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espacio para la imagínacion 

NAvieAoosefs. 

Una vez mas, el talento demuestra que hay formas més amplias de ver el mundo. El Citroé'^ 

Xsara Picasso abre un nuevo concepto del espacio en todas sus dimensiones: largo. anch^ 

y alto. Es el espacio de un monovolúmen habitable y modular. Confortable para \o^ 

N I J F V O C I T R O E N - ' ^ À R A Pasajeros y con gran capacidad para lo que quieran transportar. La tecnologia ma^ 

avanzada se ha puesto al servicio de la imaginación màs exigente: Ordenador de a bordô  

, 3 ^ Climatizador con pantalla digital. Modubox®. Radio CD con mandos al volante. 25 espacio^ 

portaobjelos. ABS con repartidor electrónico de frenada. Airbags frontales y laterales-

Dirección asistida variable. Motores Diesel HDi (Common Rail) y gasolina (hasta 117 CV)' 

En el Citroen Xsara Picasso la inspiración viene de sèrie. 

A fM T E T a D a , '^ ' -^ \ C I O 1^ 

| > , C 4 ^ 
/ 

j o T E I M A G I N A S L O Q U E C I T R O E N P U E D E H A C E R P O R 

ENGAAVERLOS A 

C I T R O E N 
Taller Esteve 
Agent Oficial Citroen 
C. Baixada de la costa, 28 baixos 
17240 LLAGOSTERA íGironal ^ i T n í ^ Ü N 
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EDITORIAL 
TEMA CENTRAL. Deixalles. Què en fem? 
LA VARIANT DE LLAGOSTERA (2). 
MASOS DE LLAGOSTERA. Cal Ros. 
EL PAPU PREGUNTA 
COMERÇOS AMB HISTÒRIA. Casa Llirinós. 
CULTURA: La Cultura a Llagostera. Entrevista a Montse 
Vila Gutarra, Regidora de Cultura i Festes. Premi Sant 
Jordi. 

COSES DEL POBLE: Què hi falta i què hi sobra a Lla
gostera. Carnaval. Abocadors a Llagostera. La casta
nyada al CEIP Lacustària. Colònies al Mas Pa 
gès. Jornades culturals. Dia de l'arbre. Llagostera.com. 
Setmana Santa. La Passió. La calçotada. Eleccions. 
Els Plens.Presentació de rAssociació AVORA. La cruï
lla de Tossa. Deute extern: el nostre deute moral. 
LLAGOSTERA A LA PREMSA 
EL TRASLLAT. 

LLAGOSTERA A LA PREMSA. 
ENTITATS: Arxiu obert. Biblioteca Julià Cutillé. CEIP 
Lacustària. Colla gegantera. Col·legi Ntra Sra del Carme. 
Llar d'infants el Niu. casino llagosterenc. Grup munici
pal de CiU. Hospital-Residència Josep Baulida. 
RETALLS D'HISTÒRIA. 
REGISTRE CIVIL 
EN RECORD DE... 
LLETREFERITS. 
BOTÀNICA: El jardi d'ombra. 
GENT SANA: La Violeta. 
EL IOGA. 
HORÒSCOP. 

A BOCA DE CANÓ. Ad memoriam. 
DES DE CA LÀVIA LOLA: El poble imaginat. 
LÀLBUM DE FOTOS. 

• v ^ Amb la col·laboració 
••^ de la Diputació 

de Girona 

Membre de l'Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal 

•1 

El Col·lectiu de Redacció vol respectar la llibertat d'expressió i la diversitat d'opinions. El Col·lectiu 
de Redacció no es responsabilitza necessàriament de les opinions dels col·laboradors i no es 
compromet a que tots els escrits rebuts siguin pulicats. L'únic article que expressa l'opinió de 
tot el Col·lectiu de Redacció és l'Editorial. Tanmateix s'acceptaran treballs signats amb 
pseudònim, però el Col·lectiu ha de ser sabedor del nom de l'autor Per raons d'espai, 
el Col·lectiu de Redacció es reserva el dret de resumir el contingut dels escrits que 
excedeixin l'extensió d'un foli escrit a doble espai. Totes les entitats del poble que ho 
desitgin tenen una pàgina del Butlletí a la seva disposició. 
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Les infrastructures dels 
col Ions... 

n 

y i nem per parts. D'entrada, bona Festa 
ii^lllagosterencs! Puntual com cada any, per 
bé que una setmana més tard del que acostu
mava a ser habitual, la Festa Major ha arribat al 
nostre poble, amb una programació, a priori, prou 
atractiva {ressenyada a l'interior del present 
exemplar) i amb alguna novetat a destacar. D'en
trada, notar l'edició gratuïta, per part de l'Ajun
tament, del programa de la Festa en forma de 
llibret explicatiu, explicatiu no només del pro
grama pròpiament, sinó també d'alguns dels cen
tres de difusió cultural més destacats que hi ha 
al poble; l'Escola de Belles Arts i la d'Artesania, 
la Colla Gegantera, els Museus... Igualment re
marcable és la nova uoicació de les carpes, si
tuades aquest any davant del Pavelló, a cavall 
de la Fira i l'edifici polivalent (centre de la major 
part de les activitats programades). Unes carpes 
que presenten també la novetat d'oferir una car
pa dedicada exclusivament, i durant els cinc dies 
de la Festa, als sons més actuals; dance, house, 
techno, progressive... 

Uns dels que podran gaudir més d'aquests 
dies són els del Casino, que tindran un meres
cut repòs després d'uns mesos de frenètica ac
tivitat. Han programat cursos, obres de teatre, 
òperes I concerts de música clàssica per a nens 
i festes com ara la del Carnaval o la de Sant 
Jordi. Destacar a més l'exiíosa celebració dels 
Plens municipals al Teatre (en l'últim, membres 
del Col·lectiu van poder comptabilitzar unes 150 
persones). De tota manera, les seves sales d'ex
posicions sí que estaran obertes durant aquests 
dies de Festa. I si voleu viure l'activitat festiva 
on line, connecteu-vos a llagostera.com. És la 
web del poble, creada des de la factoria 
Merlstation, i de la qual trobareu detallada infor
mació en aquest Butlletí. 

Vegem ara les infrastructures dels... En són 
dues i totes de sobres conegudes, alhora que 
gens volgudes per la major part de llagosterencs. 
La ja eterna Línia de les Gavarres i la Variant són 
dues obres que, mal ens pesi, d'una manera o 
altra esdevindran una realitat. De la primera, les 
últimes noves, a l'hora de tancar la redacció, 
parlen d'una situació d'espera. L'Ajuntament de 
Cassà, i amb ell la resta de municipis encapça
lats per Llagostera, estan a l'espera de trobar un 
intermediari prou de fiar (que no pro-vingui de la 
gEnheralitat) per continuar les negociacions amb 
Enher i trobar així una solució que no sigui ni 

pels uns, ni pels altres. Una solució... mixta? Es
perarem... 

En quan a la Variant, sabut és que l'Ajunta
ment del nostre poble ha treballat en l'elabora
ció d'un traçat alternatiu als proposats per I' ad
ministració autonòmica, un traçat que busca, per 
sobre de tot, que la incidència damunt les cases 
dels nostres veïns sigui la mínima possible, i 
que igualment busca que l'agressió al Pla de 
Panedes sigui també insignificant. Per cert, nin
gú ha mal- pensat de perquè no s'aprofiten les 
obres d'una infrastructura d'aquestes per fer tam
bé les de l'altra? No poden anar els dos traçats 
paral·lels? Ssssss...tock Options? 

Continuem amb les infrastructures... Som 
conscients que la incredulitat farà presa en vo
saltres quan llegiu el que som a punt d'anunciar-
vos. Amb tot, però, ho hem de fer; JA SOM AL 
NOU LOCAL!! 

Començava a ser un deute històric del Con
sistori amb el Col·lectiu de Redacció (que trist... 
Farà aquest estiu cinc anys des de la promesa 
de cedir-nos un local digne, per fer feina...), i per 
fi, aquest (collons) de somni, d'infrastructura, s'ha 
fet realitat. Per fi podem donar les gràcies. Amb 
el desig que tothom pugui participar del què es 
cou a la revista local, durant el cap de setmana 
de la Festa tots els llagosterencs sou convidats 
a visitar aquest nou local, al propi Col·lectiu i a 
l'innauguració, en forma de jornades de portes 
obertes, que pensem realitzar-hi. 

Dues coses més per acabar. Ens agradaria 
recordar que dins aquell forat que fins fa poc era 
el nostre local encara hi ha un grup de persones, 
el col·lectiu de musulmans de Llagostera, que 
han de continuar passant-hi hores i hores. Per 
quan una mesquita, igualment, digna? 

I per últim, ens adherim a les reivindicacions 
del professorat de l'IES que, tot i que va aug
mentant curs rera curs per cobrir les diferents 
etapes educatives que es van instaurant, han de 
continuar treballant en condicions precàries dins 
una llauna de sardines. Ens sembla que tothom 
té dret a treballar, viure i respirar com a éssers 
humans que som. 

Col·lectiu de Redacció 

http://llagostera.com


Deixalles. Què en fem? 
2a part: La recollida selectiva 

Ara fa exactament un any, us vàrem 
oferir la primera entrega d'aquest tre
ball. Es titulava Deixalles: Què en fem? 
1 a part: Labocador de Solius. En 
aquella ocasió es va parlar del trist i 
problemàtic destí dels residus que 
generem a casa nostra. Els protagonis
tes principals d'aquest treball continuen 
sent els residus, però tant l'escenogra
fia com el desenllaç d'aquesta història 
és totalment diferent. Intentarem posar 
de manifest que els residus poden ^ 
esdevenir una veritable font de riqd 
i no una maleïda nosa perjudicial per al 
medi ambient. Sabies que... Més del 
80% dels residus sòlids urbans, abans 
de convertir-se en deixalles jj iortar-los 
a l'abocador de Solius, es poden aprofi
tar per reutilítzar-los, recuperar-los i/o 
reciclar-los? En els últims 40 anys 
s'han produït més residus que des de 
l'origen de l'home a 1960. Actualment 
una família estànd^ produeix més d'un 
metre cúbic de de i» |es al mes. Cadas
cun de nosaltres I 1 ^ V B | @ 9 l ^any de 
vidre, 121 K g / a r w M p ^ r , 48 Kg/any 
d'envasos de a ^ B W l a u n e s i brics. A 
Llagostera esfpneren 2.760 tones de 
residus municipals. 
Què i com podem reciclar? Què és una 
deixalleria? Quines utilitats tenen els 
R.S.U.? Què són les tres erres? Quina 
necessitat hi ha de practicar la recollida 
selectiva? Què són els envasos lleuge
res i els residus perillosos? Què és i 
com es fa el compostatge? Aquestes i 
altres preguntes s'intentaran respondre 
de forma senzilla i entenedora, f 
rem que aquest treball sigui mé^ • 
un simple treball i que servei jy* 
informativa i contribueixi a som. 
un problema on tots nosaltres h 

W 

.^^ m:-

àfies Caceres 
Dani Moll 

" a r c Sureda 
Santi Soler 

•ÍS" 



DEIXALLES. QUE EN FEMf 

Carta oberta dels autors 

/Ç'ipreciat lector, 
''•""• abans de començar a entrar en matèria, ens agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones que directa
ment 0 indirectament han fet possible l'elaboració d'aquesta segona entrega del treball Deixalles. Què en fem? La 
regidoría de medi ambient de l'Ajuntament de Llagostera sempre s'ha mostrat oberta i interessada en l'elaboració 
d'aquest treball i ens han facilitat tot tipus d'informació solicitada referent a medi ambient local. Dades sobre la 
deixalleria municipal, sobre els residus municipals que es generen al nostre poble, projectes referents a l'impuls de la 
recollida selectiva municipal... Ens han servit de base informativa i de documentació per poder realitzar un treball 
mínimament acceptable i veraç. També ens ha servit de valuós ajut tota la informació que el Consell Comarcal del 
Gironès posa a l'abast del públic. Però també voldríem que en quedés constància que des del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya i la seva Junta de Residus, encara esperem algun tipus d'informació consis
tent referent a l'abocador de Solius. No entenem exactament aquest mistehós silenci administratiu que l'única cosa 
que provoca és aixecar sospites, generar suspicàcies i crear rumors. Comencem a pensar amb preocupació que hi ha 
quelcom que fa pudor i que algunes dades es volen matenir a l'ombra de la llum pública. Nosaltres no ens rendim i 
continuarem intentant aconseguir tota la informació referent a l'abocador de Solius, que segons es diu, encara té 15 
llargs anys de vida. 

Vocabulari bàsic 

Compostatge: Reciclatge complet de la matèria or
gànica, mitjançant el qual s'obté un producte útil 
per a l'agricultura i la jardineria. 
Contenidor de recollida selectiva: Recipient que 
forma part del mobiliari urbà per a djpositar-hl els 
residus de forma classificada segons la seva compo
sició. Els més comuns són tres, i es diferencien pel 
seu color. Blau, per al paper i cartró, el verd, per al 
vidre I el groc per les líaunes, bricks i envasos de 
plàstic. També existeixen per a la recollida de la ma
tèria orgànica. 

Deixalleria: Centre selectiu de recepció i magatzem 
de residus municipals i que es poden recuperar, reciclar 
i/o reutilitzar. 
Fracció orgànica: Restes de menjar, de cuina i 
jardineria. 
Incineració: Procediment a través de la combustió 
per tractar les deixalles de la qual se'n desprenen 
grans quantitats de cendres I fums contaminats I 
emanació de gasos tòxics... 
Piròllsi: Procés físic i químic que transforma la matè
ria orgànica en productes d'alt contingut energètic. 
D'aquest procés s'obténen productes sulfurosos ga
sosos, líquids i sòlids útils com carburants i matèries 
primeres químiques. També s'anomena destilació seca. 
Reciclatge: Procés que sofreix un material per ser 
reincorporat a un cicle de producció o de consum. 

Recollida selectiva: Recollida de residus separats 
segons els materials de què estan formats. 
Recuperar: Evitar que un residu sigui abandonat 
definitivament. 
Residu: Qualsevol substància o objecte que el seu po^eïdor 
tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n. 
Residus domèstics especials: Són tots aquells 
productes de neteja, de bricolatge així com els 
fluorescents, els pneumàtics, els insecticides i els 
olis minerals I vegetals entre d'altres. 
Residus Municipals Ordinaris (RMO): Residus 
objecte de la recollida ordinària de deixalles. 
Residus Perillosos: Aquells que són inflamables, 
corrusius, reactius,, tòxics, radioactius i/o infecciosos. 
Residus Sòlids urbans (RSU): Aquells que es gene
ren en espais urbanitzats, com a conseqüència de les 
activitats domèstiques (habitatges), serveis (hosteleria, 
oficines, mercats...) i tràfic viari (papereres i altres). 
Reutilitzar: Tornar a fer servir un producte o material 
diverses vegades sense cap tractament. 
Tractament: L'operació o conjunt d'operacions de 
canvi de característiques físiques, químiques o 
biològiques d'un residu per tai de reduir o neutralitzar 
les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne 
matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l'ús 
com a font d'energia o afavorlr-ne la disposició del 
rebuig 



LA RECOLLIDA SELECTIVA 

Els residus... 

Els residus, el seu tractament i els riscos que comporten per al nostre entorn s'han convertit, per sort o 
per desgràcia, en un tema de notable rellevància, ja no només a nivell ambiental i administratiu, sinó 
social i quotidià i s'han convertit, també, en una de les característiques de la nostra civilització industrial 
i de consum. Residus sòlids urbans, residus forestals, ramaders, agrícoles, sanitaris, industrials i radio
actius, entre d'altres, són la conseqüència directa o indirecta de l'activitat humana. La primera definició 
de residu, tal i com l'entenem actualment, data de 1970 i la va donar, per primera vegada, la Comunitat 
Europea. De tota manera els residus han existit tota la vida, augmentant de forma considerable a partir de 
la revolució industrial i exponencialment en els últims 50 anys. 

Q.ualsevol diccionari de llengua de 
fineix residu com a "allò que res

ta d'un tot desprès de treure'n una 
part". Sovint s'associa el residu a 
quelcom pejoratiu, dolent i nociu per 
l'home. Aquesta associació és to
talment certa si ens referim a resi
dus deixats sense cap tipus de ges
tió, classificació ni control. Però un 
residu ben classificat, controlat i de
gudament tractat pot esdevenir rique
sa, estalviar energia, matèria prima i 
ser el substrat i la base per solucio
nar el gran problema que plantegen. 
Reciclar, recuperar i reutilitzar són, 
potser, les 3 fórmules més conegu
des i aplicades per intentar resoldre 
la utilització inapropiada dels dife
rents residus i minimitzar el seu veri
nós impacte per al medi. El reciclat
ge del paper i del cartró és potser un 
dels més comuns. En els països eu
ropeus es recicla al voltant d'un 60 
per cent del paper que es llença. A 
Catalunya cada ciutadà llença 120 
quilos de paper anualment. Una 
quantitat bastant important com per 
plantejar-nos si vertaderament fem 
bon ús d'aquest material o pel con
trari el malbaratem. A la deixalleria 
de Llagostera, l'any 1999, es va re
collir 38600 quilos de cartró, quan 
aproximadament el poble de Llagos
tera hauria produït uns 660.000 qui
los de paper. Ja sabem que les esta
dístiques i els tants per cents són 

bastant enganyosos, però el que no 
es pot negar és que es podria reci
clar molt més. El que també és cert, 
tot i que potser poc conegut, és que 
per fabricar una tona de paper es 
necessita talar 15 arbres adults. 

El reciclatge del vidre és el més 
senzill de dur a terme i el cost del 
seu reciclatge és més baix que el de 
qualsevol altre matehal, d'aquí que 
sigui un dels més apreciats. Ampo
lles, gots, recipients d'aliments, 
pots... són triturats i el material re
sultant és sotmès a altes tempera
tures, cosa que permet fondrel i do
nar-li una nova forma. A part de tor
nar a fer noves ampolles, pots... 
també es pot utilitzar per fer un re
vestiment per l'asfalt de les carrete
res. 

El reciclatge del plàstic és bas
tant complicat en el sentit que actu
alment existeixen més de cinquanta 
tipus de plàstics diferents. El polieti-
lè, (plàstic que s'utilitza per als en
vasos de refresc), és un dels més 
reciclats. Amb el politilè reciclat es 
poden fabricar catifes, components 
per els automòbils i pilotes de tenis. 
La separació del plàstic és bastant 
complicada i costososa ja que hi ha 
envasos que contenen cinc o sis ca
pes de diferents tipus de plàstics. 

El reciclatge dels metalls com per 
exemple, ralumini(AI), el plom (Pb), 
l'acer, el zinc (Zn), l'or (Au) i la plata 

(Ag) es senzill sempre i quan no es
tiguin barrejats amb altres materials, 
ja que poden ser fosos i canviar de 
forma o inclús adoptar la mateixa 
forma original. El ferro i l'alumini són 
els materials que tenen una major 
demanda comercial. El reciclatge 
dels metalls que porten la majoria 
d'electrodomèstics tipus forns, neve
res... és molt complicat per la prèvia 
separació dels plàstics i altres com
ponents elèctrics que contenen. 



8 DEIXALLES. QUE EN FEM? 

La deixallería de Llagostera 

Ara fa poc més d'un any, que es va inaugurar la deixallería de Llagostera. Ha passat prou temps com per 
començar a fer balanços, valoracions i extraure'n conclusions. Durant l'any 1999, (període comprès entre 
el mes de febrer i desembre) segons dades oficials facilitades per l'Ajuntament, la deixallería de Llagos
tera va enregistrar 5661 visites durant els 251 dies que va romandre oberta. Això equival a un promig de 
22'2 visites diàries que han aportat un total de 397.707 quilos de residus. Fins ara aquests quilos s'abo
caven sense cap mirament a l'abocador de Solius. 

El 22 de febrer de 1999 va entrar 
en funcionament la deixallería 

municipal de Llagostera. En aquest 
centre hi té lloc la recollida i el ma
gatzematge de residus degudament 
classificats segons la seva tipologia 
i composició. La majoria dels resi
dus que es generen en una llar, ex
cepte la matèria orgànica que repre
senta quasi el 50% del total, són sus
ceptibles de ser duts a la deixallería. 
Portant-los a la deixallería escontr i-
bueix a l'estalvi d'energia i de recur
sos naturals i es minimitza la conta
minació del sòl, de les aigües i de 
l'aire que provoquen els abocadors 
convencionals i la incineració dels es
mentats residus. Els llagosterencs 
generem anualment 2.760.000 qui
los de residus municipals d'aquests, 
només 397.707 quilos han sigut re
collits i recuperats a la deixallería de 
Llagostera (dades oficials de 1999). 
La resta, malauradament encara són 
duts, abandonats i enterrats a l'abo
cador de Solius. Amb un any de fun
cionament, a la deixalleha s'han re
collit 38.600 quilos de cartró, 37.900 
quilos de ferro, 10.460 quilos d'en
vasos diversos, 21.990 quilos de vi
dre, 122.600 quilos de voluminosos 
i 105.085 quilos de runa. La resta 
de quilos corresponen a altres ma-
tehals com bateries, piles, coures, 
pneumàtics, restes de poda i jardi
neria etc. El funcionament de la dei
xalleha és senzill. Si pot accedir a 
peu 0 amb cotxe. A l'entrada rep 
amablement un operan que indica a 
l'usuari on i com ha de dipositar els 
materials que porta. A la deixalleria 
s'hi poden portar la majoha dels re

sidus sòlids urbans que existeixen. 
Residus especials com per exemple, 
fluorescents, llums de vapor de mer
curi, pneumàtics, bateries de cotxe, 
líquids de frens, dissolvents, pintu
res, vernissos, laques, coles, ceres, 
betums, productes de neteja, insec
ticides, piles, electrodomèstics amb 
CFC, olis vegetal i minerals, radio
grafies, termòmetres, medicaments 
i aerosols. Residus reciclables o 
reutilitzables com el paper, cartró, vi
dre pla. ampolles, plàstics de tots ti
pus, ferralla, llaunes, metalls, petits 
electrodomèstics sense CFC, fustes, 
tèxtils i pa sec. També es poden dur 
altres residus com runes i restes de 
construcció d'obres me
nors, restes de jardineha, 
vo luminosos, mobles i 
matalassos. Els residus in
dustrials no s'hi poden dur. 
Lhorari d'obertura es de di
marts a divendres de 10 a 
13h. I de 16 a 19h. els 
dissabtes de 10 a 14 h. i 
de 15 a 19 h. els diumen
ges de 9 a 13 h. Els di
lluns és tancat. 

