'Esport. 

Organitza; Ajuntament de Llagostera 
Hi participen: Abstèmies H20, Carrle White, Brigada del 

Llantu & Porró que no pari. ._^ 

LLOTGES: 6.000.- Pta 
Sol·licituds; A les oficines de l'Ajuntament fins dime

cres 19 de maig, ^ ^ 
^f 

TEATRE: 
"La cançó del compte Arnau" de Quim Planella. 

Actors: Paoia Martínez, Anna Parés, Berta Giraut, Gerard 
Esteve, Jordi Solà, Gemma Tintinà, Nuri Aluart, Natàlia 
Mayoral, Silvia Cortés, Farners Pue:nte, Irina Masferrer, Aleix 
Gaïnza, Maiona Peracaula, Aram Domingo, Sandra üoveras, 
Anaïs Salvat, Marta Freixas, Laia Castro i Eva Roqueta. 

Producció: Ajuntament de Llagostera 
Venda anticipada: A l'Enrenou, al Modoni i a les ofici

nes de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 8 a 14 h.) 
Preu:1.000,- PTA ••.à· 
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MUICIPALS'99 
f Sn... Dos... Tres... JA! La campanya electoral ha començat. 
^S'acosten les eleccions municipals i tots els partits que par
ticipen en aquesta cursa comencen a preparar tots els dis
positius i totes les estratègies necessàries per afrontar el 
que poden ser les eleccions més mogudes i interessants 
dels últims anys. La campanya electoral es presenta intensa 
i emocionant especialment per la remodelació de CiU amb 
Josep Comas com a cap de llista, la creació de l'Entesa per 
Llagostera amb Lluís Postigo com a n° 1 i per últim la incor
poració del Partit Popular, un partit que a Llagostera mai no 
havia presentat candidatura fins ara, amb Gabriel Sànchez 
al capdavant. 

Han passat uns mesos on la incertesa i la rumorologia ha 
estat una constant pel que fa al nou panorama polític de 
Llagostera. Totliom qui hi té interès ha fet d'alguna manera 
les seves previsions i especulacions. Sigui com sigui els 
rumors que s'han creat i que han desfilat pel poble s'han 
anat desmentint o confirmant. Ara només falta esperar el 
proper dia 13 de Juny, animar a la participació ciutadana i 
que es compleixi la voluntat de la majoria del poble de Lla
gostera. Qui guanyarà? 

Jaume Vinas, Marc Sureda, 
Gustau M. Caste l lana, 

Sílvia Cortés. 



2 ELECCIONS MUNICIPALS '99 

ENTREVISTA A JOSEP COMAS 

Senyor Comas, què l'ha portat a 
presentar-se com alcaldable a Lla
gostera? 

La il·lusió d'encapçalar un projec
te de municipi pensat per a les perso
nes, en el qual tothom hi tingui la seva 
oportunitat. Ein refereixo a oportuni
tats per a una educació de qualitat, 
per a un accés fàcil a l'habitatge, af 
treball, als serveis i, sobretot, la meva 
decisió de presentar-me a les elecci
ons està molt determinada pel fet de 
saber que compto amb un gran equip 
de persones que comparteixen amb 
mi aquest projecte de població ober
ta, dinàmica, imaginativa, activa, so-
lidàna, participativa i equilibrada. Tots 
plegats aportem noves energies per 
Llagostera i l'experiència de Conver
gència i Unió de tots aquests anys tre
ballant pel poble. 

Com valora el temps que l'anterior 
alcaldessa, Pilar Sancho, ha estat 
al poder? 

La tasca de governar un Ajunta
ment no es pot atribuir a una sola 
persona. És el fruit de l'esforç comú 
de tot un equip i, alhora, dels matei-

Josep Comas i Boadas és el candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia 
de Llagostera a les properes eleccions municipals del 13 de juny. Comas 
encapçala un equip totalment renovat i afirma que afronta amb il·lusió 
el repte de «fer de Llagostera un municipi pensat per a les persones, en 
el qual tothom hi tingui la seva oportunitat». Amb 33 anys, Josep Comas 
dirigeix un taller d'arquitectura i, des de fa molt temps, participa activa
ment en la vida social i cultural de la població, formant part de diferents 
entitats, com és el cas del Casal Parroquial o la Penya Barcelonista. 