A més a més... 
Per tal de informar i 

conscienciar sobre la ne
cessitat i la importància de 
practicar la recollida selec
tiva dels residus, ja sigui 
utilitzant els contenidors de 
colors 0 utilitzant la deixa
lleha, l'ajuntament de Lla
gostera ha dut a terme di
verses activitats per asso

lir tal repte. Cal destacar les visites 
guiades a la deixalleha que han fet 
els col·legis de la vila i l'institut, així 
com les jornades de medi ambient 
que s'han dut a terme els passats 
dies 26,27 i 28 de maig. També s'ha 
pogut notar de forma notable l'incre
ment de contenidors de colors (pa
per, vidre, llaunes, bhcks i envasos 
de plàstic) així com contenidors per 
restes de poda i jardineraha. 

Detall del fulletó informatiu que l'Ajunta
ment ha fet arribar als 

llagosterencs per impulsar la recollida 
selectiva i la utilització de la deixallería. 

/ Utilitzem la deixalleria! 
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I c/e la deixallería... cap a on? 
Recuperacions Navarro és l'empresa que s'encarrega de 
canalitzar les escombraries no orgàniques que generem 
a Llagostera 

Els més escèptics continuen afirmant que separar les deixa
lles no ser/eix per a res, perquè "tot va a parar allà mateix". Si 
bé és cert que en un passat no molt llunyà aquestes assevera
cions podien fer-se sense temor a mentir, també ho és que 
actualment la situació no és la mateixa. Ja queda lluny el per
sonatge del sac a l'esquena, el puro apagat, el trajo estripat, 
la boina i les espardenyes, a qui Serrat dedicava un dels seus 
primers temes. L'augment desproporcionat del consum i les 
noves legislacions sobre reciclatge han fet que els antics dra
paires hagin donat Hoc a empreses que realitzen aquella ma
teixa tasca, però a escala industrial. 

El primer pas és separar els diferents materials. A la dreta, les bales de paper s'amunteguen en piles, esperant el seu nou destí 

f Ina empresa "de recuperacions" 
^ / e s dedica a classificar i valoritzar 
les deixalles que recull, per tal de 
poder vendre-les a altres empreses 
que les utilitzaran com a matèria pri
mera per a confeccionar els seus pro
ductes. Com a qualsevol indústria 
està sotmesa a les lleis del mercat. 
Per tant, per assolir una bona 
competitivitat no només haurà de 
procurar una recollida màxima de dei
xalles, sinó que també haurà de vet
llar per poder-les aprofitar al màxim. 
Al nostre poble, Recuperacions 
Navarro és l'empresa encarregada de 
gestionar els materials que els 
llagosterencs aboquem als iglús de 
colors i a la deixalleria. El concepte 
de "recuperador" és senzill d'expli

car i d'entendre, malgrat que a la 
pràctica les coses no són tan fàcils. 
Com s'ha comentat, es tracta de se
parar i classificar els diferents mate
rials que formen les deixalles. Un cop 
fet això, caldrà enviar cada material 
a empreses que el puguin utilitzar. Per 
exemple, la ferralla és enviada a 
fundicions, per tal que aquestes n'ob
tinguin peces de nova creació. La fei
na del recuperador és separar els di
ferents tipus de materials que com
posen la ferralla (7 o 8 classes de 
ferros, coure, alumini...), ja que ca
dascun d'ells tindrà una destinació. 
La necessitat de separar materials 

arriba a l'extrem que d'una simple 
ampolla de plàstic en poden sortir tres 
materials diferents (el cos de l'am

polla, el tap i l'etiqueta de paper). 
Tampoc tot el paper es pot ficar en 
el mateix sac, i és que cal diferenci
ar el de diari del d'oficina i del de 
colors, entre altres. 

La idea és que tot el que entri en 
aquestes instal·lacions ha de trobar 
un destí per ser aprofitat. Segons el 
seu director, Marcel Navarro, si la re
collida selectiva funcionés a ple ren
diment (cosa fàcil de dir però difícil 
d'assolir en tant en quant requereix 
noves legislacions i canvis d'actituds 
de la societat) als abocadors només 
hi hauria d'arribar el 10-20% de les 
deixalles, en forma de material de 
difícil reutilització, com són matalas
sos 0 restes de mobles, entre altres. 
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Campanyes i activitats. 

Segurament una de les coses més difícils que existeixen, a nivell de comunicació, és influir i canviar les 
actituds i el tarannà de les persones. Pregunteu, si no, a polítics, psicòlegs, publicistes i homes de 
màrqueting. Els líders d'opinió, els nostres referents polítics i els mitjans de comunicació són 
importantíssims per crear una simpatia favorable o desfavorable respecte a uns temes determinats. La 
comunicació és imprescindible, necessària i crucial per a dur a terme qualsevol tipus de campanya infor
mativa o de conscienciació amb un mínim d'èxit. 

MARC SUHEDA 

Campanyes informatives, tríptics, 
conferències, visites guiades a 

la deixalleria, comunicats, notícies 
als mitjans de comunicació, repor
tatges, jornades de medi ambient, 
activitats, col·locació de conteni
dors... poden contribuir i ajudar ve
ritablement que la recollida selecti
va passi de ser una declaració de 
bones intencions que frega la uto
pia a ser una rutina més de' cada 
dia. Una rutina que es mereix un 
compliment especial si tenim en 
compte els grans beneficis que com
porta per a la humanitat. 

Tot plegat i aprofitant que, per 
sort 0 per desgràcia, el medi ambi
ent està de moda, la recollida se
lectiva hauria de començar a formar 
part de la realitat quotidiana. Una 
realitat espinosa que deixés d'esgar
rapar i fer mal al nostre entorn. Úl
timament hem rebut a casa infor
mació sobre la necessitat i impor
tància que té la recollida selectiva. 
Informació sobre què podem dur a 
la deixalleria i què podem dipositar 
en els contenidors de colors que 
s'han repartit pel poble. 

Des de la regidoria de medi am
bient de l'ajuntament, s'ha impul
sat la creació d'una comissió de 
medi ambient. El passat dia 6 de., 
maig, varen començar els tràmits per 
la formació d'aquesta comissió. Tot
hom qui hi vulgui formar-ne part no
més s'ha de posar en contacte amb 
la casa de la vila. Aquest mateix dia 

Visita guiada a la deixalleria d'alumens de batxillerat de l'I.E.S, el passat mes de març. 

també es va fer la presentació de la 
campanya de recollida selectiva i es 
varen presentar propostes i suggeri
ments per millorar la recollida se
lectiva. 

Una de les accions que val la pe
nar destacar és que l'ajuntament ha 
començat a recollir el vidre i els enva
sos que generen els establiments del 
poble. També s'han organitzat visites 
guiades a la deixalleria i unes jorna
des de medi ambient ai poble; tot ple
gat per intentar, no només conscienciar 
la població, sinó també per motivar-la 
i que passi a l'acció. 

No obstant.. 

Tenint en compte que quasi 
1.380.000 quilos corresponen a ma

tèria orgànica generada pels llagos-
terencs i que només s'han recupe
rat poc més d'un 14 % del total dels 
residus generats, els organismes 
competents s'haurien de plantejar de 
manera seriosa la necessitat d'im
pulsar polítiques estrictes de reco
llida selectiva. Potser caldran en
cara anys l/o aplicar incentius eco
nòmics i sancions per tal d'acon
seguir-ho. 

Sigui com sigui, no només l'ad
ministració hi ha de posar la mà 
sinó que cada un de nosaltres hau
ria de posar-hi el coll i solucionar 
un greu problema que ens afecta 
a tots i on el primer pas per solu
cionar-ho comença a casa nostra. 
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Jordi Noguera Sabarí^ regidor de medi ambient 

"El medi ambient no té color polític }^m • 99 

De regidor d'ERC a l'oposició, ha passat a ocupar la regidoria de medi ambient per l'Entesa per Llagostera. 
Jordi Noguera va ser una de les veus més critiques amb la política mediambiental de l'anterior legislatura, 
i més concretament amb tot el que feia referència a l'abocador de Solius. En aquesta entrevista ens fa 
una declaració d'intencions del que, per a ell, són les prioritats en el seu àmbit d'actuació a l'Ajuntament 

• El programa electoral d'En
tesa per Llagostera incloïa 
una sèr ie de mesures a 
adoptar pel que fa a medi 
ambient. De les que fan re
ferència a la gestió i selec
ció dels residus urbans, qui
nes s'han dut a terme? 

De moment, s'ha començat 
per realitzar un estudi sobre la 
problemàtica de les escombra
ries a Llagostera. En aquest es
tudi s'ha fet èmfasi en les es
combraries que es generen a les 
urbanitzacions i, en segon lloc, 
en la utilitat dels iglús de reco
llida de deixalles i l'ús que se 
n'està fent. Hem trigat un temps 
perquè, entre altres coses, te
níem poca informació sobre la 
gestió que es venia fent fins ara. 

A partir d'aquí s'han fet una 
sèrie d'actuacions que es co
mençaran a materialitzar a par
tir de! maig. 

- Podries concretar quines són 
aquestes actuacions? 

Una de les primeres ha estat ta
par i eliminar els abocadors incon
trolats que hi havia a les urbanitzaci
ons. En total se n'han tancat sis. 

La segona actuació ha estat con
trolar les runes generades per les 
obres de construcció. Es va fer una 
reunió amb els contractistes d'obres 
del poble, a la qual van assistir el 
delegat de Medi Ambient de Girona i 
membres de l'Ajuntament. Allà es va 
informar els constructors de l'existèn
cia i de l'ús d'un abocador de runes 
que està situat al Mas Patxot. 

- I els projectes més immediats? 
S'ha preparat una carta als con

tractistes d'obres i els arquitectes re

cordant-los una sèrie de mesures 
que poden tenir en compte a l'hora 
de realitzar els seus projectes, com 
són deixar espais a les cuines per a 
fer recollida selectiva o bé la instal·
lació de cisternes perquè les aigües 
pluvials puguin utilitzar-se al lavabo 
0 bé en jardineha. 

Una altra actuació prevista és que 
a cada obra de construcció que es 
faci a Llagostera s'hi col·locarà un 
contenidor per recollir paper i car
trons. 

També engegarem la recollida se
lectiva de brossa de jardineria del nu
cli urbà i les urbanitzacions. Aquest 
matehai es portarà a la planta de 
compostatge de Santa Coloma. Fins 
ara tota aquesta brossa anava o bé 
a Solius 0 bé als abocadors incon

trolats de les urbanit2acions. En 
un estudi es va comprovar que 
el 50% de les deixalles genera
des a les urbanitzacions corres
ponia a jardineria. 

Una altra cosa que hem po
gut comprovar és que els bars 
del poble no participen en la re
collida selectiva (n'hi ha molts 
pocs que utilitzin la deixalleri-
a). El que farem serà iniciar la 
recoll ida als propis establ i 
ments. 

També volem millorar la re
collida amb els contenidors. Fa
rem una millor distribució dels 
iglús dins el poble i una bona 
campanya d'informació, per tal 
que tothom tingui clar quins són 
els materials que poden anar a 
cada contenidor. Per exemple, 
estic segur que moltes perso
nes desconeixen què són els 
denominats envasos lleugers. 

CARLES SOLER — _, i •• • j - j 

- Segons la llei de residus, 
els municipis de més de 5000 ha
bitants estaran obligats a implan
tar sistemes de recollida selecti
va de residus a partir del 2 0 0 1 . 
Quina estratègia seguirà l'Ajunta
ment de Llagostera? 

A més de les actuacions que co
mentàvem ara, estem ja estudiant un 
pla per començar la recollida selec
tiva de residus orgànics a partir 
d'aquest any. La idea és realitzar una 
prova pilot en alguns barris. 

En un inici jo tenia una idea que 
consistia a explicar, casa per casa, 
el funcionament del sistema de re-

tic biodegradables. A partir d'aquí, 
que un camió passés a diah, porta a 
porta, recollint cada dia un tipus de 
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í- !v 

material diferent. Als que no hi parti
cipessin, insistir i tornar-los a expli
car el funcionament. D'aquesta ma
nera, anar ampliant el camp d'acció 
i fer-ho extensiu a tot el poble. 

He tingut converses amb alguns 
comerços del poble que s'han mos
trat disposats en col·laborar-hi. 

D'altra banda jo penso que, a més 
de la informació, el que s'ha d'oferir 
és un bon servei i comoditat. Als par
ticulars i als comerços, la recollida 
selectiva no els ha de suposar una 
càrrega sinó l'avantatge que implica 
que un camió passi per davant la por
ta i se'ls emporti les deixalles de casa. 

El que està clar és que la recolli
da de matèria orgànica s'ha de fer 
porta a porta, tal i com es fa en al
tres països. I que ara per ara és una 
phoritat. 

- Una empresa que es dediquí a 
la recollida selectiva de deixalles 
pot ser en un inici deficitària, 
donat que requereix tot un treball 
previ de conscienciació i 
d'instauració de nous hàbits en 
la gent. Ara bé, des del moment 
en què hi ha empreses privades 
que ja n'estan obtenint beneficis 
-demostrant que es tracta d'un 
negoci que funciona-, no s'ha 
pensat de crear una empresa mu
nicipal que gestioni aquesta re
collida selectiva? 

Pensem que hi ha alguns tipus 
d'empreses que, en ser gestionades 
per un Ajuntament, no acaben de ser 
del tot competitives i, per tant, no 
resulten eficaces. 

Jo crec que amb el Medi Ambi
ent, en certes coses cal anar poc a 
poc. A vegades, precipitar-se et pot 
portar a grans patinades. Cal fer bons 
estudis previs i teni r una bona 
estructuració del que es pretén fer. 
Penso que engegar una empresa 
d'aquestes característiques comporta 
un risc molt important a un Ajunta
ment com el nostre. 

- Quines competències té l'Ajun
tament en aquest camp? 

En principi, totes. 
M'agradaria destacar que estic 

convençut que els assumptes del 
medi ambient no han de tenir cap 
color polític, ja que es tracta de coses 
que afecten tothom. A partir d'aquí, 
tothom hi ha de fer aportacions sense 
voler sortir a la foto. Per això estic 
treballant per crear una comissió de 
medi ambient, vinculant gent anòni
ma, que pugui fer campanyes o col·
laboracions en altres coses. 

- El medi ambient està de moda. 
Creus que els organismes com
petents hi treballen de valent o 
bé penses que només es fan ac
tuacions de cara a la galeria? 

Hi ha un percentatge molt gran 
de galana. Ja es destinen diners a 
aquests temes, però per desgràcia 
es gasten més peles a fer l'acte 
d'inauguració que no pas a treba
llar de ple. 

La deixallería 

- Ara que parles de proximitats, 
un problema que la gent veu en 
la deixallería és la seva ubicació. 
La majoria es veu obligada a 
creuar la carre tera , cosa que 
suposa un obstacle important. 

Per això tenim a l'abast els dife
rents contenidors de recollida selec
tiva, pel dia a dia. A més a més, per 
estètica, a ningú li agradaria tenir la 
deixalleha al mig del poble. On és 
ara, crec que queda discret i que els 
accessos són pràctics. 

- Hi ha previst algun canvi pel que 
fa a l'ús de la deixallería? 

Sí. A la deixalleha hi anaven a 
abocar moltes indústhes. Hi ha una 
llei que prohibeix a les indústries uti
litzar les deixalleries, donat que cada 
empresah ha de gestionar els seus 
residus. Si una empresa privada treu 

un benefici d'un material no és lògic 
que utilitzi els fons públics dels lla-
gosterencs per pagar-li la gestió 
d'aquests residus. Però aquesta res-
thcció no es farà de cop. Es donarà 
informació i un marge de temps a 
les empreses perquè puguin buscar 
una sortida a la gestió d'aquests 
matehals. 

Per altra part, s'enviaran cartes a 
domicili a cada urbanització (hem co
mençat amb La Canyera i estan pre
vistes La Mata i Mont-rei) amb una 
explicació de la ubicació de la deixa
llería i els horahs de funcionament. 

- Podries explicar-nos com es 
gestiona la deixallería en aquests 
moments? 

L'Ajuntament paga quatre milions 
anuals a l'empresa que gestiona la 
deixal lería. Però jo penso que 
l'anterior equip de govern no va pre
veure una despesa que també és 
molt important i que es cobra a part. 
I és que l'empresa gestora cobra tam
bé una quantitat per a efectuar el 
transport dels materials cap a les 
empreses que els reciclaran o en fa
ran algun ús. Aquesta part no està 
sotmesa a cap control per part de 
l'Ajuntament i la veritat és que puja 
a xifres molt elevades. El que hem 
fet per disminuir aquesta darrera part 
del pressupost és instal·lar a la dei
xalleha contenidors més grans. Així, 
com que hi caben més escombraries 
a cadascun, la quantitat de viatges 
per a buidar-los és més petita. 

El nostre objectiu en aquest punt 
és Intentar reduir les despeses de 
l'any passat en un milió de pesse
tes. 

- Quan temps estarà vigent aquest 
contracte de gestió de la deixalle
ría? 

Quatre anys. 

- I no es podria municipalitzar la 
gestió de la deixallería? Com en 
el cas que comentàvem abans, 
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sembla contradictori que es dei
xi en mans d'una empresa priva
da una activitat que és rendible 
econòmicament... 

Jo també crec que la gestió de la 
deixalleria hauria de ser municipal, 
però també és cert el que comentà
vem abans (la gestió pública a vega
des no resulta tan competitiva). Tam
poc no h'\ ha massa precedents. Si 
mal no recordo, la de Cassà la porta 
el Consell Comarcal i la resta de dei-
xalleries és en mans privades. A més, 
de moment estem lligats per aquest 
contracte de quatre anys. 

- Es comenta que la deixalleria 
ja s'ha quedat petita. 

Això és relatiu. Fins ara la utilitza
va tothom, tant les indústries com 
els particulars. Posant les coses al 
seu lloc i limitant-ne l'ús als qui re
alment l'han de menester, potser sí 
que tindrà una capacitat adequada. 

- S'ha pensat de fer una planta 
de compostatge a nivell local? 

De moment no està previst. Pen
seu que es tractaria de tenir un ter
reny on s'hi abocarien productes or
gànics que generen lixiviats i caldria 
un control molt exhaustiu. 

Uabocador de Solius 

- Creus que l'Abocador està des
tinat a desaparèixer en breu, o bé 
en tenim per a molt temps? 

Jo crec que encara en tenim per 
a temps. Abans de clausurar-lo ca 
que cada municipi porti a terme una 
bona gestió de residus per tal que 
l'abocador no sigui necessari, ni cal
gui crear-ne un de nou. Abans que 
gastar-nos centenars de milions a 
crear un altre abocador, seria millor 
invertir-los en accions destinades a 
una bona gestió de residus. 

- Hi ha previstes ampliacions? 
De moment no en tenim 

notícies. 

- Com a regidor 
i com a veí del 
poble, com veus 
la solució del 
problema dels 
residus? 

Sóc optimista i 
crec que, des de la 
futura comissió de 
medi ambient, acaba
rem tenint èxit. 

Fins i tot m'atreviria a dir que a 
finals d'aquest any, un cop comen
cem a recollir els fruits de totes 
aquestes actuacions que hem anat 
introduint, ja es notarà un gran can
vi. 

L L I B R E R I A 
P A P E R E R I A 

M A L L O R Q U Í 
FOTOCOPIES 
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I JOGUINES 
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Uenquesta 
La gent vol més informació i més facilitats 

Ara fa cosa de dos mesos, els autors d'aquest treball vàrem fer un treball d'investigació de camp. Vàrem 
confeccionar dues enquestes per saber quin grau de coneixement i utilització en té la gent de Llagostera, 
quin és el perfil de l'usuari i per copsar quina és l'opinió dels vilatans respecta la deixalleria. Una de les 
enquestes anava dirigida a la gent del carrer i a l'institut; l'altra s'ha intentat fer a tots els bars i comerços 
del poble. Les dues enquestes constaven de preguntes obertes i tancades. En total s'han realitzat i 
tabulat prop de 200 enquestes. Algunes de les conclusions a què hem arribat ens han servit de base per 
establir un pla de treball per dissenyar unes propostes que es presentaran a continuació i que creiem que 
són bastant interessants. Esperem que serveixin per millorar la recollida selectiva dels residus sòlids 
urbans. 

Enquesta realitzada a establiments comercials de Llagostera 

l.-En el seu establiment es practica la separació dels residus produïts? Sí/ No / No Contesta 

Bars i restaurants 

5% 

52% 

Supermercats 

43% 

• Ih Recic^ 
D Recída 
a No Contesta 

83fMi 

• Ho Recída 
H Redcla 
D No Conteaa 

- En cas de resposta afirmativa, Què es separa? Vidre I Paper i cartró / Matèria orgànica / 
Llaunes i plàstics I Altres 

Bars i restaurants Supermercats 

Vidre Paper 
cartró 

Mat. Llaunes No 
orgànica i plàstics contesta 

Vidre Paper Mat. Llaunes No 
i cartró orgànica i plàstics contesta 
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- En cas de resposta negativa, Perquè? 

t/'No crec que sigui necessari 
•^Perquè no és obiigatori ''" 
t/'No sé com s'iia de fer 
^Per manca de temps 
y Perquè i'Administració pública no faciiita ni potencia aquesta tasca 
y Altres 

El 43% deis bars i restaurants que no reciclen els residus produïts s'excusen en què l'Administració no 
facilita ni potència aquesta tasca. D'aquests, un 22% tampoc no recicla perquè no és obligatori i un 33% 
perquè no te ni temps ni infrastructura.Per contra, tots els supermercats que han contestat l'enquesta, 
reciclen tots els residus produïts ja que tenen una empresa pròpia que els gestiona o els porten personalment 
a un gestor de residus. Només un supermercat, no recicla la matèria orgànica per falta d'espai. 