xos ciutadans que participen dema
nant respostes i solucions a les seves 
inquietuts. La Pilar ha sabut assumir 
la seva responsabilitat com alcaldes
sa i ha estat fonamental en el desen
volupament de la vila dirigint el pro
jecte de Convergència i Unió. Crec que 
li hem d'agrair la seva tasca i el seu 
esforç. El que passa és que els equips 
han de saber renovar-se per afrontar 
els reptes de futur. Convergència i Unió 
ha estat un gran exemple de renova
ció a Llagostera. 

Pilar Sancho ha declarat que dei
xava el càrrec per desavinences 
amb el partit. Creu que això pot 
influir positiva o negativament en 
la seva candidatura? 

Nosaltres respectem totesles opi
nions i creiem que tothom té dret a 
dir el que pensa. Els partits ja no són 
caixes tancades i homogènies. A la 
nostra candidatura hi conflueix gent 
de totes les procedències i pensa
ments amb l'únic denominador comú 
de voler aportar noves idees i nous 
projectes per a Llagostera, amb l'ob-
jectiu comú que tot el que fem sigui 
pensant en els veïns i veïnes de la 
població. La Pilar forma part d'una 
experiència a la qual nosaltres no hi 
renunciem i, en aquest sentit, la seva 
tasca ens enriqueix com a hereus 
d'aquesta expehència. 

En la llista que vostès presenten, 
hi ha una renovació gairebé total 
en referència a l'anterior equip de 
govern. El canvi respon simplement 

a una renovació de persones moti
vada per una estratègia política o, 
també d'Idees? 

Els temps canvien i cada moment 
és diferent. Per sort, a Convergència i 
Unió comptem amb una nova gene
ració de ciutadans que porten molt 
temps implicats en la vida municipal 
de Llagostera, i que ara volen traslla
dar aquestes inquietuds al govern de 
la població aportant noves idees i, 
sobretot, un concepte molt ampli de 
participació ciutadana. Volem que la 
Llagostera del futur sigui el fruit de 
l'aportació de tots els que vivim en 
aquesta vila. 

Un dels fets que criden l'atenció 
de la seva llista electoral és la in
corporació de joves. La mitjana 
d'edat és força baixa i vostè ma
teix, en el cas que guanyés, seria 
un dels alcaldes més joves que hi 
ha hagut a Llagostera. A què es deu 
aquest fet? 

El factor edat no és el més impor
tant, perquè es tracta de gent amb 
prou maduresa política que té molt clar 
que s'ha de garantir als ciutadans la 
continuïtat del bon moment actual, 
tant en l'aspecte econòmic com en el 
camp social. El fet que Convergència 
i Unió presenti una llista renovada es 
només fruit del gran capital humà que 
té el partit a Llagostera i de la nostra 
capacitat de renovació. Això s'ha de 
tenir en compte perquè demostra el 
gran dinamisme d'aquells que volem 
dur a terme aquest nou projecte per 
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Llagostera. Els ciutadans poden 
sentir-se orgullosos d'aquesta capa
citat de renovació i del fet d'haver in
corporat gent professionalment molt 
preparada. 

Aquestes eleccions es diferencien 
de les anteriors per la raó que el 
votant podrà elegir entre CiU reno
vada i dos partits nous, l'Entesa per 
Llagostera i el PP. Com creu que 
això pot afectar a l'elector? 

Per sort, estem davant d'una de
mocràcia que ja ha demost ra t 
sobradament la seva maduresa i la 
seva consolidació. El ciutadà sap dis
tingir perfectament quins són els can
didats capaços de governar i de tirar 
endavant un projecte estable pel mu
nicipi. 

Per a vostè què significa l'Entesa 
per Llagostera? 

Per a mi no és res més que una 
altra opció democràtica. Com deia 
abans, tothom té dret a expressar les 
seves idees i a presentar-les sota el 
paraigües polític que cregui més opor
tú. 

Què li preguntaria o que li retrau
ria a l'Entesa per Llagostera? i al 
PP? 

No és a mi a qui correspon pre
guntar-los res. Això correspon als elec
tors, perquè són ells els que han d'es
collir. 

En el cas hipotètic que necessitin 
pactar amb el PP per obtenir la ma
joria, quina postura adoptaria el 
seu partit? 

Crec que és massa aviat per parlar 
de possibles enteses o pactes. Jo sóc 
partidari d'impücar tothom en el pro
jecte de Llagostera, de no excloure a 
ningú. La nostra proposta es oferir 
respostes i solucions a les necessi

tats i inquietuds dels ciutadans, de 
tots els ciutadans, i aquest és un pro
jecte que hem de compartir amb tot
hom. La política municipal ha de ser 
oberta i par t ic ipat iva , sense 
protagonismes exclusius de ningú. 

Quins són els punts forts del seu 
programa electoral? 

La gent de Llagostera. Nosaltres 
ens hem compromès amb la gent, 
escoltant les seves necessitats, les 
seves propostes, cuidant els petits 
detalls. És important no perdre de vista 
els fets quotidiants, aquells petits pro
blemes que cal resoldre amb eficàcia. 
El nostre projecte passa per consoli
dar i crear serveis, equipaments i 
infraestructures de manera molt pro
pera a les persones. Com deia abans, 
volem que tothom tingui la seva opor
tunitat. Jo vull que els veïns tinguin 
espais urbans pensats per a ells, que 
sàpiguen que en aquest poble es pot 
accedir al treball, a l'habitatge, a la 
convivència, a l'educació, a la cultu
ra, a l'esport. Que la relació AJunta-
ment-ciutadans sigui absolutament 
oberta, sense barreres. No es tracta 
de fer més i més, es tracta de fer-ho 
bé, amb seny, garantint l'estabilitat i 
el desenvolupament racional, garan
tint un municipi respectuós amb les 
persones i amb l'entorn, garantint els 
sen/eis, les comunicacions i els acces
sos d'una població moderna i capaci
tada. Per a nosaltres és molt impor
tant avançar mesurant les coses, les 
passes, les accions, sense deixar nin
gú en el camí. 

Com pot participar el ciutadà en 
aquest nou projecte? 

Des cf'ara mateix, els ciutadans 
poden contactar amb ml, poden ex
plicar-me les seves inquietuts, les se
ves propostes, les seves necessitats. 
Jo compto amb la gent i això no vo
lem esperar a fer-ho passades les elec
cions. És important que des d'avui 

a 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
La teva garantia. 

mateix els llagosterencs sàpiguen que 
jo vull ser l'aícalde de tots i vull treba
llar amb la col·laboració de tothom. 

Com definiria el seu partit polític? 

Tenim una excessiva tendència a 
etiquetar les persones i les coses. 
Convergència i Unió ha demostrat 
sobradament que és una opció ober
ta a tots els ciutadans que volen par
ticipar en la construcció del seu mu
nicipi i del seu país, aportant idees i 
propostes. Convergència i Unió és un 
partit nacionalista, progressista i llibe
ral que sempre ha comptat amb la 
gent. 

Quin dels polítics actuals s'acosta \ 
més al seu ideal polític? 

Les persones que creuen en la 
convivència, en la participació, en la 
llibertat d'expressió, en el país, en la 
capacitat de les pròpies persones. Hi 
han grans persones a la política actu
al, començant pet mateix President de 
la Generalitat de Catalunya. 



4 ELECCIONS MUNICIPALS '99 

ENTREVISTA A LLUÍS POSTIGO 

Lluís Postigo Garcia és el candidat de l'Entesa per Llagostera a l'alcaldia 
del poble de Llagostera a les properes eleccions municipals del 13 de 
juny. Encapçala una candidatura independent sorgida a partir d'una agru
pació d'electors. Assegura voler fer un treball participatiu prioritzant tot 
allò que incideix directament en el benestar general. A les passades 
eleccions encapçalava la llista d'IC-EV. Té 32 anys i és advocat 

Què ha canviat d'aquell Lluís 
Postigo que es presentava a tes 
darreres eleccions per plantar cara 
a Narcís Casas? 

Suposo que es tracta d'una ma
nera de parlar, però en primer lloc vol
dria dir que no preteníem plantar cara 
a ningú. 