2~ Si es fes una prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica hi col·laboraria? Si / No / NC 

El 86% de bars i restaurants enquestats participaria en una prova pilot de recollida de matèria orgànica, sempre 
i quan l'Administració donés mitjans per dipositar-la i passes a recollir-la. 

Els supermercats participarien en la seva totalitat en l'esmentada recollida. 

3- Què creu que s'hauria de fer per aconseguir que tots e/s bars i restaurants de Llagostera separessin 
e/s seus residus? 

En l'unica pregunta oberta de l'enquesta el 95% de bars, restaurants i supermercats demanen a l'administració 
facilitats i una bona gestió de recollida a domicili. 

Enquesta realitzada a vilatans de Llagostera 

1- Sap què és una deixalleria? Què? Sí/ No 
El 94% de la població sap el què és una deixalleria o almenys així ho diu. 

2- Sap on es troba situada la deixalleria de Llagostera? On? Si/No 
El mateix percentatge que la pregunta anterior també sap on es troba la deixalleria. 

3- L'ha utilitzada alguna vegada? Quantes? Perquè? Sí/ No 
Pel què fa a la utilització, només un 54% l'ha utilitzat alguna vegada. A la gràfica podeu observar per sexes i 

franges d'edat els cops que s'ha utilitzat des de la seva inauguració fins el mes d'abril del 2000. El 46% restant no 
l'utilitza per diferents motius, com poder ser l'horari d'obertura, no poder-se desplaçar amb vehicle propi i la situació 
allunyada del centre urbà. La meitat d'aquest 46%, però, utilitza els contenidors disposats a diferents llocs del poble. 

Homes Dones 

•n 

. 

9 

Edats 0-20 íl-50 51-100 Edats 0-20 21-50 51 -100 

N" de vegades que s'ha utilitzat la deixalleria 0 cops utiliUada 1-5 cops utilitzada • 6-10 cops utilitzada Q > i l cops utiliüada 
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4- Creu que la gent del poble en fa ús? Sí/ No / NS-NC 
Només un 55% dels enquestats creuen que la gent utilitza la deixalleha, un percentatge igual a la seva 

utilització real. 

5- Creu que s'ha potenciat prou la seva utilització? Si / No / NS-NC 
Per contra, només un 26% creu que s'ha potenciat la seva utilització. Una lectura ràpida del percentatge 

seria la poca informació difosa pel poble i la nul·la continuïtat que s'ha fet per part de l'administració. 

6- Què creu que s'hauria de fer per potenciar-ne més el seu ús? 
Donar més informació en forma de campanyes de conscienciació per part dels organismes competents. 

Altres respostes interessants serien la recollida domicialiària i la d'incentivar econòmicament l'ús de la deixa-
lleria. 

7- Si es fes una prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica hi col·laboraria? Si / 
No/NS-NC 

El 83% dels enquestats es mostren disposats a realitzar aquesta prova. Segons els resultats de l'enquesta 
es pot veure que les dones mostren una predisposició del 95% enfront del 69%) dels homes. 

11 per a la natura fent recollida selectiva: 

Detall del tríptic informatiu que el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament han distribuit a totes les llars. 

Sabies que...? 
^ Per fabricar el total de diaris que es consumeixen anualment a Espanya es necessiten aproximada
ment unes 38.400 hectàreas plantades d'eucaliptus o 130.000 de pi àlber. 
/ " A Espanya s'usen 4 milions de tones de paper i cartró, això significa més de 70 milions d'arbres. 
/ " Segons l'organització Recycle America, si 250 persones reciclessin una llauna d'alumni diàriament, 
s'estalviaria l'energia equivalent a una quantitat entre 6.000 i 13.000 litres de gasolina cada any. 

; ^ Per produir un quilo de vidre verge es necessita una energia equivalent a 4.200 quilocalories. Per 

i contra, el procés del reciclatge def vidre redueix fins a un 26% l'energia necessària per fondre'l. 
I ^ L'energia que s'estalvia amb el reciclatge d'una ampolla podria il·luminar una bombeta de 100 W. 

durant 4 hores. 
^ El vidre generat a partir de material reciclat, redueix la contaminació atmosfèrica en un 20% i la 
contaminació de l'aigua en un 50%. 
/ Mundialment, s'utilitzen més de mil milions d'arbres a l'any per fabricar bolquers. ^ o gf ^ O r t 
*/" Amb les deixalles produïdes a l'Estat Espanyol, es podria alçar una torre de cent metres d'amplada 
per 5.000 metres d'alçada. ^J. Font: 50 coses senzilles que tu pots fer per salvar la Terra. The Earth Works Group?BlíÍME 



Les tres erres 
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R ECICLAR: R EDUIR: R EUTILITZAR: 

Procés que sofreix un material per 
ser reincorporat a un cicle de 
producció 0 de consum. Ja s'ha dit 
que es pot reciclar quasi la totalitat 
dels residus produïts en una llar com 
a conseqüència de les diverses 
activitats domèstiques. El reciclatge 
està generan llocs de treball, redueix 
el desgats de recursos naturals i 
s'estavia grans quantitats d'energia. 
La demanda de productes reciclats, 
com paper, vidre, metalls i altres 
materials, està creixent de forma 
considerable en els últims anys. 
Les polítiques medio ambientals dels 
països membres de la Unió Europea, 
consideren el reciclatge com a un 
factor importantíssim per a la millo
ra del nostre entorn així com per as
solir un futur medioambientalment 
sostenible. Separa a casa els resi
dus, segons la seva composició, por
ta'ls a la deixalleria o diposita'ls en 
els contenidors corresponents i con
tribueix a millorar el problema dels 
residus sòlids urbans. 

Minimitzar, disminuir, abreujar... 
són sinònims de reduir. Es poden 
reduir els residus de moltes mane
res. Per exemple, si anem a com
prar amb un cabàs, ens estalviarem 
demanar bosses de plàstic. Nosal
tres com a consumidors, hauríem 
d'intentar seleccionar amb cura els 
productes que comprem, rebutjar els 
voluminosos i a vegades inútils em
bolcalls i capses que presenten els 
productes que, sovint, només servei
xen per fer bonic, atraure al compra
dor i encahr el preu del 
producte, a vegades 
amb més d'un 25%. 

Reutilitzar significa tornar a fer 
servir o tornar la característica 
d'utilitat a quelcom que l'ha perdut. 

Es pot reutilitzar un ventall ben 
ampli de residus. Per exemple, am
polles de vidre i de plàstic, pots, cai
xes... No es tracta, ni molt menys, 
de començar a guardar i reutilitzar 
tots els recipients que arriben a casa. 
Si bé moltíssims poden ser utilitzats 
per la mateixa funció que realitzaven 
abans de ser considerats residus, 
d'altres poden adoptar funcionalitats 
ben diferents. Fins i tot, amb una 
mica de gràcia i imaginació pots con-

verüir-los en autèntiques obres d'art 
i/o de decoració. No obstant, i per 

a raó que sigui, si no po
dem reutilitzar el residu, 
mai l'hem de llençar a 
la bossa de deixalles 
corivencional. Es classi

fica degudament per el 
seu postehor reciclatge a 

es plantes de tractament 
oportunes. 

USL^v 
DUCE 
CYCLE 

El Butlletí de 
Llagostera dóna 

suport a la 
recollida selectiva 

*^='- — — * V í ' 
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El reciclatge del paper 

Ja s'ha dit que generem una quantitat importantíssima de paper i que per la seva elaboració es talen 
milions d'arbres, contribuint a ia desforestació dels boscos i de les selves. La desaparició dels 
boscos porta com a conseqüència directa l'increment del famós efecte hivernacle i l'avanç dels de
serts. La major part de la desforestació del planeta té lloc en els països més pobres, especialment a 
les zones tropicals. Si volem fer front a tots aquests desastres naturals i apostar per un futur i un 
desenvolupament sostenible hauríem de començar a actuar, reduint l'ús indiscriminat del paper i 
començar a reciclar-lo. 

Fes-te el teu paper reciclat 

1- Retalla a mà trossos petits de paper de diari o d'escriure. 
2- Omple un cubell d'aigua i posa el paper que has retallat Deixa'l remullat uns minuts. 
3- Tritura el paper remullat amb una batedora de cuina. 
4- Submergeix un sedàs (marc amb tela mosquitera) i aixeca'l lentament. 
5- Cal que s'escoti el màxim d'aigua possible, durant uns 2 minuts aproximadament. 
6- Gira amb decisió el sedàs sobre una baieta i posa-hi una altra baieta a sobre. 
7- Premsa lleugerament el paper reciclat amb un corró de pastisser. 
8- Treu el full de paper de les baietes amb molta cura perquè no es trenqui. 
9- Col·loca'l entre llençols i planxa'l fins que ja no absorbeixin més aigua. 
10- En aixecar el llençol comprova que el paper ja és completament sec. 

Ei procés de reciclatge 
1 El papii uMl l 'h i •)• dlpoiHir in 

•I EontanidOf sdiquil 
Paper domisllc 

Paper utilitial 
Canes, 'clinex' 
Revistes 
Capses 
Diaris 

Paper Indastrlil 

Arxius 
Cartú i capses 
Papereres selecllves 
Paper d'oficina i d'ordinadors 
Resles de paper passai per la Impremta 

a* iipara I imb i l i 
in In plinlii 
diislacclú 

Paper tintat Paper blanc i mandrins, 
(resles de 
bobines) 

^ 
V' 

® 
'Ecopaperera' 

ü 

Cartó I paper kratt 
(és un tipus de paper 
que es pot mullar) 

Mescla 
(barreja de qualitats) 

Un cIclo 
beneficiós 

Menys necessitat de fusta nova {detorestació}. 

Disminució de la contamlnaciú atmosfèrica 1 de l'aigua,. 

Es redueix en un 65% el consum d'aigua I en un 63% el d'energia. 

Estalvi en Importacions de fusta i paper de l'estranger (cada any n'importem milers de tones). 

Disminueix el volum d'escombraries, ja que actualment el 25% del pes dels residus municipals és paper i cartú 

Untop i H i I i i l l i ida, I I 
P H U l ' imbol lu tormint bablnii 
I I I gorvirliU tn pipir 'nou' 

El procés de fabricació de bobines 
es ta amb màquines d'uns 300 metres 
de llargada 

C/ 
Bsla de paper 

Lli l ir i i dl pipir i i 
Irltuian I l i Donvirtilxin 
•n pMli dl pipir 

Les bales es desfan — 
i es tiren a l'aigua 

El paper mullat és xuclat 
per un colador on hi ha una 
hèlice que ho tritura tot 

La pasta ja esü feia. Només falta filirar- _^ 
rf la cela. IGS grapes i allres materials Ç 

0 
Intogn*! Al» R fadm 

Esquema del procés del recic latge del paper. Periódico de Catalunya desembre 1997 
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El compostatge casolà 

Com ja heu llegit anteriorment, la fracció més important de les deixalles domèstiques és la matèria orgà
nica. La brossa orgànica és la que té un origen vegetal o animal, com ara restes de menjar, de jardí, 
pinyols, ossos, marro del cafè, etc. Aquestes deixalles orgàniques són les més contaminants, exceptuant 
la fracció de residus tòxics o perillosos, si la seva gestió és incorrecta. A causa de la seva gran importàn
cia, us proposem que vosaltres mateixos recicleu les vostres deixalles orgàniques i per això us expliquem 
dues maneres de realitzar-ho segons l'espai de què disposeu, el compostatge en piles per a superfícies 
grans i el vermicompostatge per a espais reduïts, com ara a sota la pica o al balcó. Creiem que pot ser una 
experiència prou enriquidora i, a més, un cop fmalitzat el procés, us comportarà un compost que podreu 
aplicar al vostre hort o jardí com a fertilitzant natural de gran qualitat. 

El compostatge en piles 

Aquest sistema de compostatge 
pot utilitzar-lo tothom que disposí 
d'un jardí o un hort i que generi 
gran quantitat de matèria orgà
nica. La transformació d'aques
ta matèria ve produïda per micro
organismes {sempre presents en 
la matèria orgànica) i animals inver
tebrats, com ara cucs i paneroles 
entre altres. 

Per realitzar correctament aquest 
procés, hauríem de disposar d'espai 
suficient per a dues piles d ' im^ cada 
una, ja que arriba un moment {de 3 
a 6 mesos) en què hem de deixar de 
tirar nou material fresc a la pila per 
tal que pugui madurar uns altres 3 ó 
6 mesos més. Amb el nou material 
iniciarem la segona pila i així suc
cessivament. Aquestes piles han 
d'estar situades en un lloc on no hi 
toqui el sol tot el dia, per evitar que 
s'assequin. Si és possible cal un es
pai al costat on guardar el material 
llenyés que anirem afegint a la bros
sa de la cuina i conjuntament a la 
pila. Sempre serà millor si aquestes 
piles toquen directament a terra per 
facilitar l'accés dels invertebrats. 

Per aconseguir una pila en ple 
funcionament, s'ha d'arribar a un 
equilibri entre matèria orgànica fresca 
(verda, humida: restes de cuina, ges
pa...) amb matèria orgànica estable 
(marró, seca: fulles seques, pinyes, 

esporga triturada...). La proporció 
seria de 3 parts de restes de cuina 
per 1 de Jardí. Aquest material l'hau
ríem de voltejar, amb l'ajut d'una for
ca, un mínim de 2 cops al mes, tot i 
que seda millor fer-ho setmanalment 
durant els 2 primers mesos. Amb 
aquest procés d'airejament evitarem 
que la pila faci pudor. La humitat tam
bé és molt important, si el material 
el deixem assecar massa l'activitat 
descomponedora queda pràctica
ment aturada, i per contra si té un 
excés d'aigua es crearan condicions 
anaeròbies (sense oxigen) i s'origi
naran pudors i una aturada en el pro
cés de descomposició. La tempera
tura també és un factor a tenir en 
compte. Perquè una pila agafi 
una temperatura constant, e 
volum que ha de tenir ha 
de ser 1 m^ aproxima
dament. A mesura 
que la matèria 
orgànica es va 

descomposant, la pila va agafant 
escalfor que hauríem de mantenir el 
màxim de temps possible per acce
lerar el procés. Per tal de mantenir 
l'escalfor podríem utilitzar alguns 
d'aquests mètodes: cobrir la pila 
amb palla o amb fustes o amb plàs
tic negre (que absorbeix la calor 
del sol) foradat per deixar pas
sar l'aire. Si seguim aques
tes recomanacions el pro
cés serà més ràpid. 
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No compostar 

Hi ha algun tipus de matèria orgànica que no s'hauria de compostar per tal d'acon
seguir un compost de qualitat. 

%/ Els excrements humans o animals podrien causar malalties. 

y Les males herbes amb llavor, perquè a l'hora d'aplicar el compost al jardí o a l'hort 

y podrien germinar. 

y La fruita i plantes malaltes ja que la presència de malalties desaconsella 

incorporaries. 

y Plantes tractades amb herbicida, que ens ferien malbé el compost. 

y Esporga tractada amb Insecticides, pel mateix motiu que l'anterior. 

y Tots els materials que no són d'origen orgànic (plàstic, llaunes, vidre, ...} 

Com solucionar problemes 

H y l a tPmpprat i i ra H P la pila nn puja Pnc^n-hi mpc matPrial 

H y FI matPrial PCtà frpd i mnil WnltP^Pi i.ln i afp^i i i -hi hranrji lillnnc 

H que permetin el pas de l'aire. 
H y FI matPriai pc:tà frpH i cpr Rpfíi IPI i la pila 

H y Fa pi idnr de pnHrit \/nltPfJPi i.ln 

H y Hi ha rnc;PpadnrQ RarrPfJPi i hp la hrnR<;a frp^ïra 

H Cobriu la pila amb compost. No hi 
1 poseu carn, peix ni formatge. 

Quan està fet el compost? 

No hi ha un temps determinat per dir si la matèria orgànica ja s'ha transformat en 
compost, però aquestes observacions ens ajudaran a determinar si el procés ha 
finalitzat 

Bl procés dura de 6 a 12 mesos. 

y La pila fa olor de bosc. 

I/" Les restes orgàniques que integraven la pila no són visibles, exceptuant les poc 
descomposables. 
»/ El material presenta un aspecte homogeni, es pot esmicolar. 
Té un color fosc (negre o marró fosc). [ 
La pila haurà disminuït de volum considerablement. 1 

Un cop fínalitzat el procés s'haurà de garbellar. La part més fína la podrem apli
car al jardí o a l'hort o emmagatzemar-la. La fracció més grossa, com branques, 
ossos, pinyes, la podrem utilitzar per donar forma a una nova pila. 
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El vermicompostatge 

El vermicompostatge va adreçat a totes aquelles persones que no disposin d'un pati o un hort o que 
només generin matèria orgànica domèstica. La diferència que hi ha amb el compostatge en piles, és que 
la transformació de la matèria orgànica no es deu tant als microorganismes sinó que són ets cucs els que 
es mengen la brossa i la descomposició es dóna dins els seus intestins. Els excrements que produeixen ja 
és matèria orgànica descomposta. I 

Per fabricar un vermicompostador 
utilitzarem un bidó obert de dalt i amb 
un forat d'uns 80 cm^ a la part late
ral del fons, que ens servirà per treu
re el compost, o calaixos d'uns 20 
cm d'alçada. A la base hi posarem 
fullaraca, cartró ondulat o torba. Da
munt la base i posarem uns 400 
grams de cucs vermells o de fe
mer, que equivalen a uns 
1.000 cucs i que 
necessiten diària
ment uns 250 g. 
de matèria orgà
nica. Damunt 
d'ells hi aporta
rem les restes or
gàniques. A mesu
ra que augmenti el 
nombre de cucs po
drem augmentar el 
volum de matèria or
gànica, fins arribar c 
compostar tots el; 
residus produïts. 

Perquè aquest 
procés funcioni a ple ren
diment hi ha unes pautes que s'han 
de seguir: 

El vermicompostador l'hem de si
tuar en un lloc fresc, ja que els cucs 
necessiten una humitat alta, al vol
tant del 85%. La temperatura ideal 
és entre 20° i 30° . A més tempera
tura disminueix el creixement de la 
colònia, a menys temperatura els 
cucs entren en una mena de latèn-
cia. No ens ha de preocupar l'excés 
de cucs, perquè el seu nombre es 
regula en funció del menjar que tin
guin. Ha poder ser que hi hagi fos
cor. L'hem de protegir de la pluja i ha 
d'estar en un lloc airejat. També liem 
de vigilar per la integritat dels cucs 

allunyant mosques i paràsits i prote
gint-los dels depredadors com els 
ocells i els talps. 

El vermicompostatge, a diferèn
cia del compostatge, només accep
ta matèria orgànica fresca. Hem 
d'anar en compte de no apilar-ne 

massa, d'uns 2 cm a 3 
cm són suficients, si 

no assoliran grans 
temperatures que 
ens matar ien el 
cucs i podríem te
nir problemes de 
pudors per fa l ta 
d'aire. Podem afe
gir de nou matèria 
orgànica quan els 
:;ucs apereixin entre 
3ls residus. Penseu 
que un cuc vermell 

menja diàriament 
la meitat del seu 
pes. Si hi t irem 

gespa ho hem de 
r en poques quanti

tats, ja que genera molt 
amoníac que és perjudicial 
per als cucs. Si brota al
gun vegetal dins ei 
compostador, serà millor 
arrencar-lo perquè els 
cucs no mengen matèria 
orgànica viva. Els al i 
ments àcids (cítrics i ce
bes) se'ls mengen quan 
ja s'han acabat el que 
els agrada. Per últim es
mentar que per facili
tar la digestió als cucs, 
podem afegir un gra
pat de terra juntament 
amb la matèria orgà
nica dipositada. 

Com solucionar problemes 

Els cucs no van al 
substrat fresc. 
Airegeu i voltegeu el com
post 1 ó 2 dies. 

i / Els cucs vermells no 
mengen. 
Poseu ei material al sol per 
matar els àcars. Posarem 
un tall de pa i treure'l quan 
els àcars s'hi hagin concen
trat. 

V Disminució de cucs 
vermells. 
Regueu per reduir la salini-
tat. 

^ Moltes formigues. 
Regueu i aixequeu el vermi-
compostardor del terra. 

Font informativa: "Manual de 
compostatge casolà". 

Edirorial Icaria. 
C.E.RA. 
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Petrocnt 
C/ Panedes, 35 

LLAGOSTERA 
Tel. (972) 83 02 11 

Desitja molt bona Festa Major a tothom! 

CeDtre Edïicstlu 

Telèfon 972 805525 
Reforç í repàs individuals i grups reduïts 

AcTÍESok ^4e(ittiíaU <(c tUme i cuítítuiU fien a úUatttó i ^oaa 

C I A L 

* P. RABASEDAS • IVl. BOADELLA, C.B. 
CONfE-CaONS - ^èfJEJ^ Z3f Fl·fNT 

LÜ^C^J^A - COKB£.7kKfA 
K03AI>RCA^A 

P l a ç a C a t a í u n y a , 1 - L o c a l A 
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LA VARIANT DE LLAGOSTERA 11 ^̂  
La variant (II) 

En la darrera publicació del Butlletí de Llagostera (n°17) vam informar dels tres avantprojectes proposats per la 
Generalitat. Actualment l'ajuntament de Llagostera ja disposa d'una alternativa pròpia. Aquest traçat -realitzat per 
l'enginyer Uuís Mestres- no és definitiu ni tampoc s'ha presentat al Departament d'Obres Públiques de la Generalitat, ja 
que encara queden algun detalls que es volen contrastar amb les persones directament afectades. Tot seguit, i 
recordant els traçats proposats per la Generalitat, mostrem els diferents traçats que actualment s'han fet públics. 

a Cassà de la Selva 

a Caldes 

Traçat proposat per 
l'ajuntament de Llagostera 

Vbnint de Girona, direcció a St.Feliu, 
a i'alçada del Toro es construiria !a 

rotonda que connectaria amb Llagoste
ra. La rotonda i el primer tram quedarien 
camuflats per una zona arbrada, reduint 
d'aquesta manera l'impacte ambiental. 
Els dos primers quilòmetres -aproxima
dament fins a la torre d'alta tensió que 
apareix en el dibuix- la carretera passa
ria uns metres per sota el nivell del ter
reny actual. A partir d'aquest punt fins a 
l'alçada de Can Coixinera la carretera 
s'enlaireria amb talussos, ja que traves
saria per la zona pantanosa de les 

Banyaloques. A continuació la variant transcorreria paral·lelament a la carretera actual fins a enllaçar amb la rotonda, que 
comunicaria amb Llagostera, Els Escuts, Romanyà i la Costa d'en Alou. 

Cal a dir que aquest traçat respecta un distància de 50 metres amb qualsevol vivenda. També s'aconseguíx que la zona 
d'influència amb el terreny pantanós sigui el mínim possible. Pel que fa a la urbanització de Els Escuts, quedaria comunica
da de la mateixa manera que actualment. De cares a l'impacte ambiental i acústic s'ha tingut en compte la zona de bosc 
que es situa a l'esquen-a de la urbanització que reduiria els sorolls i l'impacte visual. Per la part de davant de Els Escuts, la 
carretera actual faria de frontera amb la variant, ja que aquesta es construiria al costat opo&at de la urbanització. 

Segons l'alcalde de Llagostera, Lluís Postigo aquesta alternativa respecte més a les vivendes, és menys perjudicial amb 
el medi ambient i també preserva més el Pla de Panedes, considerat un pla ric agrícolament i paisatgísticament. Tot i 
aquest avantprojecte. Lluís Postigo, insisteix que encara s'han de concretar alguns aspectes i contrastar-ho amb els veïns 
directament afectats. 

Zona boscosa 
m Traçat de la varíai 

Forii: Ajurtamenitíe Uagos 
Erginyer Uuls Mesl/es 

HJ ^ a Cassà de la Selva 

Pla de PaneclES 

a Romanyà 

Alternativa 1 

^ ^ ^ ^ a Cassà de la Selva 

a Romanyà 

Alternatives proposades per el Departament 
d'obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
Publicades en el Butlletí n^'Xl 

Alternativa 3 

Alternativa 2 
Jordi Moll ï Casamítjana 
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Cal Ros 
D'una dotzena de vaques a milers de polls 

"Pel que JO sé- explica en Xevi - aquesta casa era una barracota. No era pas una casa pairal, típica". Aquella 
barracota, que acollia no més de deu o dotze vaques, quaranta anys més tard s'ha transformat en una granja de 
dimensions considerables, capaç de tenir cura, alhora, d'uns 36.000 polls i prop de 1600 porcs. Com es veu, en 
Joan, la Carme i el seu fill Xevi han sabut adaptar-se als nous temps i a la tecnologia més moderna, fet que els 
permet de veure el seu futur amb cert optimisme, cosa que rarament passa avui dia a pagès. 

Jordi Moll 

La família Vilella i Bayé ja fa vjnt-i-
set anys que viu a cal Ros. La casa 
la van comprar els pares d'en Joan i 
de la construcció inicial en queda 
només l'estructura principal, quatre 
parets de fang revestides, que ara 
són el menjador i l'entrada. La resta 
és tot construcció nova, incloses les 
naus que donen cabuda a tot el besti
ar que hi ha al mas. 

"A principis dels setanta jo - diu 
en Joan - vaig fer-hi la primera gran
ja de porcs. Els meus pares estaven 
a Llambilles i, per la feina que feia 
llavors, a mi m'anava bé per poder 
venir a donar-los menjar. (...) Es pot dir 
que sempre hem tingut porcs. Al 
principi teníem alguna vaca, però amb 
les quotes n'has de tenir moltes 
perquè el negoci rendeixi. De porcs 
també n'has de tenir molts, però és . 
diferent". 

Segurament per això i pel fet que 
el fill, en Xavier, també començava a 
trebal lar, a cal Ros van decidir 
d'apostar pel pollastre. No se' n 
penedeixen pas. Entre una nau i l'altra, 
com us dèiem, poden arribar a cuidar 
36 .000 polls. A la granja arriben 
pollets, petits, acabats de néixer, i en 
surten pollastres. Tot en un període 
que va dels 38 als 42 dies com a 
màxim. " A nosaltres ens arriba un 
camió que ens porta el pollet, d'un dia. 
i que pesa uns 50 grams. També ens 
porten el menjar que cal donar-los. 
Nosaltres ens cuidem d'engreixar-los i 
cuidar-los el millor possible. I pensant 
sempre que, com millor ho facis, més 
ben recompensat seràs. Les empre
ses són molt exigents, com ho és el 
mercat". Després els pollastres, que 
ja pesen, més o menys, un quilo í mig. 

surten de la granja i van cap a l'es
corxador. Lengreix de pollastres és una 
feina un xic peculiar. No és una 
feina, com generalment passa a 
pagès, que requereixi un esforç físic 
important i constant. Com explica en 
Xevi: "És un tipus de bestiar que quan 
et dóna menys feina és quan el tens a 
la granja. És menys esforç físic, però 
demana molta atenció e/s set dies de 
la setmana, s'ha de controlar que tot 
vagi bé. Quan no tens bestiar estàs 
més tranquil, però has de netejar les 
naus, posar-hi jaç, desinfectar... Pre
parar-ho tot per quan te'n portin 
més." 

Com comentàvem abans, les em
preses que porten els pollets són 
molt rigoroses. El granger sap que per 
fer un pollastre, per exemple, de 
1,750 quilograms, rebrà una quanti
tat fixada de pinso. Si en sobra, mi
llor, perquè en el cas que se'n ne

cessiti més el granger se l'haurà de 
comprar. Cal filar molt prim. "D'aquí 
ve que treballem amb els ordinadors. 
Cal fer una feina molt i molt precisa. 
Cal controlar, sobretot, que el poll no 
tingui calor. És el seu pitjor mal. De 
fet, hem de vigilar-ho tot. S'ha de 
controlar el menjar, la temperatura, 
el vent, la humitat... Com més bé trac
tes el poll, més rendiment en trau
ràs. Per exemple, la ventilació de les 
naus, obrir i tancar finestres, es con
trola automàticament amb e/s valors 
que indica l'ordinador. Cal mantenir 
sempre un microclima constant a l'in
terior de les naus. El poll, i el pollas
tre en general, és un animal molt 
delicat." Cal Ros és una de les de 
les granges pioneres al Gironès en 
la utilització d'aquest sistema d'en-
greix de pollastres. Malgrat això, ben 
segur que de no tenir-ho així esta
blert, no s'hi dedicarien. Perquè tot i 
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el control tan extrem que es porta de 
tot ei procés, com explica en Joan, 
"en ocasions, com ara mateix, el 
pollastre no està gaire bé. Lany pas
sat va anar molt malament, moltes 
empreses van haver de tancar i això 
encara es nota. Ara s'està recupe
rant el que es va perdre. Avui, 
aquesta és la realitat". 

Per moments com aquests i com 
a complement a l'economia de la 
casa, la famíüa Vilella té també 
porcs d'engreix. És, però, força di
ferent del treball que es fa amb e!s 
pollets. "Igualment ens subminis
tren el pinso, però vénen a recollir-
los cada quatre mesos i mig, si fa 
no fa. Amb el pes del porc no s'és 
tan rigorós com amb e/s pollastres. 
I - afegeix en Joan - el control i 

atenció que necessiten no és gai
rebé res comparat amb l'aviram". 
Com expliquen, el pinso els hi por
ten. Al mas no conreen gaire, no
més unes quaranta vessanes de ce
reals, totes llogades {disposen a 
la propietat de dues hectàrees i 
mitja, que és on hi ha la granja). 

Es venen el gra i la palla se la que
den per fer-ne jaç, principalment, per 
als pollastres. 

Comentem si es pot viure bé 
amb la feina del camp, avui dia, i 
pensant en un jove com en Xevi: "Hi 
has de dedicar moltes hores. Si 
ets l'amo, ho ets tot el dia i per tant 
t'ha d'agradar. Això és el més 
important. A més de la dedicació 
has de pensar en moments com e/s 
d'aquesta nit, que vénen a buscar 
pollastres, i per allò de la calor ho 
fem a les dues de la matinada. Cal 
estar un parell d'hores o més fent 
feina. I a l'endemà tornar-hi". 

Jordi Moll i Casamitjana 
Jordi Plà i Comas 

Foto cedida Cal Ros 
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El Papu fa un any,., 

i ho celebra anant al camp! 

Ovella 
jardinera 

23 anys 

Oca 
marinera d'aigita dolça 

12 anys 

l.La carn poc o molt feta? 
-AI punt. 
2. Veteiinaris o Waku-Waku? 
- El silenci dels anyells. 
3.És nou el teu jersei? 
-No, rentat amb Perlan. 

1.Coneixies a l'Oca de Banyoles? 
-Beneit, es clar que sí. En pau descansi. 
2.Sempre tires perquè íe toca? 
-No, es que sempre trec un sis. 
3.0rdi o blat de moro trencat? 
-PctaZetas\. 

Conill 
dentista 
42 anys 

1.Pastanaga o rabanet? 
-Xiclet d'enciani. 
2.Bugs Bunny o Roger Rabbit? 
-En Pikatxu de Pokemon. 
3.T'han donat mai gat per llebre? 
-Emcollones o què...? 

Papallona 
president del club gay 

2 setmanes 

l.Pesticida o herbicida? 
-Phnnnatou Complex. 
2.Caçapapallones o teranyina? 
-Camaleons de Budivciser. 
3.Fas gaire sovint el papallona? 
-No tant com vosaltres ara mateix. 
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raïTTií 

Porc 
actor de cinema 

2 mesos 

Gallina 
Esteticiemie 

10 anys 

l.Quin desodorant fas servir? 
-Enti de merdé. 
2.Quin és el teu pinso predilecte? 
-Snincks de KcUogs. 
3.Ventresca o Cansalada? 
-Bacon amb Formatge. 

1. Molta laca no? a la cresta... 
-És un postís amb Loctite. 
2.Com tens els ous? 
-Ben nials. Vosaltres rai, que totes us ponen. 
3.Per cert. Em sap greu la mort de'n Ritfino de 
Gran Hermniio... 
-Va morir embr iagat de Minute Maid 
Premium de Danone. Ho he comprovat jo 
mateixa. Ja li deia jo. 

Gat 
gatiiauta 

122 Mbytes 

l.Dog Chozo o arròs pastat? 
-Carn en barra, com ía que tens entre les cames. 
2.Què hi portes a l'orella, un renec? 
-No burro, un pierciíig. 
3.Si l'amo et diu: "ven, lo dejas todo?". 
-No, jo fumando espero. 

l.Coni sabem que ets un gat i no una llebre? 
-Va, mateu-me. 
2.Quantes vides et queden? 
-M'he baixat un password a www.gat.com 
amb vides infinites. Vaaa, mateu-me. 
S.Vasgatoquè? 
-Es ben bé...que qui no té feina el gat pentina. 

i 
Fapu Press 

http://www.gat.com
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RENAULT 

Ramon Gurnés Vall-llosera 
C. Tossa s/n 

Tel 972 83 09 07 
17240 LLAGOSTERA 

Passat, present, Renault. 

Wi'^'^^'^ 
t#^ ̂ · 
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Can Llirínos 

Si a Llagostera haguéssim de buscar un exponent de la botiga de poble, aquella on tothom ha entrat 
alguna vegada, aquesta és Can Llirinós. Una botiga amb 75 anys d'història que ha sabut evolucionar i 
adaptar-se als nous temps conservant l'esperit amb què va ser fundada. Des de queviures fins a cameres 
fotogràfiques, des del seu taulell s'ha despatxat gairebé de tot 

Can Llirinós va obrir les portes al 
públic ara fa setanta-cinc anys, 

poc abans que en Camilo Llirinós i 
Gafas es casés amb la Rita Madí i 
Gelabem. Va ser a partir d'aquell mo
ment quan l'establiment, ubicat al 
mateix lloc on és avui i ocupant part 
de l'espai d'una fàbrica de suro, va 
començar a formar part de la histò
ria de Llagostera. 

Fins al moment de posar la boti
ga la Rita era modista, i en Camilo, 
un home de família modesta però amb 
gran capacitat de treball, s'ha
via introduït en el món laboral amb 
diferents activitats: havia estat 
representant de suro, delegat d'una 
impremta -quan al poble encara no 
n'hi havia- i s'havia dedicat a portar 
els comptes de la Cooperativa i a 
donar classes a l'escola de la 
mateixa entitat. En obrir la botiga, 
però, tots dos van dedicar moltes 
hores a tirar endavant l'incipient 
negoci. Un dels records més vius que 
en té la seva única filla, la Dolors, 
avui ja retirada, és precisament 
aquest. "Fins hi tot treballàvem els 
diumenges, perquè com que teníem 
aquí mateix el ball i el cine, sempre 
hi havia feina", explicava en una 
entrevista publicada en la primera 
etapa d'El Butlletí. Precisament ella, 
de ben jove, i postehorment el seu 
marit, Ricard Solà -fill d'Anglès però 
veí de Malgrat de Mar, des d'on va 
venir-, van prendre el relleu al 
capdavant de Can Llirinós. Es van 
casar el 27 d'octubre de 1948, i tot i 
que en phncipi en Ricard treballava 
al despatx de la fàbrica de les agulles, 
aviat es va engrescar amb la fotogra
fia I va dedicar-se plenament a la 
botiga. Va ser més o menys en aques
ta època quan també s'hi va incor-

NOM DEL COMERÇ: Casa Llirinós 
FUNDADOR: Camilo Llirinós i Gafas 
RESPONSABLE ACTUAL: Pilar Sureda i Torrent 
ADREÇA: Plaça Catalunya n° 8 
TIPUS DE COMERÇ: Llibreria, papereria, fotografia i regals 
ANTIGUITAT: 75 anys 

porar en Joan Puig i Font, conegut 
per tothom com en Joan de Can 
Llirinós; un llagosterenc d'adopció, 
familiar d'en Ricard, que s'ha sabut 
fer estimar per tothom i que encara 
avui és l'ànima de la botiga, sempre 
servicial per a qui el pugui necessi
tar. 

Les filles de la Dolors i en Ricard, 
l'Assumpció i la Fina, aviat van aju
dar a la botiga despatxant i portant 
la comptabilitat, però va ser l'As
sumpció qui finalment es va fer càr
rec de l'empresa juntament amb el 
seu marit, l'Àngel Grabulosa, que en 

principi es va continuar dedicant a la 
seva feina, l'hostaleria, però que fi
nalment va prendre les regnes del 
negoci. 

Durant aquests anys a la botiga 
s'hi ha venut pràcticament de tot. Al 
phncipi s'hi podien adquihr queviures 
i articles de papereria, com quaderns 
0 estilogràfiques, però també venien 
alguns diaris i llibres, espelmes, 
figures de pessebre, joguines, torrons 
i tortells del Ram. Fins i tot van arri
bar a representar la casa de material 
fotogràfic Agfa, venent cameres, i 
Telefunken, amb ràdios; i tenien una 
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bàscula pública per a pesar carros i 
camions. Els dies festius el negoci 
es feia a la mitja part del cinema, 
amb entrepans i pastes, xufles en 
remull, paperines de caramels, 
bombons i altres llaminadures. 
Posteriorment, els gelats es van 
sumar a l'oferta, primer en forma de 
barra i més endavant tal i com es 
venen avui. 

D'entre els canvis més importants 
que ha sofert Can Llirinós en aquest 
temps cal destacar la remodelació i 
la modernització del local, que va 
servir per abandonar definitivament 

la venda de queviures i va traslladar 
provisionalment la botiga a l'altre 
costat de la plaça, a la casa dels srs. 
Pacheco, durant dos anys i mig. Això 
sí, les portes de Can Llirinós no van 
tancar ni un sol dia. I va ser pre
cisament la voluntat de mantenir les 
portes del negoci obertes la que va 
portar la família Solà-üirinós a llo
gar-lo. 

Ara ja fa deu anys que la Pilar 
Sureda i Torrent i en Llorenç Ventura 
regenten el negoci amb el mateix 
esperit de servei amb què va néixer 
i, per descomptat, conservant el nom 
amb què sempre s'ha conegut. 

Fina Solà 
1960 

Assumpció Solà CE3) Àngel Grabulosa 
1944 

4 l ^ 
, j ^ ^ J o a n Puig Font 

1923 

Dolors Llirinós ® Ricard Solà 
1925 1916-1991 

Camilo Llirinós Gafas 
1889-1968 

En Camilo Llirinós, fundador del negoci, 
amb la seva néta Rna, l'any 1964 

Des de fa prop d'onze 
anys, la botiga està 
regentada per Pilar 
Sureda i Torrent 

C2) Rita Madí Gelabert 
1893-1978 

Fotos cedides per la família Solà Llirinós 

A l'esquerra en Ricard Solà i la Fina Solà Llirinós l'any 1964 a l'antiga llibreria. A la dreta, l'Assumpció Solà Llirinós l'any 1988 a la 
llibreria, després de les reformes. 
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Pilar Sureda Torrent, 
parlant amb la mestressa actual 

Quan va entrar a Casa Llirinós? 
Mira, el primer dia d'enguany ha fet 10 anys. 

Per què va decidir agafar el negoci i en quines 
condicions? 

No us puc donar un motiu. Per res en concret i no 
m'ho vaig pensar gaire. Vaig saber que la botiga es 
traspassava, les condicions em varen semblar interessants 
i jo i la meva família vàrem decidir agafar la botiga. Inclús 
vàrem voler mantenir el nom de l'establiment, de fet, ni 
ens vàrem plantejar canviar-lo. 

Quan el contracte arribi al seu termini , s'han 
plantejat continuar al capdavant de la botiga? 

En principi si no hi ha cap entrebanc suposo que sí, 
encara que la renovació del contracte dependrà, en el 
seu moment, de les condicions de la propietària del lo
cal. 

Parli'ns una mica de l'experiència que ha suposat 
portar el negoci de Can Llirinós? 

Què voleu que us expliqui... L'experiència ha sigut molt 
bona, enriquidora i positiva en tots els sentits, gràcies 
als clients, l'esforç i la voluntat de servei posats les coses 
ens han anat bastant bé. esperem que en endavant es 
continuí confiant en nosaltres com fins ara. 

Deu haver conegut a molta gent? 
Sí, moltíssima. Penseu que per la botiga passen dià

riament un promig de 300 persones que aviat és dit. 

Sincerament, estic molt contenta de tota la gent que per 
una cosa o altra passa per la botiga. i 

I els fills, suposem que també ajuden? 
(Riu) Home, entre tots fem el que podem. Sí que aju

den. Amb tota sinceritat, però, també he de remarcar, 
sobre tot, la gran ajuda i professionalitat que he tingut la 
sort de trobar en la nostra dependenta Paquita Noguera, 
a més d'altres eficients col·laboradors. He de dir que si 
no fos per ells i per el "nostre" Joan, Can Llirinós seria 
diferent. 

I de'n Joan, què ens en pot dir? 
En Joan és tota una institució a Casa Llirinós i no 

només del nostre establiment sinó del poble. El trobaríem 
i el trobahen a faltar molt si no hi fos. Ens ajuda i de 
debò que ens és d'una gran utilitat. En Joan és una 
bellíssima persona, és l'ànima de la botiga. Molta gent 

del poble i de fora ve expressament per veure'l 
i saludar-lo. Quan pel motiu que sigui no hi és, 
tothom pregunta per ell. Sobretot els estran
gers, que ja fa anys que el coneixen, li tenen un 
especial apreci. De fet en Joan és a la botiga 
per voluntat pròpia, està jubilat però li agrada 
molt estar a la botiga i donar un cop de mà. 

Alguna curiositat? 
Sí. Com ja sabeu, tenim al voltant de la plaça 
totes les entitats bancàries i la gent que neces
sita canvi no hi va pas, ve a casa nostra. 

Com definiria Casa Llirinós? 
A vegades sembla com si fos una oficina, 

un despatx de relacions públiques, un punt d'in
formació, un punt de referència del poble. Tot
hom et demana coses, com si donessin per 
descomptat que a Can llirinós no pot ser que 
no ho sàpiguen. Heu de pensar que si algú ha 

perdut alguna cosa ve a mirar si qui ho pot haver trobat 
ens ho ha portat a nosaltres. Quan 11 diem que no, que 
potser ho tindrà la policia, queda sorprès i diu: "potser sí 
que ho vagi a mirar allà". Coses així la tira... A Casa 
Llirinós s'hi troba de tot, per estrany que sigui... i com 
que la gent ho sap ens han demanat les coses més in
versemblants que us pegueu imaginar, com per exemple 
raspalls i pasta de dents, agulles, fulles d'afeitar, cor
dills, bombetes, etc. 1 troben rar que no ho tinguem, si 
tenim de tot 

Sònia Genoher 
Marc Sureda 
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La Cultura a Llagostera 
Montse Vila Gutarra, Regidora de Cultura i Festes 

Montse Vila Gutarra és Regidora de Cultura i Festes des de les 
passades eleccions del 13 de juny. A punt de complir un any al càrrec, 
hem fet una mica de balanç de les actuacions de la seva regidoria i li 
hem demanat que ens comenti els aspectes més importants de la cultu
ra municipal, els projectes a prioritzar i els objectius a llarg termini. 

El Teatre 
"És una de les coses que ens feia molta 

il·lusió i que la gent ens va venir a demanar 
immediatament. Volem crear un cicle amb 
unes dates fixes perquè la gent s'acostumi 
a anar al teatre. 

D'altra banda, tots sabem que la "cul
tura" és molt cara i les obres de teatre 
professional també ho són, però la gent 
també paga entrada per anar el teatre i crec 
que no té perquè ser deficitari. Si a la gent 
li dones una bona oferta vindrà. La idea 
és portar obres de teatre professional i fer 
un bon cicle. Això no vol dir que si hi ha 
alguna obra de teatre amateur dels po
bles del voltant o d'aquí mateix no s'hi 
pugui programar, però això depèn de la 
qualitat de l'obra o del nostre chteh en 
triar-la. I si són obres de gran format, es 
podran fer al Polivalent. Tenim l'esperan
ça que funcionarà." 