Quan a finals del 93 ens vam plan
tejar la possibilitat de formar una llis
ta i presentar-nos a les eleccions mu
nicipals del 95, ho vam fer amb la in
tenció d'aportar a la política munici
pal noves idees i una actitut diferent 
de fer oposició. i 

Sí, certament érem conscients de 
les nostres possibilitats i teniem as
sumit que el nostre paper seria el 
d'oposició. Quan algú, com nosaltres 
en aquell moment, es presenta a unes 
eleccions sense la més mínima expe
riència política no es pot plantejar gua-
nyar-les. Avui, amb quatre anys d'ex
periència a l'Ajuntament i al Consell 
Comarcal, és molt diferent. 

Penso que bàsicament he canviat 
en dos aspectes : ara tinc més expe
riència i major motivació, atès que el 
repte que té "l'Entesa" és aconseguir 

la conf iança de la majoria dels 
llagosterencs per a governar. 

Què és l'Entesa per Llagostera i 
què ha motivat la seva creació? 

"L'Entesa" és una candidatura in
dependent sorgida a partir d'una agru
pació d'electors. 

La necessitat de crear aquesta 
nova opció va sorgir a partir d'un grup 
de llagosterencs que tenim una per
cepció comú de la política municipal, 
i que podríem concretar en els punts 
següents : 

- La gestió municipal és molt 
millorable. 

- La manera de fer del darrer 
equip de govern ha portat a un en
frontament entre regidors totalment 
desaconsellable pel bon funcionament 
de la corporació. 

- En el darrer mandat s'ha actu
at, en alguns casos, en contra dels 
interessos del poble I en benefici d'un 
determinat partit polític. 

- Els reptes de futur de! nostre 
poble fan aconsellable una entesa 
entre els diferents grups polítics. 
Haig de dir que "l'Entesa" és un grup 
obert a tothom que vulgui treballar per 
al poble, i que fins el dia d'avui esta 
integrat bàsicament per gent indepen
dent -ès a dir no afiliada a cap partit-
i per afiliats a les Agrupacions locals 
del PSC, d'IC-Vi d'ERC. 

Què necessita Llagostera política
ment parlant i com valora el nou 
panorama polític del poble de Lla
gostera? 

Pel que fa el nou panorama polí
tic, hem de fer una valoració molt po
sitiva de la concurrència a les prope

res eleccions de noves candidatures, 
la qual cosa representa que determi
nats sectors de la població que no es
taven representats en el consistori, o 
que no s'identificaven del tot amb la 
opció votada, ara tindran la seva opor
tunitat, 

En relació a la primera part de la 
pregunta, pensem que caldria : 

-Un equip de govern que tingués 
en compte els restants grups munici
pals (respectant el pluralisme polític 
com a pnncipi democràtic i permetent 
la participació de tots els regidors en 
els afers de poble), i que es caracte
ritzés per la seva tolerància, per la seva 
capacitat de diàleg, i per l'aposta fer
ma de defugir de l'enfrontament sis
temàtic. 

-Una potenciació de la participa
ció ciutadana a tots els nivells, procu
rant informació puntual i provocant la 
implicació de la gent en els afers mu
nicipals. 

Quines mancances tè el poble de 
Llagostera i en el cas de pujar a 
l'alcaldia quina postura emprendrí
eu? 

Bàsicament està mancat d'un projec
te de futur, o el que és el mateix, d'una 
planificació de les necessitats de Lla
gostera. Cas de governar, la postura 
de "LEntesa" seria l'autocrítica per
manent, atès que partim de! punt de 
vista que tot presenta mancances o, 
en positiu, que tot és millorable. Això 
provocarà en nosaltres un esperit de 
continua superació per tal d'aconse
guir les finalitats que ens marquem en 
cada camp. 

Per posar uns exemples: 
En el camp del medi ambient no ens 

podem conformar amb inaugurar les 
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instal·lacions de la deixalleria -per cert 
un 0 dos anys després que molts po
bles de més de 5.000 habitants-, sinó 
que hem d'intentar que la recollida se
lectiva sigui un èxit, marcant-nos uns 
determinats objectius a llarg termini en 
relació a la sensibilització ciutadana i al 
número de tones recollides; tampoc ens 
podem mostrar cofois pel que fa a l'es
tat de la xarxa de clavegueram quan anys 
després del suposat "acabament" de la 
urbanització de la zona industrial enca
ra no s'ha connectat a la xanía general 
de la població. Cal fer, doncs un pla de 
sanejament que es marqui uns ob
jectius a curt i llarg termini. 