El Cinema 
"El cinema és un tema complicat per 

diverses raons. Es necessita un tipus d'in
frastructura que nosaltres no tenim i que 
no hem pogut prioritzar. El cinema s'hau-
ha de fer al Casino i caldria fer una sèrie 
de reformes que s'han de plantejar a llarg 
termini i molt tranquil·lament. 

L'oferta de cinema és més difícil que 
la de teatre perquè la gent està acostumada a anar al cine a Girona i 
perquè la gent vingués aquí els hauries d'oferir el que no ofereixen allà. 
Aquest tipus d'oferta aniria orientat a un cinema més minoritari, un cine-
club, que representa un esforç econòmic i de dedicació de la gent molt 
important. Jo crec que en aquests moments no tenim ni l'estructura ni la 
gent per fer una cosa d'aquest tipus. A més, hem de pensar que a Cassà 
tenen un cine-club que funciona des de fa molts anys i que a mi em 
sembla molt bé potenciar. No tenim perquè oferir el mateix quan allà hi ha 
una sèhe de gent que s'hi estan dedicant amb un esforç considerable des 
de fa molts anys, tot i tenir pèrdues econòmiques i de desgast físic. Haurí
em de posar-nos d'acord amb ei cine-club de Cassà, fer la publicitat con
junta i fer-la arhbar aquí perquè la gent de Llagostera tingui l'oferta. Hem 
d'estar-hi en contacte." 

Jordi Pinsach 
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La Biblioteca 
"Jo crec que la Biblioteca té un problema molt gros: el seu emplaça

ment. Està mal situada, primer perquè els llibres no hi caben. En aquest 
moment la Biblioteca deu tenir uns 17.000 volums i no saben com fer-ho 
per encabir-los. Probablement s'hauhen de donar de baixa més llibres, 
però pot passar que donis de baixa un llibre que fa tres anys que no se'l 
mira ningú i l'endemà te'l demana algú. A més, les bibliotecàhes normal
ment són gent que tenen molt de "cahnyo" pels llibres, i els costa molt 
desprendre-se'n. I ens trobem que la biblioteca no té espai, i fins i tot 
se'ns han acabat les possibilitats de fer pedaços posant armahs de cos
tat. 

El segon problema ve donat per l'emplaçament físic de l'edifici. Està situat 
en un lloc de molt difícil accés per a un cert tipus de gent. Una persona gran 
pràcticament no pot arribar-hi, i ja no parlem de si després d'arnbar morta 
de la pujada, ha de pujar al pis de dalt. Una noia amb un cotxet pràcticament 
no pot anar-hi i, a més, en aquesta zona l'aparcament és molt restringit. 
Aquest seria el problema fonamental de la biblioteca. 

Pel que fa referència al funcionament, creiem que amb l'ampliació de 
l'horari en aquest moment quasi tothom hi pot anar-hi un moment o altre. 

Hem iniciat activitats diferents com l'hora del conte, un mini cicle de 
dues 0 tres conferències que es faran al mes de maig i que ajudaran que 
gent que potser no ha anat mai a la biblioteca hi vagi. Està previst iniciar 
el servei a domicili de llibres per gent que està malalta o que té algun 
impediment per anar a la Biblioteca. Creiem que és un servei que hauhen 
de complir totes les biblioteques. El sen/ei a domicili al poble ja s'havia 
portat a terme alguna vegada perquè una de les bibliotecàries és de Lla
gostera i ho feia voluntàriament, però ara s'institucionalitzarà. 

També hem ampliat el servei amb una biblioteca itinerant. Cada quin
ze dies la biblioteca itinerant va a la Llar d'avis i a l'hospital que són dos 
dels centres on podem trobar gent que té problemes per desplaçar-se. 
Crec que aquest servei costarà que funcioni, però encara que només 
l'utilitzin tres persones i estiguin contentes que els hi portis el llibre, per a 
mi ja està bé." 

LArxiu 
"L'arxiu sempre ha generat molta publicació i la seva difusió sempre ha 

funcionat molt bé. Ara bé, amb tot el temps que portem hem intentat que 
ran<iu sigui més actiu i s'ha procurat connectar més les coses, fer muntatges 
més complerts. Per exemple, amb el tema del Privilegi de Jaume I vam entrar 
en contacte amb l'arxiu de Caldes, ja que sempre és molt més enriquidor 
establir relacions amb altres pobles. 

Un altre exemple; amb el tema de l'Enhc Marquès no es va fer només 
un Crònica especial, sinó que ens vam posar en contacte amb una galeria 
d'art de Girona i amb el Museu d'Art de Girona. Això no s'havia fet mai. 
Teníem tres exposicions connectades entre elles i, per tant, la publicitat 
de Llagostera va arribar.al Museu d'art i a l'altra galeria d'art. De la matei
xa manera que hi va haver gent d'aquí que se'n va anar a veure les expo
sicions de Girona, gent de Girona va venir aquí a veure la de Llagostera. 
Per tant, no només intentem fer el Crònica periòdicament, sinó que l'apro
fitem per fer una mica de muntatge perquè la gent en pugui participar 
més amb exposicions, conferències..." 

\ / 

í ' i -V 
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Els Museus 
"En enquestes com la que vau fer des dei Butlletí sobre quants museus 

hi havia al poble es va veure que més del 75% de la gent no sabia quants 
museus hi havia. Això no és estrany perquè la veritat és que no som conscients 
del que tenim, i això és culpa de l'administració. No hi ha gaires pobles que 
tinguin tres museus de la magnitud dels que tenim aquí. 

El museu Etnològic inaugurarà per la Festa Major una nova exposició. Feia 
bastants anys que hi havia la mateixa i crec que és bo muntar exposicions 
monogràfiques, potenciar-les molt durant un temps, encarant-les a la gent i 
també als centres escolars, i llavors desmuntar-la i anar per una altra. 
Pràcticament totes les peces que tenim estan catalogades però moltes estan 
endreçades en magatzems i d'aquesta manera podem anar variant de material;,'. 

El museu Arqueològic és un dels museus amb un plantejament pedagògic 
més ben fet de tots els que es poden visitar a les comarques gironines. És un 
museu molt petit i de seguida en tens una visió molt general de com està 
muntat. Està enfocat de manera molt pedagògica de manera que amb una 
cronologia molt clara pots anar seguint tots els esdeveniments. 

El museu Vila és una fundació privada en la qual estem posant molts 
esforços perquè l'obra pugui passar a mans municipals i es quedi a Llagostera. 
El problema bàsic és purament econòmic; l'obra que hi ha allà és molt 
difícil de quantificar, val molts diners i per tant la compra és molt costosa. 
En els últims mesos hem entrat en contacte amb la propietària i té l'inte
rès i la predisposició a parlar amb l'Ajuntament. Després hem anat a la 
Diputació i a la Generalitat amb resultats no gaire satisfactoris. 

Hem de parlar amb el conseller Macias perquè l'única manera de tirar 
endavant el museu Vllà és assumir els costos de manera compartida: la 
Generalitat i l'Ajuntament. L'1% del que es gasta la Generalitat en grans 
infrastructures viàries, carreteres... reverteix en els pobles afectats en for
ma del que ells anomenen 1'!% cultural, per poder dedicar-lo a patrimoni 
cultural d'aquell poble. Creiem que en el tema d'infrastructures i carrete
res Llagostera és un punt vital, i en canvi aquests diners per a cultura no 
van mai a on haurien d'anar. ^ 

El museu Vila és un dels temes que em preocupen més perquè hi ha 
molt bona obra i un dia algú farà una oferta de compra. Si amb aquests 
quatre anys aconseguís que l'obra del museu Vila quedés lligada a Llagos
tera hauria aconseguit un dels principals objectius de la Regidoria de Cul
tura." 

• í3 . 

" • ^ ^ í 

La Ràdio 
"Llagostera Ràdio no acaba de funcionar, però el local, l'estructura i els 

mitjans que hi ha sí que funcionen. 
El tema de la ràdio el trobo molt "pelut" d'exposar, precisament perquè 

és una cosa que no acaba de rutllar i sembla que estiguis dient que ho 
han fet malament els que ho han dut fins ara. Però crec que seria absurd 
negar que el funcionament podria ser molt millor. La causa pot ser de 
plantejament, i per aquesta raó crec que el funcionament ha de canviar. 

Al darrer Ple es va aprovar la creació d'un consell de comunicació local 
que estarà format per gent de l'equip de govern, gent de l'oposició, perso
nes vinculades a Llagostera que ens sembli que tenen un criteri amb el 
tema de comunicació i també persones d'entitats que ens sembli que 
tenen alguna cosa a dir sobre aquest tema. Volem que aquest consell 

w 
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garanteixi sempre la transparència sobre tot el que sigui comunicació a • • •V~ : 
Llagostera. L'emissora és municipal i el que no voldríem és que pogués 
donar la impressió equivocada que és la ràdio de l'Ajuntament, quan en 
realitat es tracta de l'emissora municipal i, per tant, tothom hi ha de tenir 
veu i vot. 

Ens sembla que la línia que ha de seguir Llagostera Ràdio, escollir el 
seu director I les persones que se n'han de fer càrrec, els esforços que 
s'hi han de dedicar o el pressupost a destinar-hi, són coses prou impor
tants com perquè les decideixi una sèrie de gent que sigui representativa J. ^ ''\\ \ j 
i que sàpiga de què va." 

El primer objectiu que tindrà aquest consell serà escollir la nova direc
ció de Llagostera Ràdio. Hi ha un parell de propostes per gestionar la 
ràdio radicalment diferents entre elles, i crec que s'hauran de valorar bé | 
per veure quina d'elles s'ajusta més al model de ràdio que volem. En 
principi no crec que sigui dolent que es professionalitzi mentre es tingui v^ 
clar que es tracta d'una emissora municipal i que per aquesta raó ha de ^ -,:-•'''•^ ' 
complir una sèrie de premisses: la informació municipal, el servei a les .—-=---̂  
entitats i a les persones del municipi, l'escola de radio..." 

La pàgina web de Llagostera. 
"Per fi tenim .una pàgina web amb cara i ulls. Aquesta pàgina està 

molt bé i ha estat confeccionada per un grup de voluntaris, però encara hi ] 
ha unes parts que es volen millorar com són les parts de fòrum i intercan- ' j 
vi de correu entre les diferents regidories, per poder permetre la relació • | 
entre la gent del poble i l'Ajuntament d'una manera fàcil i ràpida fent ;J 
preguntes i propostes." „ ;í 

Els Cursets ; 
"Aquest any, a més dels cursets de l'any passat, hi ha hagut un curset " i 

d'història local i d'arqueologia que s'ha fet des de l'arxiu, un de cuina \ 
natural i el de tastavins, que havia tingut molt d'èxit i que s'havia deixat 
de fer en els últims anys. 

Els cursets funcionen molt bé i l'oferta a Llagostera està molt per 
sobre del que s'està oferint a d'altres pobles. 

Quan es van organitzar els cursets per aquesta temporada no vam 
tenir temps de ser receptius al que volia la gent, però per a l'any que ve 
està previst fer una mica de consulta i esperar que arribin propostes " ' i 
diferents de cursets i activitats." , : 

LEscola d'Artesania i rEscola de Belles Arts p 
"L'Escola d'Artesania creix, funciona molt i molt bé, tant bé que estem 

totalment col·lapsats. A la Teresa Casadevall li comença la gent i no se li ^f- J 
esborra en tota la vida i cada any se li apunta més gent. Aquesta raó i el 
fet que l'Escola de Belles Arts no funcioni tant bé com hauria de funcionar 
fa que els canviem d'espai: la d'Artesania passa al local de Belles Arts i la 
de Belles arts, de forma provisional, se'n va al local on hi ha la sala '] 
d'exposicions del local social de La Caixa. ' ' 

LEscola d'Artesania genera molta activitat i crec que l'Escola de Be
lles Arts hauha de generar molt més moviment de tipus artístic i participar •. 
en promoure els artistes que surten de la pròpia escola, portar exposici
ons a Llagostera... La intenció hauria de sortir del seu responsable i pen-
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so que en aquest sentit està fallant Crec que l'escola hauria de ser un centre 
amb prou criteri com per preocupar-se de qüestions artístiques que pogues
sin revertir en tot el poble. A més, tinc la impressió que als alumnes no se'ls 
dóna el que se'ls hauria de donar." 

Les Entitats 
"El contacte amb les entitats és produeix per temes puntuals. Per exem

ple amb la Festa Major sorgeix la necessitat de reunlr-se amb les entitats 
i parlar de diversos temes. Moltes de les festes d'estiu estan organitzades 
per les entitats; per tant, sorgeix la necessitat de reunir-se amb elles. 

Per la resta, la relació és bastant quotidiana, vénen sovint a fer deman
des i també ofertes i propostes, ja que s'ocupen de molta part de les 
festes. 

Tant de bo arribi un moment en què la Comissió de Festes no sigui 
necessària i totes les festes siguin organitzades per entitats, perquè això 
voldha dir que les entitats han après a autogestió na r-se i a tenir cura dels 
seus ingressos. És important que les entitats entenguin que, a més dels seus /À^^ 
interessos particulars, formen part de tot un poble i de tota la dinamit2acióí< '' 
d'aquest municipi." 

El patrimoni cultural 
"Crec de ventat que el patrimoni cultural fonamental dé Llagostera es 

troba en la gent i en el teixit associatiu, i hem de ser capaços de potenciar-lo 
i de tractar-lo bé. La gent és bastant activa, fa molta vida social, per això hi" 
ha tants bars. Els llagosterencs són gent que surten i que volten, i el retorn 
d'aquells que se n'han anat a altres llocs a viure o a estudiar, és molt enriquidor 
per a la vida cultural del poble." 

^ < ^ 

Montse Mayol 
Jordi Pinsach 

Marta Ventura 
(Dibuixos: Montse Mayol) 
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Les ganes de conèixer gent nova, la voluntat de fer 
coses pel poble o fins i tot el poder de convicció de la 

Montse Vila han sigut alguns dels motius que han portat 
a un grup de joves a formar l'actual Comissió de Festes. 

Es solen reunir cada dimecres a l'ajuntament, i és allà 
on els hem anat a trobar per parlar una estona amb ells. 

Després d'uns moments de dispersió, iniciem la con
versa preguntant sobre els orígens d'aquest grup tan he
terogeni, i és la Montse Vila la que, com a representant, 
ens respon dient que: " ja abans que nosaltres sortíssim 
elegits, la gent m'estava apretant fer una Comissió. La 
primera, podríem dir que es va formar a l'Enrenou, entre 
els que érem allà i en teníem ganes, hi havia gent que ho 
havia demanat perquè havien estat a l'última època de 
l'anterior Comissió de Festes i hi havia ganes de tornar-
hi. A partir d'aquest primer grup, es va fer una convocatò-
ha pública perquè ens semblava que tothom hi havia de 
poder participar. Vam repartir-ho a bars i locals que nosal
tres vam creure convenients. Aquesta convocatòria però, no 
va tenir massa èxit, n'ha tingut més el boca-orella, la gent 
s'ha anat eng^escant perquè un li ho ha dit a l'altre". 

La Comissió de FESTES 
LLAGOSTERA 

Tot i que en un principi aquest grup format per 25 
persones d'entre 20 i 30 anys se'ns mostra una mica 
tímid, de seguida s'engresquen uns i altres i ens expli
quen les seves primeres experiències festives com a co
missió. Comencen parlant de les festes d'estiu: recorden 
el cremat al parc, la 1^ Festa Country a partir de la qual 
va néixer un nou símbol, l'Estendard, un pal de cortina 
que segons expliquen els va salvar la festa aconseguint 
que els llums que havien penjat d'arbre a arbre no que-

La Comissió de Festes: Anna Díaz, Manel Guerrero, Ita Miquel, David Martí, Mònica Mallorquí, Montse Vila, 
Sílvia Cortés, Cartes Gelada, Cristina López, Mònica Lloveras, Marisa Malagón, Glòria Comas, Montse 
Codina, Albert Gordon i Anna Pons. A més, la Comissió també l'integren: Montse Mayol, Sandra Verdaguer, 
Gerard Platja, Lluís Nuell, Sussi, Albert Verdaguer, Jordi Lloveras, Xavi (Campaner) Carreras, Anna Displàs, 
Lluís Postigo i Xeví Ros. 
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dessin caiguts. Des d'aquell dia li busquen un lloc privilegi
at a cada festa. Tot seguit i amb un somriure general, 
recorden la Festa del Flamenc amb Rumba 3. Són 
aquests tres actes que consideren que van tenir èxit, de 
la mateixa manera que el Ball de Nadal, Cap d'any i 
Carnestoltes. Pel que fa a aquest darrer, ens comenten 
que: "Així com el Ball de la Dona i el de l'Home van anar 
molt bé, i el General que va ser diumenge, no hi va anar 
tant. Deixant a part que creiem que era un mal dia, pot
ser també aquella vegada ens vam apretar massa nosal
tres mateixos, no érem gaire gent, eren tres balls molt 
seguits i ens vam "matxacar" molt". 

Saben que un funcionament òptim en el sentit que no 
cremi a la gent és impossible perquè diuen que el tema 
de les festes al cap d'un temps és esgotador i el seu 
antídot per combatre'l és la il·lusió per fer coses. Aquesta 
fa que tots vulguin remenar-ho tot i no puguin funcionar 
en subcomissions, encara que creguin que seria l'ideal. 

La Festa Major vista per la Comissió de Festes 
Divendres 
Divendres vénen Dr. Calypso i Los de Otília, perquè 
creiem que són grups coneguts que tiren molt i la 
gent es mou per veure'ls. Si a la gent li agrada una 
Festa Major, l'endemà torna. Tornem als inicis de fer 
una nit de rock el divendres per arrencar la Festa 
encarada als joves. Fa uns anys van venir i van portar 
força ambient. 
Hi ha una novetat el divendres què ens va sortir a la 
primera de les reunions que vam fer per parlar de la 
Festa, i és la inquietud que el divendres i el dissabte 
hi havia sempre concerts per la gent jove i no n'hí 
havia per la gent gran. En aquest poble, la gent gran 
començava la Festa el diumenge. Nosaltres hem fet 
oferta el divendres i el dissabte per a la gent gran. El 
divendres, per exemple, hi ha una actuació d'un grup 
que toca jazz, soul...i un humorista, i el dissabte hi ha 
una orquestra a la Plaça. El Polivalent el deixem per 
la gent jove per una qüestió d'espai, però ampliem la 
oferta per a la gent gran a d'altres espais. 

Dissabte 
El dissabte, al Polivalent hi ha Fundación Tony 
Manero i Los Mejores. Fundación està tirant molt ara, 
i nosaltres ja els tenim vigilats des del moment fins i 
tot en que ningú els vigilava. Ara ja és un grup més 
conegut però com que som una de les primeres 
Festes Majors de les d'estiu, encara no estarà gaire 
vist. Los Mejores és un grup que l'any passat va 
funcionar molt bé i el portem per aquesta raó. 
El dissabte també hi ha una xaranga amb un grup que 
comença des de la plaça i fan un recorregut per una 
ruta que agafa bona part dels bars del centre per 
anar enganxant gent, i que la gent vegi que hi ha 
"vidílla" al carrer. També recuperem el ball del Xiri-
Miri per raons òbvies. 

Opinen que encara han d'aprendre una mica a organitzar-
se perquè "a cada festa es posi en funcionament l'en
granatge per si sol. Sempre diem que hem d'aprendre a 
funcionar més mecànicament". 

Aquesta Comissió tan ben avinguda confessa que amb 
el logotip van tenir un petit conflicte: "Hi havia dos logotips 
per votar, un amb l'estendard i un altre sense, i molts no 
van estar d'acord amb el resultat de la votació ni amb la 
manera de fer-la". 
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Diumenge 
El diumenge hi ha la orquestra Janio 
Marti i Girasol. Janio Marti que les 
d'una orquestra d'aquelles de tota la 
vida, que aquest any o el que ve seran 
les últimes gires que faran i l'hem 
volguda portar abans que pleguin. És 
una orquestra de les que li agrada a la 
gent gran, que fan Festa Major. Girasol 
és una orquestra molt bona, fan un 
tipus de música que enganxa molt a 
tot tipus de públic. Comencen un 
repertori per a la gent gran i van 
variant molt a mesura que avança la 
nit. 
Dilluns 

El dilluns hi ha la Salseta del Poble 
Sec i la Selvatana. La Selvatana és 
una orquestra que a la gent li agrada 
molt per al ball de la nit i per el con
cert de la tarda. La Salseta ve perquè 
volem recuperar els balls de gala 
d'abans. Els darrers balls de gala han 
estat encarats a la gent gran, amb una 
sola orquestra. Nosaltres volíem que 
el ball de gala fos lluït, que la gent 
jove es vestís bé, que hi hagués barre
ja d'edats i que tothom hi pogués anar. 
Dimarts 
El Molino va començar com una sego
na opció, però en fallar l'opció de 
portar una obra de teatre important, es 
va convertir en una opció que sembla
va que li agradava a bona part de la 
gent. Quan vam estar segur que faríem 
una programació de teatre a partir del 
setembre, vam pensar que hi ha un 
públic que li agrada el Molino i que sí 
mai l'havíem de portar havia de ser per 
la Festa Major. L'hem anat a veure i és 
bastant divertit. Això sí, amb aquest 
tema hi van haver discrepàncies entre 
els membres de la Comissió. 
Ei pregó 

Al preparar la Festa Major ens vam 
preguntar com fer el pregó. Era difícil, 
no sabíem qui portar ni com encarar-
ho i vam pensar que el podria fer la 
gent de Llagostera. Així hem fet un 
concurs de pregó. Vam pensar que a la 
gent li agradaria poder fer el pregó. El 
guanyador farà la proposta de com 
s'ha de fer i els accessoris que neces
sita. 
El programa de la'Festa Major 
Aquest any hem recuperat el programa 
de la Festa Major. S'ha volgut fer 
perquè sigui un document que no 
només serveixi pels dies de la Festa 
Major, i és per això que s'han procurat 
lligar els actes que es fan per la Festa 
Major per parlar de les diferents 
entitats, o entitats que queden més 
barrejades en els actes de la Festa 
Major. 
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M.̂  Carme Valentí 
P E R R U Q U E R I A 

Passeig Porrpeu Fabra. 36 
Telèlon 83 06 20 

17240 LLAGCSTERA 
(Girona) 
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Llagostera 
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LLAGOSTERA 
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SOLER 
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C. Àngel Guimerà, 6 - Tel. 83 00 44 
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ALIMENTACIÓ 
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Comercial 
MESTRES, S,A. 

C/Fivaller,9-Tel,830295 Fax 831101 
1/240 LLAGOSTERA 
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ff PEIXATERIA 

LAMA 
P E I X F R E S C D E P A L A M Ó S 

C O N G E L A T S 
Cristófoi Colom. 7 - Tel, 972 830258 - 972 80S195 

L L A G O S T E R A 

RECADER 
JOAN XIRGU CIURANA 

Recaderia i paqueteria - ^ 
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^ ^ matí i tarda 
Agència a Girona: 

Cooperativa de Recaders 
A Llagostera: 

C./ Concepció, 45 Tel. 83 01 57 
Mòbil 630 07 33 07 
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"Friartí Rà 
C MÚSIC Aguiló,3 

Telèlon {972} 83 04 17 
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El ratulí busca furmaja 
In premi del Concurs literari Sant Jordi 2000, Categoria Infantil A 

l-Hi aVia una bagada un ratuU 
que tan/a molta gana i vulia una 
/Titcadefurmcúa. 
3-i es ba t roba una turtuga i li va 
dl 5ap5 on ya un tros de 
fur/Tiage i la turtuga li va dir no 
però 5i c u 5abra el cuníll i el 
ce rbu l . 
3- i el Gunill i el cerbu l li deien no 
però digeuli ha una ratulineta 
Anol maque i prasurnida. 
U- i cuan van veurà la ratulina el 
ratuli es va anamura delia i va di 
la ratulina si esta ac i adal paro 
no al puc agafa i la turtuga va 
di j a 5e fa rem una torra prima 
es va f i ca al cerbu l desprès el 
cunill desprès la turtuga 
desprès el ratuli i desprès la 
ratulina i el vant pude agafa i 
sel van cumpart i r per trosus 
vet ac i un gos vet ací un gat i 
aquet c o n t a sa c a b a t . 

1 . — 

Melody Serran 

Un bon parell d'estris 
Ir. premi del Concurs lierari Sant Jordi 2000, Categoria Infantil B 

Jk la ciutat Estoig (IVJADE IN XINA) hi vivia un bon parell d'estris 
A l m o l t coneguts: el Llapis (GERMANY, SATAEDLER NORIS) i la 
Goma (MILAN). 

I com que el llapis (GERMANY) baixava i la Goma (MIIJ\N) 
pujava, pel Mateix carrer es van trobar a la Calculadora (CASIO) 
i es van explicar les seves misèries. 

-Què MILAN, cóm va la vida? 
-T'asseguro que el nen que em fa servir és un pesat, sempre 

em fa servir quan s'equivoca, ja n'estic fart! 
-Jo no et dic quines tortues em fa; quan se'm gasta el gorro 

me'l pelen amb la Maquineta! 
-Sí, ja t'entenc i et comprenc i a mi em passa igual. 
Però la Maquineta els va sentir i va dir: 
-Per què no penseu en canviar-vos, tu llapis camvia't pel Beli 

negre i tu goma pel tjpex. 
I va funcionar. 
Però un altre dia quan GERMANY baixava i la MILAN pujava 

es van trobar a la calculadora i es van explicar com els hi anava 
de bé i van dir: 

-MILAN, com t'ha anat aquest nou "panseing"? 
-A mi perfecte, i a tu, com t'ha anat? 
-Doncs a mi perfecte, súper bé, és molt divertit estar canviat 

1 

r 
Marc Ortín i Amat. 
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- . .v^ Primitius a la mina 
Ir premi del Concurs literari Sant Jordi 2000. Categoria Infantil C 

r imps era temps, en una munta
nya molt, molt lluny d'aquí, un 

grup de minaires (l'Enric, la Marta, 
en Miquel, en Jaume i jo) vam anar 
a passar les vacances d'est iu a 
Hawaii, com fèiem normalment , 
però, una part d'aquest grup d'excur
sionistes no va poder anar a Hawaii, 
perquè tenien assumptes urgents 
-segons deien -, i que si els necessi
tàvem, que els enviéssim un missat
ge hi vindrien de seguida. 

Al cap d'unes setmanes de ser a 
Hawaii "de vacances", to t i que 
continuàvem explorant alguna mina 
que hi havia a sota o al costat d'algun 
volcà, vam descobrir una mina que no 
havíem vist en tots els anys que feia 
que anàvem allà. Vam entrar-hi: 

-Ostres! -va exclamar l'Enric. 
Els altres, meravellats, vam fer un 

oooooooh! que va ressonar a les 
petites i estretes parets d'aquella 
mina. 

-Està plena d'or! ! ! -vam gairebé 
cridar tots alhora -. 

Al cap de cinc minuts, ja teníem 
els minaires amb un full i un bolígraf 
mentre escrivien un missatge als altres 
minaires que s'havien quedat a casa. 
El missatge deia: 

"Estimats companys minaires: hem 
descobert una mina plena d'or el 
sud-est de Hawaii, exactament a 
davant del volcà que hi ha al costat de 
l'hotel on ens estem cada any. Veniu 
tant aviat com pugueu. SIGNAT: Els 
vostres amics minaires." 

Dues setmanes més tard ja havia 
arribat la resta del grup dels minaires 
(en Pere. en Manel, en Pau i la Maria), 
vam xerrar una estona a l 'hotel "EL 
VOLCÀN DE LAS ESTRELU\S" i vam 
anar directe cap a la mina. 

Un cop a dins, en Miguel i jo, vam 
veure al fons de la mina, una ombra 
que es movia, no n'estàvem segurs, 
però vam cridar els nostres companys: 

-Ens ha semblat veure una ombra 
humana!- va dir en Miguel, esbufegant 
de tant córrer i de l'ensurt. 

-Sí! I dina que era una persona 
gran, perquè ens ha semblat veure 
una barba molt llarga -vaig exclamar 
jo. 

I pot ser molt perillós -va dir en 
Miguel, que ja començava a posar-se 
histèric perquè semblava que portava 
una destral o una llana o vés a saber 
què portava aquell ! 

Doncs anem-hi! A què esperem? 
-va proposaren Pere. 

Vam muntar en una vagoneta, en 
Pau va donar una petita empenta, va 
saltar a dins i vam començar a baixar 
dins la vagoneta. Vam sentir una mena 
d'esternutde monstre, ens va espantar 
tant, que no sé com no vam caure tots 
de la vagoneta. Al fons veiem espantats 
la monstruosa silueta d'algun drac o 
dinosaure, i al seu costat, un home 
amb una barba llarga i una destral 
penjada a l'espatlla. A l' instant, van 
desaparèixer. No ens en vam adonar, 
però davant teníem una paret. Com 
us podeu imaginar vam encastar-nos 
contra la paret. Vam sentir un rugit 
monstruós i tots vam fer un bot, 
almenys d'un parell de metres. 
Resulta que una de les rodes de la 
vagoneta va caure damunt el caparró 
-més ben dit, caparràs -de la bèstia. 
Vam sentir uns passos, com els duna 
persona quan baixa una escala, però 
aquests eren molt més forts, i un altre 
cop vam sentir aquell eixordador rugit 
de monstre. 

Al final va aparèixer l 'home i la seva 
"mascota". Ja ens havíem arrencat a 
córrer, quan vam sentir una veu ronca: 

-Atureu-vos! Si no ens ataqueu, 
nosaltres tampoc us farem cap mal. 
Se suposa que estava parlant al 
•dinosaure, quan va dir: 

-Akimbagia, cotuco lampugna. 
Tots ens vam mirar amb cara de 

sorpresos. 
-Qui és vostè? -en Manel va ser el 

més atrevit -. 

-Primer m'heu de dir qui sou vo
saltres ! ens va advertir l'home. 

-Som un grup de minaires que hem 
vingut a explorar mines. Hem vist 
aquesta que estava plena d'or i ... 

-Aquest or és meu! -va bramar 
l'home. 

-Encara no ens heu dit qui sou i 
com us dieu. 

-Bé, tens raó. Em dic Rockaslov, 
tinc setanta milions d'anys i sóc de la 
tribu deis Rockastos. 

-Perdoni. Però... 
-Tracteu-me de tu , si us plau. -va 

dir l 'home. 
-Bé. Perdona. Però, ens pots repetir 

l 'edat? -vaig preguntar jo. 
-Ja sé que no us ho creureu, però 

tinc setanta milions d'anys, i aquest 

d'aquí -assenyalant al dinosaure- és 
la meva "masco ta " , i es diu 
Rockasaure, ell té seixanta-vuit milions 
d'anys. 

-No entenem res! -vam dir tots 
alhora. 

-Bé, us explicaré la meva història. 
"Això va passar deu fer uns deu mil 
anys -si no recordo malament-. Va venir 
un grup de minaires com vosaltres, 
però anaven acompanyats d'una gent 
molt rara, perquè feien d'arqueòlegs, 
però, a la vegada, també eren bruixots. 
Van venir perquè s'havien descobert 
unes restes prehistòriques, quan les 
van veure, els arqueòlegs-bruixots van 
fer fora el grup de joves minaires. 
Resulta que les restes érem jo, en 
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Rockasaure i la resta de la meva tri
bu. Varen fer uns encanteris, varen 
dir unes paraules màgiques i pafl, 
nosaltres vam tornar a la vida després 
de seixanta-set milions d'anys d'ha
ver mort." 

-Així que aquests arqueòlegs brui
xots us han ressucitat a tu, en 
Rockasaure i tota la teva tribu.-va 
conduir finalment en Manel. 

-Sí! I els estem moit agraïts per 
això. -va somriure en Rockasíov-. Si 
voleu us portaré a la cova on vivim en 
Rockasaure, jo i la resta de la tribu. 

Hi vam arribar al cap de tres hores 
de caminar. 

-Si que és llarga, aquesta mina! 
-es va queixar en Jaume. 

-Tranquils, ja hi arribem! -ens va 
dir en Rockasíov. 

-Aguacha colunga, aprodesico caxe 
gutunga!- li va dir a en Rockasaure. 

-Li he dit que vagi a cridar la resta 
de la tribu i que ens esperi al pas de 
l'obertura. 

-Què vols dir, amb això de l'ober
tura? -vaig preguntar jo. 

-És per on entrem a la cova, per 
l'obertura. 

-Ja era hora que hi arribéssim! Al 
capdavall d'una recta es veia en 
Rockasaure i unes persones al seu 
costat. 

Quan ja hi havíem arribat en 
Rockasíov ens va presentar la seva 
tribu. 

-Aquesta és la meva dona 
-assenyalant a una dona alta, més 
aviat prima, i rossa-, aquest és el meu 
fill -assenyalant a un nen baixet, morè 
i molt simpàtic-, aquest és el meu 
pare -assenyalant, a un home amb una 
barba encara més llarga que la d'en 
Rockasíov, portava ulleres i era alt i 
grassonet-, i finalment, aquesta és la 
meva mare-assenyalant a una dona 
molt alta, prima I molt simpàtica-. 

Ens va convidar a entrar a la seva 
cova, però li vam dir que se'ns feia 
tard i haviem de marxar. 

Quan estàvem molt a prop de la 
sortida i ja es despediem d'en 

Rockasíov i la seva tribu, vam notar 
que ei terra es començava a moure. 

-Aguca sacxera moltugna capoca! 
-va dir en Rockasíov a !a seva tribu-. 

-Atenció: hi ha un terratrèmol! 
-ens va traduir en Rockasíov. 

-Vinga, anem a la cova, no ens 
quedem aquí! -ens va dir. 

-Hutyuca desofeoriu wope-
drica!-suposo que el mateix que ens 
havia dit a nosaltres, ara ho havia dit 
a la seva tribu. 

I tots vam arrencar a córrer. Si 
abans haviem tardat tres hores a 
arribar, ara, amb una hora ja érem dins 
la cova. 

-Tenim un gran problema.- ens va 
dir en Rockasíov. 

-1 quin és?- vaig preguntar jo. 
-Volem sortir a l'exterior, però no 

ens atrevim, -ens va confessar en 
Rockasíov. 

-No passa res! -va respondre en 
Pere, com sempre, amb molta se
guretat. 

Vam agafar unes tisores i jo vaig 
tallar la barba a en Rockasíov i en 
Miquel la va tallar al pare. 

Els vam donar la roba de recanvi 
que portàvem -que era vella, però es 
podia portar-

Els vam pentinar una mica, es van 
banyar en una bassa que hi havia allà 
prop, però ara l'auténtic problema era 
sortir de la mina, perquè el terratrèmol 
havia enfonsat pedres que ens tapaven 
la soriíida. 

Ens haviem de quedar aliè dins per 
sempre? 

No! Sort que els primitius havien 
construït unes eines per ocasions com 
aquestes, perquè ells ja hi estaven 
acostumats. Vam començar a cavar, 
cavar, cavar... 

Al cap de deu hores haviem 
desbloquejat la sortida, però ara, érem 
tots que haviem de prendre un bany 
en aquella bassa! 

Quan vam sortir a l'exterior, ningú 
no va adonar-se de la presència dels 
primitius. 

Els vam buscar un pis, els vam 
comprar una mica de menjar, els vam 
buscar una feina i vam buscar una 
escola per al nen. 

Al cap d'un any els vam anar a 
visitar, i s'havien adaptat molt bé a 
la vida actual. S'hi havien adaptat tant 
bé que ja tenien cotxe, ordinador i 
altres electrodomèstics i ens van donar 
tot l'or que van trobar a la mina, perquè 
ells ja no el farien servir per res. 

Quan vam arribarà casa, ningú ens 
va creure, però nosaltres teniem el 
nostre SECRET: 

HAVÍEM CONEGUT UN GRUP DE 
PERSONES QUE TENIEN SETANTA 
MILIONS D'ANYS!!!!!!!!!! 

Josep Garcia Frigolé 
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ADVOCADA 

Col·legiada núm. 2097 
HORES CONVINGUDES 

G/ Marina, 5 
17240 LLAGOSTERA 

TeL / Fax (972) 83 10 31 

e -̂

SERVEIS TÈCNICS DE 
REPARACIÓ 

5 > H I T A C H I 
HerramJentss Elec'.ricat 

eÉ]IOUtCHER 

(S^Meiobo 
0FELISATTI 
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0/ Gavarres. 24 
17240 LLAGOSTERA 

Tel. I Fax 83 09 73 

£spaiis Piffo/ràs 

Estel Martí 

^»^ 7^ '^^' 

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

^ 1 7240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

PROJECÍEI FABRICACIÓ D ' M O S P[R[ESINDyiES 
ALIMENIARW, COSMÈIICA i FARMACÈUIICA 

TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS 

INJECCIÓ 

COMPRESSIÓ 

EXTRUSIO 

BUFAT 

DECORACIÓ 

SERIGRAFIA 

TERMOGRAVAT 

DOMINGO PASCUAL CARBO,S.A. 
17240 LLAGOSTERA [Girona) 
C/. CAMPRODÓN,55 TEL. .(972) 83 00 25 

FAX .(972) 83 07 59 
E-Mail: dpcsa @ nexo.es 

http://nexo.es


Què hi falta i què hi sobra à 
Llagostera 

Qae h Tai falta? 

/Futb/to a l'estiu 

/Co.·.aboracionsa.But-.etí 

/ Donarà conèixer 
el nostre pobie 

9^ Qae è h i sobra? 

„tvps abandonats /Retirar cotxes au 

/cobertura d'Amena 

.d'asfalt en alguns carrers 
/Unacapadasraii 

lo Placa Catalunya /Aparcament ala Plaça 

/ Torres d'Enber 

carregant i descarregant 

/HxamensdurantiaFesta Major 

/papers a terra 

/FMs elèctrics ales façanes 

/Xiclets ales voreres 

/conductors imprudents 

Envieu-nos les vostres suggerències a l'Apartat 76 de Llagostera, o bé a la següent adreça: 
Cl St Pere n° 5 - 17240 LLAGOSTERA 
Si ho preferiu, podeu deixar el missatge al contestador (972.83.12.10) o enviar-lo per e-mail 
(elbutlleti@grn.es) 

1 
s i n e ^ m a t e r i a 

T e l f . ^•'S 83 18 6? 

IM fi^ ^ fi JOs<^, 

Els dmrls, preu especial per a jubilats. 

C.Migdia, 28 
Tel. 972 83 06 40 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

mailto:elbutlleti@grn.es
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TALLER MECÀNIC 

I FILLS SI. 
Servei de Grua Permanent 

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

Df·,,le}952 

Matança pròpia 
Embotits Casolans 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boada, 12 
1 7240 Llagostera { Girona ) 

Tel. 972 83 02 14 
<P e-moil: cesteve@grn.es 

^OtiO. f^^^ • 

PAUHER SCHOOL 
Idiomes 

Àngel Guimerà, 7 bis 
Tels. 80 5Í 63-32 12 24 

17240 LU^GOSTERA 

Desitja a tot^una ^^^^^ ^^ .^^ , 

Calçgts 
LLINÀS 

J4 0^ 

0 if/ftjo/̂  

LLAGOSTERA-LA BISBAL 
l'laca Ccildlurr/ti. 1 (,/AII<i líiíiid.fi 

e n j a r s i Vins 

Cal Degollat 
Teif 972831125 / 972830129 

C/Saní Feliu, 55 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

s /Ï1^/M^ Merceria 
(nim Perfumeria 

Boha Fesfa }Aa]0)^ ! 
Carrer Donzelles, 6 

Telèfon 83 11 15 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

'ya^udú^&ua^^ ̂ ^ 
2Z 0% ?7 

Confecció i col-locació de tot tipus de tendals 
Pressupostos sense compromís 

C/Barcelona, 16 17240 Llagostera (Gi) 

mailto:cesteve@grn.es
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Carnaval 

COSES DEL POBLE 

Les comparses i carrosses de 
Llagosterencs i de colles de fora de la 
vila van desfilar pels carrers del poble 
per celebrar el carnaval. Els actes es 
van concentrar en dos caps de setma
na que van incloure diversos balls 
activitats per petits i grans. 
Si això fos Rio aniríem més frescos!!! 
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COSES DEL POBLE 

Abocadors a Llagostera 

Ffent un tomb pels voltants de Llagostera tothom pot 
observar que, a banda de l'abocador de Solius i de la 

deixalleria, tenim altres llocs on la gent aboca indiscriminadament 
les deixalles: els nostres boscos. 
Neveres, runa, llaunes, plàstics, bicicletes... són algunes de les 
coses que "embelleixen" els nostres boscos. També hem pogut 
trobar indrets on alguns personatges fan el canvi d'oli dels seus 
vehicles, neveres a la riera Gotarra (o millor dit, "clavaguera 
Gotarra"), i "enginyers de camins" que dediquen el seu temps 
lliure a tapar els forats dels camins del bosc de la torre amb 
runa de les obres. 
L'Ajuntament de Llagostera, a través de la brigada municipal, ha 
clausurat set abocadors incontrolats, no obstant la gent continua 
fent ús dels boscos per llençar-hi tot tipus de deixalles. 
Aquesta falta de sensibilització per part de la gent pot ser deguda 
al desconeixement d'on està situada la deixalleria, o potser al 
convenciment que actuant així s'estalvia temps i diners. El que 
potser no saben, és que darrera seu hi ha d'anar algú a recollir el 
que ell ha deixat al mig del bosc i portar-ho als recintes creats per 
recuperar tot aquest tipus de deixalles. Això comporta una 
despesa addicional de diners a l'Ajuntament que podrien revertir a 
qualsevol altra activitat. 
Després d'admirar els paisatges de Llagostera i horroritzar-nos 
per la quantitat de deixalles que hi ha als nostres boscos, és 
inevitable que ens fem aquesta pregunta: 
És aquesta la imatge que els llagosterencs volen donar de 
Llagostera ? 

Carles Càceres 
Sílvia Cortés 
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BONA FESTA /VIAJOR? 

AGUSTt ^ 
£ M B O T t T S 

C/.Co/ts&Uers, 2 
tol, S302S7 
U/fÚOST£RA 

LAMPISTERIA 

J.FA 
E s f a n i n s t a l · l a c i o n s 
d e g a s i l e s r e v i s i o n s 
o b l i g a t ò r i e s 

P a s s e i g P o m p e u Fabra,^-S 
T e l è f o n 0 7 2 ) S3 0 3 6 ^ 

L L A G O S T E R A 

Excavacions 
VINOLAS PUIGMOLÉ, S.L 

C/Mas Sec, 60 Baixos 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 83 04 92 

Us desitja bona Festa Major 

Wainten Qy/feóAeó o/iaeni 
BAR MESTRES 

C . Pau Casals, n." 3 
TQI. 83 05 22 

17240 LLAGOSTERA 
{Girona} 

Us des i t ja una bona FESTA M A J O ^ ! 

JOSEP JORDI 
COMAS / CIRERA 

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

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

-g,0# 

TcL (972) 83 01 41 LLAGOS f̂EM 
(Girona) 

JL·mtma Tsal- mi 
Composicions Florals 

Rams de núvia-Ceràmiques 
Servei a domicili 

C/Concepció, 4 
17240 LLAGOSTERA 

TL: 83 09 88 

pintura 
dccoralivci 

font pintors, s.l. 
piiiUua iiidusLiial 
doll de sorra abrasiu 

Taller 
0/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tel. 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 
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La castanyada al CEIP 
Lacustària 

Carnaval al CEIP 
Lacustària 

En Carnaval 
disfresses to ta l 
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Colònies al Mas Pagès 
de Sant Esteve de 
Guialbes 

Els nens i nenes d'educació 
infantil i de cicle inicial del 
CEIP Lacustària, els dies 24 
25 de febrer vam anar de 
colònies al Mas Pagès de 
Sant Esteve de Guialbes. Els 
entorns de la casa són molt 
bonics, hi ha moltes coses 
per jugar: camp de futbol, 
sorrals, tobogans... 
Un grup vam fer vel taller 
de la llet. Vam veure vaques 
i vedells de molt a prop, i 
ens van ensenyar a fer 
mató i mantega. Laitre 
grup va treballar el cicle de 
Taigua. 