0 en el camp de l'urbanisme, ac
tualment disposem d'unes Normes 
Subsidiànes redactades fa més de 
quinze anys que no han estat mai re
visades. Sembla clar doncs que, atès 
que en aquests anys les espectatives 
urbanístiques de Llagostera han can
viat substancialment, estaria més que 
justificada la necessitat d'una revisió. 

1 aixi podríem continuar en els di
ferents àmbits de la gestió municipal. 

Li deixem quatre línies perquè con
venci el llagosterenc indecís per
què es decanti per la seva opció 
política? 

Certament aquesta és una pre
gunta que em desagrada contes
tar, perquè se suposa que l 'entre
v is ta t hauria de fer veure 
excel·lències de la seva opció 
mediocri tat de les altres. 

Particularment penso que aque
lla persona que estigui indecisa ha 
d ' in tentar tenir accés al màxim 
d' informació referent a les dife
rents opcions polítiques. 

Jo li aconsellaria que examinés 
de forma detallada els diferents 
programes electorals i que inten
tés ésser present en algun dels 
actes informatius que s'han de ce
lebrar al llarg de la campanya. 

A favor de la nostra opció polí
t ica, i sense pretendre desmerèi

xer les altres candidatures, li diria 
que, evidentment, hem intentat fer 
un programa el mil lor possible, 
excloent aquelles promeses que no 
sabem si podríem complir, i que 
hem intentat fer la millor llista pos
sible, pensant amb un equip de 
govern equilibrat i capaç de fer una 
feina seriosa, rigorosa i responsa
ble. S incerament penso que el 
grup de persones que integren la 
candidatura de "L'Entesa" és la 
millor garantia de la feina que po
dem fer. 

Com valora els dos anys que la 
senyora Pilar Sancho ha estat a 
Talcaldia de Llagostera i què en 
pensa de la seva retirada? 

Penso que han estat dos anys des
aprofitats i d'impàs, entre un període 
clarament marcat per la figura d'en 
Narcís Casas i el que s'iniciarà el pro
per 13 de juny. 

Pel que fa a la seva retirada, i mal
grat la seva manera de fer, penso que 
l'Ajuntament ha perdut una persona 
força treballadora. 

Evidentment no em correspon a mi 
valorar les causes que han provocat 
la seva "exclusió", que no retirada. 

Què li preguntaria o retreuria al 
grup de CiU? i ai nou grup del PP? 

^ / Al grup de CiU li faria les mateixes 
preguntes que hem vingut fent al llarg 
d'aquests quatre anys, moltes de les 
quals encara estan a l'aire. Al grup del 
PP li preguntaria si es presenten a les 
eleccions municipals esperonats per 
gent del poble o per gent del partit. 

Pel que fa als retrets no els en faria 
cap; sí en canvi els faria el prec que 
intentin fer una campanya electoral po
sitiva i de respecte a les opcions con
traries, com intentarem fer nosaltres. 
Sens dubte marcaria un bon inici en les 
obligades relacions que haurem de 
mantenir en un futur immediat. 

La querella interposada per vostè 
a la persona de Pilar Sancho per 
negar-se a facilitar informació, 
queda aparcada per la seva retira
da o continua vigent fins a les últi
mes conseqüències? 

La querella interposada contra l'ac
tuació de l'Alcaldessa continua la seva 
tramitació. En el seu dia el grup mu
nicipal d'Iniciativa per Catalunya-
Verds va decidir interposar-la perquè 
servís com exemple no només als pro
pers Alcaldes de Llagostera sinó tam
bé a Alcaldes d'altres pobles que pre
nen com a pràctica habitual l'impedi
ment sistemàtic dels drets dels regi
dors a l'oposició. 