En Jeroni ens demana oj uàa per trobar el follet Xixíplin 

• — • 

1 OB-̂ Z fm steroo 
emissora municipal 

Us desitja una molt bona Festa Major I 
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el 9 al 13 de 1 



Dijous 8 de Juny 

A les Inauguració de l'exposició De 
llenya a. carbó. Memòria d'un antic ofXci, al 
Museu Etnològic '\ 

A les Festa de la tercera edat a l'edi
fici Polivalent amb l'Orquestra GERUNDA. 
Hi haurà coca i cava per a tothom 

Divendres 9 de juny 

A les i-̂·fes·'í̂  Repic de campanes i cercavila a 
càrrec de la COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA 

A l e s L e c t u r a d e l PREGÓ de F e s t a Major 

A l e s A c t u a c i ó de l ' h u m o r i s t a SELVIN I 
l ' o r q u e s t r a NOU MIL.LENI ( j a z z ) a l a P l a ç a 
Catalunya 

A l e s '• A c t u a c i ó de DR. CALYPSO i LOS DE 
OTILIA a l ' e d i f i c i P o l i v a l e n t . 

Dissabte 10 de juny 

A l e s Entrenament de TIR AL PLAT a l camp 
de t i r de Cassà de l a S e l v a (Org. S o c i e t a t de 
Caçadors Sant Hubert) 

A l e s V i s i t a g u i a d a a l ' e x p o s i c i ó d e l 
Museu E t n o l ò g i c De llenya a carbó. Memòria d'un 
antic ofici 

A l e s ÍJM5^ I n s c r i p c i o n s i Campiona t de 
b o t i f a r r a a l Sa ló -Cafè d e l Cas ino L l a g o s t e r e n c 
{Org. Unió E s p o r t i v a L l a g o s t e r a ) 

A l e s S e s s i ó de TIR AL PLAT a l camp de 
t i r de Cassà de l a Se lva (Org. S o c i e t a t de Caça
d o r s Sant Hubert) 

A l e s Concurs I n f a n t i l de D i b u i x Ràp id 
(Org, G.E. B e l l - M a t í ) 

A l e s T a l l e r s de c i r c anib m a l a b a r s , equi 
l i b r i , diabolo, xanques. . . airib elgnjç) PETIT CIRC DE 
CARRER a l a Plaça Catalunya 

A l e s ? S ? S L l i u r a m e n t de p r e m i s d e l V CON
CURS DE PINTURA a l a S a l a de sessions de l ' A j u n 
tament '• -—" 

Pro ama 
festa 

Bsta \^ov 

m 

(Org. Àrea de C u l t u r a , Ajuntament de L l a g o s 
t e ra ) 

A l e s Xaranga d ' a n i m a c i ó p e l s c a r r e r s 
de L l a g o s t e r a amb l a Xaranga CADAQUÉS 

A l e s ^ H ^ B a l l amb l ' o r q u e s t r a CADAQUÉS a 
l a P l aça Ca ta lunya 

A l e s E E i FUNDACIÓN TONY MANERO i LOS MEJORES 
a l ' e d i f i c i P o l i v a l e n t 

A l e s de l a m a t i n a d a , l a x a r a n g a LA 
SINFOROSA f a r à e l r e c o r r e g u t f i n s a l a P l a ç a 
L l i b e r t a t 

A l e s d e l ma t í Ball del Xirimiri amb e l grup 
METROPOL a l a P l a ç a L l i b e r t a t 

Wí? rBiumengè 11 

A les EitEi Concentració de MOTOS al car
rer Fivaller i recorregut pels carrers del poble 

A les Missa cantada amb el COR PAR

ROQUIAL LLAGOSTERENC 

A les Inauguració de- les EXPOSICIONS 
del Concurs de pintura, Pintors locals x Concurs de 
dibuix infantil, al Local Social de La Caixa 

A les npiçn Inauguració de l'EXPOSICIÓ DEL 
CONCURS DE FLORS I PLANTES a la sala d'exposicions 
del Casino Llagosterenc 

(Org. Comissió Concurs Flors i Plantes) 

A les Audició de sardanes amb la Cobla 

FOMENT DE LA SARDAMA a la Plaça Catalunya 

A les Audició de sardanes amb la Cobla 
FOMENT DE LA SARDANA a la Plaça Catalunya 

A les IV Trobada de GEGANTS (Org. Colla 
Gegantera de Llagostera) a la Plaça Catalunya 

A les|HEB GRAN CERCAVILA DE GEGANTS 
Recorregut: Parc de l'Estació, Ps. Tomàs Boa

da, Ps. Pompeu Fabra, carrers, La Coma, Almogà
vers, Cristòfol Colom, Comte Guifré, Conselers 
i Pi. Catalunya 

LLAGOSTERA 
t é un toc 



A l6^ BALLS DE GEGANTS I CAPGROSSOS a 

la Pi. Catalunya. Durant els balls s'aniran pre

sentant cadascuna de les colles geganteres par

ticipants 

A les "̂̂tlljĵï Concert amb l'orquestra JANIO 

M7VRTÍ. Orquestra i cors a l'edifici Polivalent 

A les B S S Festa del Soul-Blues amb el con-

juiít DR. SOUL a la Plaça Catalunya 

A les Ball amb l'orquestra JANIO MARTÍ 

i l'orquestra GIRASOL a l'edifici Polivalent 

DUluns dia 12 de Jujny 

A l e s V i s i t a g u i a d a a l ' e x p o s i c i ó d e l Museu 

E t n o l ò g i c Zfe llenya a carbó. Msnòria d'un antic ofici 

Programa 
Maipr 
Pr^g^^a 

M a i o r 
SOOO 

A les'..";::.;"':, i : A u d i c i ó d e s a r d a n e s amb l ' o r 

q u e s t r a SELVATANA a l a P l a ç a C a t a l u n y a 

A l e s A u d i c i ó d e s a r d a n e s amb l a c o b l a 

ROSSINYOLETS a l a P l a ç a C a t a l u n y a 

A l e s C o n c e r t aitib l ' o r q u e s t r a SELVATANA 

a l ' e d i f i c i P o l i v a l e n t 

A l e s •;• r -' C o n c e r t d e F e s t a M a j o r d e l s 

m ú s i c s l o c a l s a l T e a t r e M u n i c i p a l C a s i n o 

L l a g o s t e r e n c 

A l e s B a l l d e G a l a amb l ' o r q u e s t r a 

SELVATANA i LA SALSETA DEL POBLE SEC a l ' e d i f i c i 

P o l i v a l e n t 

Dimarts dia 13 

A les Visita guiada a 1' exposició del Museu 

Etnològic Ds llenya a c^rbó. Minoria d'un antic ofici 

A les Festival Infantil amb els DANDY 

CLOWNS i xocolatada al Parc de la Torre (Org. 

Casal Parroquial Llagosterenc) 

A les·-̂ '̂ï'̂ r̂rBl Audició de sardanes amb la Cobla 

BISBAL JOVE a la Plaça Catalunya. / 

A les ̂V>'.;.;;vt;. Espectacle de varietats a càr

rec de la companyia El MOLINO a l'edifici Poli

valent . 

Horaris dels Museus 
M. Etnològic 
8 de juny, a les inauguració de 

l'exposició De llenya a carbó. Memòria d'un 
antic oüci 

Horari, 
de a les i de les a les ̂  
Durant la Pesta (dies 10, 12 i 13 a les 

ISh.) hi haurà visites guiades gratuïtes de 
l'exposició. 

M. del Dolmen 
h o r a r i , 
de a les i de les a les'; 

M. Vüà 
Només restarà obert el dimarts 13. Hi ha 

possibilitat de visites guiades. 
Cal trucar abans; Sra. Clara, 972 830 253 

Ixiformaoió 

Balls envelat 
Dijous: 

Divendres: 
Dissabte: 
Diumenge, 

Concert tarda 
Ball de nit 

Dilluns, 
Concert tarda 
BaU de nit 

Dimarts: 

Gratuït 
800 ptes. 
800 ptes. 

300 ptes. 
1.000 ptes 

300 ptes. 
1.000 ptes 

1.000 ptes. 
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Jornades culturals al CEIP 
Lacustàría 

Del 20 al 26 de març d'enguany, el 
CEIP Lacustàría va dur a terme les 
activitats de les jornades culturals 
sota el títol de "Millenium teatral". 
Els alumnes de l'escola van estudi
ar algunes èpoques i fets impor
tants de la histioria dels últims 
mil anys. Finalment, varen re
presentar-ho damunt de Tesce-
narí del teatre del Casino sota 
el títol de "Mil històríes de la històría". 
El muntatge va ser possible gràcies a la 
col.laboració d'en Quim planella, com a 
autor i coordinador de l'obra, i a l'esforç 
de tots els mestres. A més, al llarg 
d'aquests dies, els nois i noies van poder 
gaudir també de moltes altres acti
vitats: un espectacle de Dan-
sa-Jazz a càrrec dels alumnes 
de Tactivitat extraescolar coor
dinada per la Lídia Marzo; la 
Diada de l'Arbre, gràcies a l'inici
ativa de l'Ajuntament; la visita i la 
representació de diferents temes 
teatrals dels actors Martí Peraferrer 
i Ivan Hermes; el concurs de progra
mes de mà per la representació de 
l'obra "Millenium teatral"; participació 
en el muntatge de l'exposició de les 
fotos de teatre dels familiars dels alum
nes de la nostra escola; tallers de disfres
ses; tallers de cuina relacionada amb el 
món del teatre i l'exploració de l'univers a 
partir d'un planetarí itinerant. 

^svoT^r 
íft*-* 

tít^ T/̂  

t'· 

à-
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EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE [A PROPIETAT IMMOBILIÀRl^ 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA JURÍDICA I FISCAL 

VENDA I LLOGUER DIMMOBLES 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSEGURANCES 

C/Fivaller, 24 
Te!, 972 830926 
Fax: 972 830900 
17240 Llagostera 

Horari: 
Matins: 9 a 13,30 

Tardes: 17 a 20,30 
Dissabtes tarda tancat 

"''"'^^«taMajor! 

mm mi S.L 
MOmARlDECmAiBM 

C/Llevant, 1 
17240 LLAGOSTERA 

Tel, 83 08 20 
Fax 80 52 69 

1 

CONSTRUCCIÓ D'OBRES C,I.F,:B-]703'12Ó5 

Promoció de cases 
amb Jardí al 

Cl Ricard Casademont 
de Llagostera 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

f -W-

XCAGOSTERA 

TOT TIPUS DE CARNETS 

BONA FESTA MAJOR! 

7 7 2 4 0 LLAGOSTERA 
Passeig Tomàs Boada, 10. Tel. 8 3 00 8 ï 

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

17455 CALDES DE MALAVELLA 
Russinyol, s/n 
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Dia de rarbre a les escoles 

Els alumnes de les escoles de 
Llagostera van celebrar ei Dia de 
l'Arbre amb una plantada d'ar
bres a l'avinguda Gironès. Amb 
aquesta activitat, a més de plan
tar, els nens i nenes van sensibi
litzar-se en el respecte pel medi 
ambient i van contribuir a fer 
més agradable un dels passeigs 
del poble. 
Un dels arbres que es va plantar 
en aquesta ocasió va ser el xi
prer, una típica planta mediterrà
nia. 

Els més menuts del Col·legi Ntra. 
Sra. del Carme es van quedar al 

pati de l'escola, on van plantar 
algunes flors. 
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PUB L'ENRENOU 
Llagostera 
Tel. 80 53 97 

(M)rc£ TALLER R. COROMINAS 
Telf.: 972.83.05.78 - LLAGOSTERA 

"Perquè busques alguna cosa més 9§ 
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Llagostera.com 
La web de Llagostera 
IVed : prové de World Wide Web, que en anglès vol dir terenyina mundial. En definitiva, quan es parla de 
Web es fa referència a un sistema de publicació de documents multimèdia, és a dir, pàgines que poden 
contenir text, so, imatges estàtiques o animades... . 

Qui més qui menys ha sentit ano 
menar paraules com: Intemet, 

pàgines web, correu electrònic... 
mots que cada vegada ens són més 
familiars però no obstant això són poc 
coneguts. 

El cas és que a partir del mes de 
març Llagostera ja ha entrat dins 
d'aquest món tan innovador dels 
temps actuals: Internet Un món on 
tothom que disposi dels estris ne
cessaris -un ordinador, un modern i 
una línia de telèfon- hi pot accedir 
des de qualsevol racó del planeta. 
Estem parlant de llagostera.com, la 
web de Llagostera. Nascuda gràcies 
a la inciativa de quatre joves 
llagosterencs amb la intenció de cre
ar una via de comunicació entre la 
gent del poble i també de donar a 
conèixer Llagostera al món. 

Llagostera.com permet a 
l'internauta un gran ventall de possi
bilitats, del tipus turístic, professio
nal, personal... .Per entrar un mica 
més en detall mencionarem algunes 
de les opcions que ofereix aquesta 
pàgina web. Hi podem trobar: el tour 
virtual, que ens mostra el mapa de 
Llagostera amb fotografies d'alguns 
indrets de la vila; dades, localitza
ció, bibliografia i un petit recull de 
fotografies nostàlgiques de Llagoste
ra. Un dels temes principals són les 
notícies que ens intenten acostar un 
xic a l'actualitat del poble o bé ens 
dóna a conèixer fets rellevants del 
nostre entorn. Continuant amb temes 
de rellevància, dins la pàgina web tro
bem els fòrums que ens donen la 
possibilitat de crear temes de debat 
i discussió, des de temes relacionats 
amb Llagostera: variant, línia d'alta 
tensió, ajuntament, vides privades {o 
no tant)... , fins a temes culturals: 
pel·lícules, llibres, programes de TV... 
També podem consultar les pel·lícules 

dels cinemes de Girona, la meteoro
logia de Catalunya, la programació 
de TV... . En definitiva, una pàgina 
web molt completa amb la voluntat 
de ser molt activa i participativa. Un 
projecte obert a totes les propostes i 
idees que hi puguin tenir cabuda. 

Jordi Moll Casamitjana 

Adreça: 
htp:llwww.liagostera.com 

Correus electrònics d'interès: 
alcalde@Uagostera. com 
administrador@llagostera.com 

Responsable de la web: 
Ajuntament de Llagostera 

Una iniciativa de: Des-Graciats 

SSISEDECSSE? 

AKl i .•'•;L'·-V'. Inkio BHUfisàa FuWitDt HHtoU CCBV) Innnlr M g A c » 
J 

j f i i e c d í n l · e ] f."r...v 1 . 

d Llagostera.com 
^T 

d ) I n f c r m a d ú I 

PresenUciò • a H 
Toui Virtual 
Dades 
Localització 
Bibliografia 
Llagostera Nostàlgica 
* on mgnjar 

Benvinguts a la plana web de 
Uagostsra. AquI trobdràs Iota 
la informació sobre el nostre 
poble. També podrà? Ter nou? 
amics, posar anuncis i dir la 
lewa. Endevant. no t'ho peníis 
més,,. 

Ac tua l i ta t pob la I 

f3 Nalicies 
' " t Fòrum 
I» Debat 
• Safareig 

' Taulú d'Anuncis 
! Registra 
.d'int^mautes 

Regis l ro ' t c o m 
I r i te rnau ta I I Q 
U a g o s t e r a . 

Busques felnoT 
Ai iBuli^ d'Anunai hi Sa 
• r a r t t i V <]*m«rid·l< 

P a r i l d p a e r i e l F ò r u m 

d e D e b a t . 
Tav* • ) U ElacIrlA d'aportar • 
f*u granat da jorra par 
miilpfar al t *u pabla. 

Recomana 
U a g o s t e r a . c o m 
all àtmií Intarnaulai dal 
ppbk , AquatTa ha da t*i U 
noitra caia vjjtual, 

Notícies: 

I Serveis Municipals 
'El temps 
unemss ds üirona 
Llagostera a la 
premsa 

ipragramaciúTBlavisiò 
Enviar missatges a ; 

imóblls 

May 02,2000 

COHOIRS PREGÚ FESTA MAJOR 201» 
l-<l\Ua\\ ila>e.40pni 
Mo es nadonaiem i ja lindrem |a Fesla Ma]Or a sobre És fier 
aní) que no ens hem d'eslrsnyai, doncs, si comentem a veure 
algun canell anunciant quelcom relacional amb la Fasla Major 
d'enguany. 
AqijBsl any com a iral caracterísiic l'Aiunlament orgaritzs un 
concurs per a seleccionar el piegd de la Fesia MajoilX A 
Eonhnuadi per a lols aquells que puguin esiar inlerossals es 
citaran les bases del concurs. Que les podeu trobar Í 
l'ajunlament o bé a repartides a diferents indrets de Llagostera 

Bases 
1 -ObjBCie Es convoca un coricurs ptólit per seleccionat el 
pregú de la Fesla Major de l'any 2C0G. 
2-- Concursants Poden prendte-hi paït lole^ les persore^ majors 
d'edal empadronades a Uagosisia Hi pol concúrrei una persona 
individualment o un grup ds persones 
3.- Forma. El pregó seri en forma de text. presentat en DiN A4, a 
doble espai, i amb una eitensiú m juima de tres fulls a dQhle 
espai 
4 - Tema El lema és lliure. 
5 • Ambient SC IÓ Abanda del te i t , el concursant pot proposar 
suggeriments pBi a Is posada en oBCana del pragó a l'horn de 
presenlai-lo al públic ambiantaciú, lloc. eniorn, I! luminació, 
efectes sonors, etc Tols aquests espècies seran valorats pel 
Jurat, perCi no seran vinculanta. 

G.- Termini. El le>t es piesentard al Registre Ganeial ds 

N a t ' h o p e n l i s I _ 
CASINO 
LLAGOSTEREHC 
0RGAHIT2A.... 
•Cançons d'autor I 
taverna 
Josep Andújar'SE', 
Al saló-cafè del Casino 
Llagostera ne 
Dissabte 13 de maiga 
Ies23h. 
Entrada 500 ptes. 
Socis Casino, gratuït, 

Meical 
El proper dijous per ne 
trencar amb la iradiciú, 
lambó hi haurí mercal 

Maristation Magazins 
UUIllBti 
Biblioteca Julià Cutillé 
Et Pals 
El Mundo 
VilawoL·i 

Pàgina principal de la 

http://Llagostera.com
http://llagostera.com
http://Llagostera.com
http://lwww.liagostera.com
mailto:administrador@llagostera.com
http://Llagostera.com
http://Uagostera.com
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Setmana Santa 

La processó de Llagostera, 
una de les més consolidades 
de les nostres contrades, va 
ser seguida com cada any per 
un gran nombre de vilatans. La 
solemne desfilada, amb els 
manaies presidint la comitiva, 
va recórrer els carrers més 
cèntrics escenificant els pas
sos del via crucis. 

9 9 * » » # — ^ »• ém^ 

Els 35 manaies de Lla
gostera no es van voler 
perdre la trobada de 
manaies i estaferns de 
les comarques gironines 
que va tenir lloc el 9 
d'abril a Besalú. També 
varen participar a la 
trobada els manaies 
d'Amer, Girona, Sant 
Hilari, Banyoles, Les 
Planes, Camprodon, 
Mieres i Besalú. 
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m r La Passió 

Els passats dies 16 i 
23 d'abril es van cele
brar, com ja comença 
a ser tradicional, les 
representacions de la 
passió al Casal 
Parroquial.amb un gran 
èxit de públic. Aquesta 
escenificació, en la 
qual hi intervenen 
molts llagosterencs, és 
una de les poques que 
es mantenen a les 
comarques gironines. 

La representació prevista pel 24 d'abril va ser traslla
dada al dia 1 de maig en senyal de dol per la mort de 
Carme Frigola Escarceller. Lúltima actuació va ser un 
homenatge a la Carme, membre de la Junta del Casal i 
col·laboradora, entre d'altres coses, en la confecció 
del vestuari de la Passió. 



62 

A JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

LLAGOSTERA 

bsma 
pintura ••• decoració 

Tel 80 52 08 - 46 35 78 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIEUABELLA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 

AMB FERRO I ALUMINI 
TANCATS DE TELA METÀL·LICA 

* A * 

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

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

fm n O a i l O ' A s s e s s o r i a 
'•'^^ l l ^ < 9 U C Laboral i Fiscal 

Corredor d'Assegurances 

C/ Almogàtxrs. 21 
17240 LLAGOSTERA (Girona} 

Tel (972) 83 01 35 
Fax (972)83 01 OI 

(ÉiC'íè'tieay 

ío/n^d/ta/icí/ 

S'Ü. 972.80.Ò6./3 - 97i.S3.J0.39 

Mobles Cateura 
MOBLES EN GENERAL I A MIDA 
MOBLES DE CUINA 
TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

Carretera de Tossa, 7 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 09 95 (Girona) 

Soffl especíalísíej e/i ekírodoíiièsíícs 
Carrer Camprodon, 11 - Teí. 83.04.77 

A n I- (J p a ° _ DEGISA _ 

http://97i.S3.J0.39


La Calçotada 

COSES DEL POBLE 

Carles Oliveras 

f^ \il 

Com cada any, amb Tarribada del mes de 
març, el casal va ser el punt de trobada 
dels amants dels calçots. Per arrodonir la 
diada, abans del dinar, es va portar a ter
me una demostració de quads i trialsin al 
camp de futbol. 