Haig de manifestar que no es tracta 
d'un afer personal contra Pilar Sancho, 
sinó d'una qüestió de principis, ja que 
s'hagués actuat igual davant els fets 
denunciats independenment de qui
na persona fos l'Alcalde. 

Quina opinió li mereix que el Partit 
Popular es presenti per l'alcaldia 
de Llagostera? Creu que això pot 
fragmentar el vot de CiU? 

Com he dit anteriorment, fem una 
valoració positiva de la concurrència 
a les properes eleccions de noves can
didatures, perquè això pot fer possi
ble que un sector més del poble esti
gui representat al consistori. 

Pel que fa a la possible fragmen
tació del vot de CiU, penso que és fins 
a cert punt imprevisible, Tot dependrà 
de les persones que encapçalin les 
diferents candidatures. 

En el cas hipotètic que hi hagués 
l'opció de pactar amb el PP per 
obtenir la majoria absoluta, quina 
seria la postura de l'Entesa per Lla
gostera? 

En aquest punt, evidentment, sóm 
conseqüents amb el que he contes
tant amb anterioritat, quan deia que 
el proper equip de govern hauria de 
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Per vostè, o més ben dit per l'En
tesa per Llagostera, quins són els 
punts claus del vostre pograma 
electoral? 

Sense voler entrar al detall, per això 
us remeto al programa electoral, els 
punts claus podnen ésser perfecta
ment dos : 

- En primer lloc, volem fer un tre
ball participatiu. Pel que fa al funcio
nament de l'equip de "L'Entesa", no 
seriem l'Alcalde i la resta de regidors. 

sinó un veritable equip en el que tots 
assuminem les responsabilitats per 
igual. I pel que fa a la relació amb el 
poble, amb la ciutadania, ens plante
gem el gran repte que aquesta parti
cipi com mai ho ha fet, impllcant-se 
en la presa de decisions i adoptant 
un paper actiu. 

- En segon lloc, volem fer un tre
ball per a les persones. Amb una cla
ra vocació de servei al poble, 
pnoritzant tot allò que incideixi més 
directament en el benestar general. 

^ 

ENTESA 
per Llagostera 

ENTREVISTA A GABRIEL SANCHEZ 
[ Íjíf7/.T~.T? ^- ' rT /" . " -—-• 

. • - V , - ; , . ^ - : 

à-

S'han convertit en la sorpresa 
d'aquestes eleccions. Expliqui'ns 
com s'han format i perquè van de
cidir presentar-se a les eleccions? 

Bé, una sèrie de gent del poble, 
especialment tota la Plana del PR in
cloent-hi el coordinador general del 
partit, em van demanar que em pre
sentés com a cap de llista. En pnncipi 
deia que no, però després vaig consi
derar que era el moment oportú ja que 
en aquests moments hi ha molta divi
sió. A més, és un cas històric perquè 

Gabriel Sànchez Ortuzar és ei candidat del Partit Popular a l'alcaldia de 
Llagostera a les properes eleccions municipals del 13 de juny. Sànchez 
es presenta amb moltes ganes de solucionar les necessitats del poble 
de Llagostera. Té 53 anys i treballa a la seva consulta com a terapeuta. 

és el moment adequat per entrar el 
PP a Llagostera. També crec que ara 
és el moment per enriquir el sistema 
polític de Llagostera i donar una altra 
opció que molta gent pot trobar ade
quada. 

Des del seu partit, com valoren e! 
temps que l'anterior alcaldessa. 
Pilar Sancho, ha estat al poder? 

Jo el valoro molt bé. Crec que la se
nyora Pilar Sancho ha fet tot el que ha 
pogut i ha estat a l'alçada dins de les 
circumstàncies. És indubtable que hi 
ha hagut errors, però no precisament 
per ella directament. No hem de perdre 
de vista que es va trobar amb un alcal
de que va marxar, que va deixar un bon 
testament polític i que li ha costat se
guir el camí d'un gran polític com era el 
senyor Narcís Casas, ja que era un home 
amb una gran capacitat política. Era 
un home digne i la seva manera de fer 
és, en gran part, un camí a seguir. 
Com valora el nou panorama polí
tic de Llagostera? 

IVlolt bé. Aquesta rivalitat política 
que hi haurà serà molt ennquidora i 
crec que profitosa. El més important 
per a mi i pel poble de Llagostera és 
que la concòrdia entre uns i altres no 
es perdi. Cal que quan hi hagi un pro
blema al poble es pugui solucionar 
entre tots, estudiant totes les soluci
ons viables i mirar què convé més al 
poble. S'ha d'arhbar a un consens 
com sigui. S'ha de buscar, repeteixo, 
la concòrdia entre totes les forces po
lítiques perquè la unió fa la força i la 
divisió només fa que debilitar-la. 

En cas que cap partit aconseguís 
la majoria absoluta, vostès estari
en disposats a pactar amb CID o 
L'Entesa? 

Jo, personalment, estic disposat a 
entendre'm amb tots, sempre que si
gui pel bé del poble. No estic definit, 
políticament sóc un "centre total". Un 
centre però com una aranya, aniré cap 
un costat o cap a un altre sempre que 
pugui suposar un benefici pel poble. 
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Mentre una cosa sigui justa i bona, 
sigui amb qui sigui, s'ha de provar. No 
es pot discriminar a cap força política 
pel simple fet de ser de dretes o d'es
querres. Som en un poble i hem de 
lluitar per ell. Jo no sóc l'Aznar, ell porta 
el pes d'Espanya; una cosa és portar 
un país i una altra portar un poble com 
Llagostera. Estic totalment d'acord 
amb la política de centre i el que m'in
teressa més és que Llagostera funci
oni. Hem d'escoltar a tothom i si algú 
aporta una bona idea no hem de mi
rar de quin partit polític és, sinó si és 
beneficiós pel poble. 

Des del seu partit, quin és el paper 
que adoptaran davant aquestes 
eleccions, és a dir, quins són els 
punts més representatius del seu 
programa? 

Els punts forts són tots. No hi ha 
coses petites. Per exemple, fer una 
bona política de seguretat ciutadana. 
No es tracta ni molt menys d'instau
rar més presència poücial. De tota 
manera si fos necessari i les circums
tàncies ho demanessin, es pot refor
çar. A Llagostera hi ha moltes d'urba
nitzacions i el sector de la pagesia és 
molt important, hem de pensar en ells 
i mirar d'arreglar carreteres i camins. 
La potenciació del comerç a Llagos
tera, també creiem que és un punt 
clau a tenir en compte. En definitiva 
volem coses que beneficiïn al conjunt 
del poble. 

Per a vostè, què significa l'Entesa 
per Llagostera? 

Jo crec que si ells s'han unit i amb 
aquesta unió aconsegueixen la força 
que necessiten, endavant. De tota 
manera no vull entrar en valoracions 
personals. Suposo que si s'ha format 
aquest nou grup és perquè d'alguna 
manera o altra els interessa. 
Algú ha dit que és una estratègia 
política per desbancar el govern de 
Convergència. 

Podha ser, però no crec que es 
desbanqui a ningú en res. Aquí no hi 
ha desbancats, aquí només hi ha 
maneres de fer. S'ha d'aconseguir un 
equilibri econòmic, social i físic del po
ble de Llagostera. 

Hi ha alguna cosa que els pregun
taria o retreuria a CiU? I a l'Entesa 
per Llagostera? 

No. Per a ml CiU és un partit de 
centre dreta. Fan el que creuen I no_ 
tinc res a retreure. 

A l'Entesa, què voleu que els digui 
a l'Entesa després del 13 de juny es 
veurà. De moment s'han ajuntat, no? 
No importa qui guanyi si ho fa bé i 
dedica tots els recursos i esforços pel 
bé del poble. 

Li deixo quatre línies per convèn
cer al votant indecís perquè es de
canti cap a la seva opció política? 

No estic demanant cap vot a la 
desesperada. El que em toca realment 
és treballar i espero que Llagostera em 
doni suport. El poble és de tots, i s'ha 
de treballar pel poble. 

Com definiria el seu partit polític? 

Centre total. Som del PP però som 
del PP d'un poble i hem de tenir en 
compte les necessitats del poble. 
Unes vegades pot ser dretes, altres 
vegades pot ser esquerres o de 
centre...és buscar la manera que el 
poble funcioni. És una definició molt 
complexa. No em vull definir amb 
exacfitud. 

Que és per a vostè el centre? 

Per a mi el centre és un bon fer. El 
centre representa que no hi ha po
bres ni hcs, la unió de tots, que l'ex
trema dreta baixi del burro i l'esquer
ra també. Buscar una convivència fa
miliar al màxim que es pugui. Jo con

sidero el centre com una aranya, on 
faci més falta ha d'anar-hi, no per 
menjar-se la mosca sinó per anar allà 
on s'hagi d'ajudar. S'ha de desperso
nalitzar una mica a Llagostera i de dir 
jo sóc d'aquí i jo sóc d'allà. Jo crec 
que hem de ser allà on hi hagi neces
sitat, a l'hora que sigui i com sigui. La 
qüestió és fer coses pel poble en be
nefici de tothom i no només en bene
fici d'uns quants. La meva idea sem
pre ha estat aquesta. Lextrem sem
pre ha sigut dolent, no adequat ni 
necessari. El món també ha canviat 
moltíssim. El centre és molt elàsfic. 

Quin dels polítics actuals, s'acos
ta més al seu ideal polític? 

Dins l'àmbit estatal, el senyor José 
M^. Aznar. Jo havia votat en un phnci-
pi al senyor Suarez, després vaig vo
tar una vegada a Felipe Gonzàlez. Com 
a alcalde a Llagostera vaig votar a 
Narcís Casas, pel fet que la seva polí
tica beneficiava al poble. 
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PRESENTACIONS DE LENTESA PER 
LLAGOSTERA I DE CDC 

S'inicia una nova etapa política, 
quan a principis de febrer, s'infomia 
als Llagosterencs que s'ha format un 
nou partit polític, l'Entesa per Llagos
tera, una candidatura independent 
sorgida a partir d'una agrupació d'elec
tors. 

La primera presa üe contacte amb 
el ciutadà, es produeix el divendres 19 
de març amb la presentació oficial a 
la seu del partit, situat al Passeig 
Pompeu Fabra, 46. Com a represen
tant de l'Entesa el Sr. Postigo explica 
als presents la creació i la motivació 
d'aquest nou projecte polític, i posa a 
disposició dels ciutadans, que ho de
sitgin, el local electoral on tots els di
jous a partir de 2/4 de 10 de la nit es 
poden anar a presentar qualsevol t i
pus de suggerències, per tal de que 
el poble en surti beneficiat. Els dies 
20 i 22 en el mateix local, es va dür a 
terme una recollida de signatures da

vant de notari, condició imprescindible per constituir-se legalment com a partit. 
Com a mínim s'havien de recollir 100 signatures. Fonts directament relaciona
des amb l'Entesa per Llagostera han informat que aquesta xifra va ser sobre
passada abastament. 

Ei dia 26 de febrer d'enguany es va inaugurar el local de 
Convergència Democràtica de Catalunya a Llagostera. Lacte 
va comptar amb la presència del Sr. Xavier Thas, Conseller 
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i les phnci-
pals autoritats locals, així com destacats representants del 
mon cultural i social del poble. La nombrosa afluència de 
militants i simpatitzants va deixar petit el local, situat al Car
rer Pau Casals 8 de Llagostera. Durant l'acte, el Conseller 
Thas i el delegat local de CDC Josep Comas, van fer un 
repàs ats 20 anys d'històha del partit a Llagostera i van des
tacar l'esperit de renovació que hi ha hagut dins el partit 
com una eina clau per afrontar amb empenta el futur polític 
del nostre poble, sense renunciarà l'experiència acumulada 
durant aquests 20 anys. Acte seguit es va fer entrega d'un 
ram de flors a les alcaldesses i a les mullers del alcaldes que 
durant els 20 anys de democràcia, han representat a con
vergència i al poble al consistoh de Llagostera. Després de la 
inauguració del local, es va celebrar el sopar d'aniversah al 
restaurant El Molí de la Selva on es varen aplegar 110 per
sones. Cal destacar que el Conseller de la presidència va 
visitar abans de la inauguració, la casa on va passar gran 
part de la seva infantesa i d'on era ohginàha la seva família. 
Can Vidal de Llobatera. 