Clínica Dental 
Dra. Irene Capria 
ODONTÒLOGA 

Cdegiada n" 17ó8 

Mas Sec, 35 Baixos 
LLAGOSTERA 

Urgències 972 82 14 41 
972 80 53 08 

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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CENTRES CESMfIR 
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ 

ESPECIALITZATS EN EL TRACTAMENT DEL DOLOR 

25 Aniversari 1975-2000 

Unitats de: 
-Teràpies electrobiofisiques 
-Fisioteràpia 
-Psicologia 
-Homeopatia 
-Cirurgia làser 
-Acupuntura 

A partir del setembre 2000, es faran a LLAGOSTERA el dissabte al matí, 
unes conferències informatives dirigides a totes les persones que han utilitzat 
els nostres serveis. 
Els temes seran sobre: 

TRACTAMENTS ACTUALS PER L'ARTROSI I L'ESTRÈS. 

Per tal de contribuir a la divulgació de la medicina preventiva i conservadora. 
I coincidint amb ei 25 aniversari farem una petita celebració. 

Per assistir-hi cal soLlicItar la Invitació al telèfon 

972 83 02 02 

CESMAR LLAGOSTERA CESMAR BARCELONA 
R.Casademont,2 Tarragona, 177. 1^ plant 

17240-LLAGOSTERA 08014-BARCELONA 
www.cesmar.es tel-93 325 48 53 

http://www.cesmar.es
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Eleccions generals 

Un clima de 
normalitat va 
presidir la jorna
da electoral del 
passat dia 12 de 
març. Durant tot 
el dia les taules 
del col·legi elec
toral van rebre 
els veïns, que 
van exercir el 
dret a vot per 
escollir els seus 
representants al 
Congrés i al 
Senat. 

Carles Ohueras 

Els Plens 
Important augment del 
nombre d'assistents 
als plens, celebrats al 
teatre del casino. En el 
ple del dia 8 de maig 
es van poder compta
bilitzar unes 150 per
sones. 

Carles Oliveras 



líR 
ASSESSORIA NONTIEL BOADAS. S.L. 

l<0 - Laboral 
- Fiscal 
- Jurídica 
- Comptable aV \ f \ \ \ 
-Assegurances \ \ ^ ) 
- Finques 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Plaça Barceloneta, 8 

Tels. 972 83 03 62 / 972 83 18 18 
Fax. 972 80 52 30 

Centre de Ioga 
GRISELDA 

Ioga - Relaxació - Gimnàstica correctiva 

^A^ ^-^ 

Horaris 
matí i tarda 

- Mals d'esquena, 
musculars i articulacions. 
- Insomni. 
- Estrès. 

Informació 972 - 8 3 07 27 

Pernils i embotits 

COMERCIAL MIQUEL-VALENTÍ, S.L 
C. Flvaller. 14 
Tel. 972 80 50 17 
17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

C/ Hvaller, 14 
Tel. 972 80 5017 
17240 Llagostera 
(Girona) 
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Seguretat a la carretera de Tossa 

• r = : . , - i i i i i r - t n : · . t 

Lencreuament de la carretera de Tossa amb la de Llagostera i Vidreres 
deixarà de ser un perill molt aviat gràcies a la construcció d'un pas ele
vat. Les obres, que són la darrera fase de la remodelació de ia carretera 
de Tossa, ja estan avançades i el nou tram s'obrirà al trànsit molt aviat 

Presentació de rAssociacio 
de voluntaríat AVORA 

Fa unes setnmanes es 
va presentar al local 
social de "La Caixa" 
Tassociació de volunta
ris AVORA, Aquesta nova 
entitat s'ha creat per 
donar suport a persones 
que es veuen en situaci
ons difícils: gent gran, 
toxicòmans, malalts, 
disminuïts. Immigrants, 
refugiats... i tothom qui 
ho pugui necessitar. 

Carles Càceres 
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Deute extern: el nostre deute moral 

El passat dotze de març, juntament amb les eleccions generals, en moltes poblacions de Catalunya i 
de l'Estat espanyol s'instal·laren taules per realitzar la Consulta Social per l'Abolició de) Deute Extern. El 
nostre poble també va sumar-se a la iniciativa, i els llagosterencs que ho desitjaven van poder dipositar el 
seu vot a l'urna col·locada a la plaça Catalunya. Alia, els votants rebien una butlleta on se'ls preguntava si 
estaven d'acord amb el fet que Espanya condoni el deute que tenen els països empobrits, que la població 
dels països pobres destini l'import del pagament anual del deute cancel·lat al seu propi desenvolupament 
i que els tribunals investiguin l'enriquiment il·lícit que els poderosos del Nord i del Sud estan aconseguint 
amb el fons prestat. No va haver-hi cap sorpresa i, com era s'esperava, el sí va guanyar per una immensa 
majoria. 

y i L lagostera, la jo rnada va 
A Ü transcórrer amb total normalitat 
i més de tres-centes persones van 
votar. A la resta de l'Estat, tot i les 
traves de l'administració, que impe
dia la col·locació de taules prop dels 
col·legis electorals, més d'un milió 
de persones van dirigir-se a donar el 
seu vot per la condonació del deute. 
L'organització va considerar el nom
bre de votants com un èxit, i més 
tenint en compte que les forces de 
seguretat van intentar evitar que es 
produís la consulta. Afortunadament, 
a Llagostera no va haver-hi cap inci
dent i tothom qui ho volia va poder 
pronunciar-se. La campanya per la 
condonació del deute extern, traspas
sa el fet que els països desenvolu
pats perdonin el deute als països 
pobres, perquè la simple abolició del 
deute suposaria un alleugeriment 
temporal de l'economia d'aquests pa
ïsos. El que es busca és canviar les 
estructures econòmiques que han 
portat molts estats a una pobresa 
crònica, intentar que la riquesa 
d'aquests països no descansi en 
unes poques mans, forçar les multi
nacionals a invertir en aquests paï
sos, que no ha de ser el mateix que 
explotar-los. 

Tot i que aquesta iniciativa, a 
efectes legals, no té rellevància, sí 
que demostra una certa conscienci
ació davant de les vergonyoses desi
gualtats del món. La consulta ha de 
sen/ir com una eina de pressió per
què l'Estat espanyol afronti el pro
blema del deute extern d'una mane
ra seriosa, sense supèrbia ni arro

gància, amb una clara vocació d'in
tegrar i ajudar aquests països, i amb 
el ferm objectiu d'alliberar els paï
sos del Sud de la llosa que repre
senta el deute per al desenvolupa
ment dels països pobres i per a la 
seva gent. El deute d'aquests països 
representa un deute moral per a les 
potències occidentals. No hem d'en
tendre l'ajuda als països pobres com 
un acte solidari, és una obligació, és 
un deute moral pels anys de coloni
alisme, en els quals van ser els paï
sos del Nord els que van ocupar, ex
plotar, saquejar i espoliar les rique
ses dels països del Sud; van ser els 
que van dirigir l'economia i el comerç 
d'aquests països; els que van fixar 
unes fronteres que encara avui són 
motiu de conflictes. En definitiva, les 
desigualtats econòmiques són, en 
bona part, motivades pels països del 

Nord, com ho demostra el fet que la 
majoria de països subdesenvolupats 
actuals van ser antigues colònies dels 
països europeus. Tot i que la majo
ria de colònies ha aconseguit la in
dependència, encara avui depenen 
dels països del Nord, perquè són ells 
els que marquen les pautes de l'eco
nomia mundial, són els que compren 
i estableixen el preu dels productes i 
són les multinacionals d'aquests paï
sos les propietàries de les grans 
plantacions i indústries. Aquests fets, 
sumats als governs dictatorials i cor
ruptes que ostenten el poder en molts 
dels països subdesenvolupats, fa que 
any rere any els països rics siguin 
més rics, i els pobres siguin més po
bres. I de la mateixa manera, la so
lució d'aquest problema esdevé cada 
vegada més una utopia que una au
tèntica possibilitat. El passat tres, 
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quatre i cinc d'abril es va fer al Caire 
la primera cimera euro-africana. Per 
primera vegada, els països europeus 
s'asseien a parlar amb les seves an
tigues colònies. Tot i els sofisticats 
aparells de traducció simultània, per 
moments, les diferències de llenguat
ge entre els quinze i els estats afri
cans semblaven insalvables. Els eu
ropeus parlaven de democràcia, li
beralisme, de la fi dels conflictes 
bèl·lics (tot i que no han deixat de 
vendre armes en aquests països); i 
els africans anteposaven la condo-
nació del deute i l'ajuda al desenvo
lupament a les exigències occiden
tals. Finalment, el diàleg difícil de la 
cimera va cristal·litzar en una decla
ració de bones intencions per una i 
altra banda, tot i que la condonació 
del deute va quedar ajornada tot es
perant que uns alts funcionaris de 

les dues parts estudiïn el tema. Tot 
plegat, bones paraules que el temps 
serà l'encarregat d'avaluar. Tot i així, 
el camí dels països africans cap a 
la democràcia es preveu difícil si no 
se soluciona abans el seu deute ex
tern i els seus problemes de desen
volupament. De la mateixa manera, 
l'entrada d'aquests països en el 
mercat mundial no deixa de ser un 
somni, perquè què poden fer els pe
tits països africans davant dels ge
gants europeus, americans i japone
sos? Així doncs, la consecució 
d'aquests objectius no és gens fàcil, 
la història ens ha demostrat que quan 
es parla de diners, en moltes ocasi
ons, les ideologies i la moralitat que
den supeditades a aquest gran Déu 
arbitrari que és l'economia. 

Jaume Vinas Coll 

Sin carnet, 
con equipamiento completo 

BimMti trBMra MMllbM 
p(t> mo<luÍB[ 

t\ Mpacio InlMlor 

Intonof cuidado 
pari un contotl 
reltnsdo 
(Modelo GLX 
isienlos de piM| 

C t r a . G i r o n a - S a n t T e l i u , K m . 1 9 , 5 

T e l è f o n ( 9 7 2 } 8 3 0 1 6 7 

F a x ( 9 7 2 ) 8 3 0 4 6 0 

1 7 2 4 0 L L A G O S T E R A ( G i r o t i a l 

Guinlcri con puerta 
en sBlpIcadero 

El Uglar Ambra ha 
luperaOo la piucDa 
de cnoque trontat a 
49.ea km/n 
I DirKiivt «uiopu lotin 
•lilwnOvtlti modlTtcaoa 

SalpICBdefo D1H2I 
monobloquB con 
iniuumenlacion 
completa Garatge 

Emili Roget 
Concessionari Oficial Ligier 

prsMnlaOo Llgler 
Ambra GLS UGKR 

A U T O M O B I L E S 
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Un any més, com a ent i tat que publica El Butlletí, hem renovat e l conveni de f inançament que tenim amb 
l'Ajuntament. Tot seguit us oferim la reproducció del document. 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
17240 LLAGOSTERA IGironal 

Tels: 972 83 03 75 - 972 83 02 18 

A Llagostera, el quatre de febrer del dos mil. 

REUNITS 

D'una part el Sr. Lluís Postigo Garcia, actuant en la seva qualitat d'Alcalde-President de 
l'Ajuntament de Llagostera, 

D'altra part, el Sr. Marc sureda Pons, titular del DNI 40.344.627, com a President de 
l'Associació Cultural El Papu-Tisores, editora de la revista local "Butlletí de Llagostera", 

MANIFESTEN 

El seu interès en la renovació del conveni de col·laboració signat entre les dues parts el dia 18 
de maig de 1998. Per la qual cosa subscriuen els següents: 

PACTES 

Ir.- L'Associació Cultural El Papu-Tisores es compromet a editar amb caràcter trimestral la 
revista "Butlletí de Llagostera". 

2n.- L'Ajuntament de Llagostera atorgarà a l'Associació una subvenció de 350.000.-Pta en 
concepte d'ajut per a la publicació de la revista local, que haurà de ser convenientment 
justificada al fmal del penode de vigència de l'actual conveni. 

3r.- L'Ajuntament de Llagostera continuarà posant a disposició de l'Associació El Papu-
Tisores un local per a la realització de les activitats encaminades a l'edició de l'esmentada 
publicació local. 

4rt.- L'Associació El Papu-Tisores assumirà la despesa del consum de telèfon amb 
coníestadorque l'Ajuntament va posar a la seva disposició. 

Aquest conveni tindrà una durada d'un any. 

D'aquest conveni se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament. 

I en prova de conformitat, signen aquest document ambdues part^ al lloc i la data a dal 
esmentats. 

PERL'AJUÍltAMENT PER L'E 

Sig.: CH;ÍS Postigo Garcia Sureda Pons 
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IVIMA 
PERFUIVIERÍA 

ESTÈTICA 

COMplEMENTS 

^L·Ls (£e:sitJcL tctuz Bartci fF^^tci O^ajor ! 

ÀíNqEl quiíviERÀ, 2 » - TEL/FAX C ^ > ^ 2 ) 8 5 1 5 82 
1 7240-- ILxqosTERA (QIRONA) 

*P\ais combinats 
*Tapes variades 
i entrepans 
*Bon ambient 

„.Un lloe diferent 
per anar 

C. Àngel Quimera, 29 Tel. 972 830664 
"flNTie DORMDO" LL/IQOSTER/t 
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L'aigua de set fonts públ iques de El pont de la carretera de Tossa a Llagos-
Llagostera no és potable tera funcionarà pel juliol 
(Diari de Girona, 20/2/2000) (Diari de Girona, 28/3/2000) 

L'oposició de Llagostera comença a es
tudiar un traçat propi per a la variant 
(Ei Punt, 24/02/2000) 

L'empresa de webs de Llagostera 
Meristation arriba a un acord amb Prisa 
(Diari de Girona, 2/3/2000) 

La nova carretera a l'abocador de Solius 
costarà 170 milions 
(Diari de Girona, 10/3/2000) 

Llagostera sancionarà els propietaris que 
no netegin els solars abandonats 
(Diari de Girona, 11/3/2000) 

Llagostera sancionarà 
infraccions greus de trànsit 
(Diari de Girona, 25/3/2000) 

totes les 

Els ajuntaments afectats pel 
desdoblament de l 'Alou a Vidreres 
reclamen més accessos 
(El Punt, 25/3/2000) 

Fan netejar els vo l tants de les 
urbanitzacions de Llagostera perquè si hi 
ha incendis no arribin a les cases 
(Ei Punt, 28/3/2000) 

Llagostera segueix l'exemple de Cassà i 
també reclama que Enher li soterri part de 
la línia de les Gavarres 
(El Punt, 30/3/2000) 

Llagostera, Cassà í Campllong creen una 
entitat pròpia per gestionar-se l'aigua 
(Ei Punt, 31/3/2000) 

Llagostera és el tercer municipi del 
Gironès amb més gossos abandonats 
(Diari de Girona, 3/4/2000) 

La cruïlla de Sant llorenç a Llagostera 
tindrà Túnlc pas elevat de la C-253 
(Diari de Girona, 9/4/2000) 

Llagostera amenaça Enher de no deixar 
acabar sense concens la línia 
(Diari de Girona, 13/4/2000) 

Entrevista a Lluís Postigo 
(Diari de Girona, 23/4/2000) 

Ensenyament fa estar 35 professors de 
riES Llagostera en 30 metres quadrats 
(Diari de Girona, 27/4/2000) 

El col*iectiu de redacció 
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Andu Obert 

ACTIVITATS 

Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas 
Ei jurat de la II Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas es 

va reunir el dia 20 de març. En aquesta ocasió ha 
estat format per Montserrat Vila, Regidora de 
Cultura, Mariàngela Vilallonga, Lluís To, Dolors Grau 
i Elena Roget. Per unanimitat es va considerar que el 
projecte mereixedor de la Beca era el presentat pel 
Sr. Josep Cantó i pel Sr. Antoni Vert titulat Episodis de 
la història de Llagostera dels segles XVI i XVII. 

Curs d'iniciació a la investigació en l'àmbit local 
Cada dimecres durant els mesos de març i abril nou 

persones de diferents edats han assistit al curs Iniciació a 
la investigació en l'àmbit local que es realitzava a la sala 
de consulta de l'Arxiu Municipal. 

El curs ha estat eminentment pràctic i s'ha volgut oferir 
als assistents les eines bàsiques per moure's amb 
comoditat dins d'un arxiu. Per aquest motiu s'ha 
diferenciat entre diferents tipus d'arxius: municipals, 
estatals, comarcals, eclesiàstics, privats, etc. I s'ha 
treballat amb diferents tipus de documentació, original 
0 còpia, que cada un d'aquests an<ius consen/a. 

També s'ha donat informació sobre com accedir a la 
documentació ( guies, inventaris i catàlegs), com 
sol·licitar-la (butlletes de consulta) i com recollir i anotar 
la informació obtinguda. 

Donada la bona acollida del curs, es preveu fer-ne 
una nova edició el proper any. 

PUBLICACIONS 
Crònica núm. 19 
L'última revista Crònica que ha sortit editada és 1241 

un privilegi reial dedicada a analitzar el privilegi que el 
rei Jaume I va atorgar a la gent de Llagostera l'any 1 2 4 1 

• / ' . B 
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BIBLIOTECA 
Aquestes són les darreres publicacions incorporades 

a la biblioteca de consulta de l'arxiu, en les quals es fa 
referència a algun aspecte de la història de Llagostera: 

CLOTET, MJ . , RALLÍ, L. ROQUE, C Les fonts de les 
Gavarres. Col·lecció Dialogant amb les pedres, 7. 

FERRER GIRONÈS, FRANCESC Els moviments socials 
a les comarques gironines Diputació de Girona, 1998 

Està a la venda : 
• Crònica núm. 1 9 , 1 2 4 1 un privilegi reial 
Preu de venda 400.-
Preu per als subscriptors 300.-
• Pòster Privilegi de Jaume I 
Preu de venda 300.-

Marta Alba i Espinet 
Arxivera Municipal 
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Biblioteca "Julià Cutillé 99 

y i continuació us donem un llistat 
^ I p e r q u è conegueu les últimes no
vetats en llibres i vídeos que podeu 
trobar a la Biblioteca 

Novel·la 

• Buenafuente, Andreu [et al.]. Digue'm 
agosarat : e/s monòlegs 
• Brooks, Terry. El Primer rey de Shannara 
• Gordon, Noah. El Ultimo judío 
• Monzó, Quim. Tot és mentida 
• Om, Albert. Els Veïns de dalt: la volta a 
Europa en 88 dies 
• Pérez-Reverte, Arturo. La Carta esfèrica 
• Posadas, Carmen. Un veneno llamado 
amor : de pas/ones, ce/os y mueríes 
• Roca, Maria Mercè. Delictes d'amor 
• Sampedro, José Luis. ElAmante lesbiano 
• Simó, Isabel-Clara. T'imagines la vida 
sense ell? 
• Vargas Llosa, Mario. La Resta del chivo 
• Woife, Tom. Todo un hombre 

Novel·la juvenil 

• Bennett, Jill. Mort al darrer acte 
• Cela, Jaume. M'ha agafat fort! 
• Fernàndez Paz, Agustín. Avinguda del 
Parc, 17 
• Gaarder, Josteín. El Palau de les grano
tes 
• García i Quera, Núria. L'Este/ porquer 
• Moll, Sònia. Lúltim estrip d'aire 
• Pérez, Josep Frederic. Babèlium 
• Piquer, Eva. Alícia al pais de la televisió 
• Sierra i Fabra, Jordi. Rebentant els si
lencis 
• Vallbona, Rafael. Estiu a Menorca 
• Varela, Jordi, www.av/sa/vac/or.tresor 

Infantil (11-12 anys) 

• Ahrens-Kramer, Renate. Esca/a del Gat, 3 
• Arrufat, Carme. Misteri en el Croscat 
• Brezina, Thomas. Un cas per a tu i la 
penya dels tigres: Una mòmia al volant 
• Brezina, Thomas. Desapareguts al Tri
angle del Diable 
• Brezina, Thomas. La fortalesa del Doc
tor E.X 

• Carbó, Joaquim. Nens del meu carrer 
• Fananàs, Miquel. On és el tigre? 
• Lindo, Elvira. iCómo molo! 
• Lindo, Elvira. Pobre Manolito 
• Màrquez, Eduard. Hoax 
• Oller, M. Montserrat. La desaparició de 
Mr. T 
• Raspall, Joana. Contes increïbles 
• Vallverdú, Josep. Geranis a Rocanegra 

Infantil (8-10 anys) 

• Armangué i Herrero, Joan. Les Cinc 
tocades 
• Faria, Paulina. Les Sospites de la Mònica 
• Farré, Lluís. Un parell de bogeries 
• Riera, Ignasi. I jo que volia ser ... 
• Sennell, Joies. El Dinociment 
• Smith, Alexander McCall. Embolic a l'es
cola 
• Tate, Joan. El Camell del pare 
• Xirinacs, Olga. La Vaca xoriça 

Infantil (0-7 anys) 

• Denchfield, Nick ; Parker, Ant. 
Nic i Noc 
• Denou, Violeta. Çuaníes 
atraccionsl 
• Dietl, Erhard. La Bruixeta té mal de quei
xal 
• Droop, Constanza. El Dupy a la ciutat 
• Geisler, Dagmar. En Klaus va a l'escola 
• Llauradó, Anna ; Farré, Lluís. El Colibrí 
• MacLeod, Jilly. Colors 
• Petty, Kate ; Su, Lucy. Els amics del petit 
tigre : llibre sorpresa 

• Pledger, Maurice. La Platja 
• Prats, Joan de Déu. Recull de somnis 

Vídeos 

• Almodóvar, Pedró. Carne trèmula 
• Almodóvar, Pedró. La Flor de mi secreto 
• Amenabar, Alejandro. Abre los ojos 
• Amenabar, Alejandro. Tesis 
• Armendàriz, Montxo. Secretos del corazón 
• Gómez Pereira. El Amor perjudica 
seriamente la salut 
• Iglésia, Alex de la. El Dia de la bèstia 
• Querejeta, Elías. Historías del Kronen 
• Segura, Santiago. Torrente: el brazo tonto 
de la ley 
• Trueba, Fernando. La Nina de tus ojos 

-ĉ  

^ " ^ m^^^. 
"i^^^ 

'W' 

http://www.av/sa/vac/or.tresor
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tririi 
Bs fa o mida tota c/asse cJ& 
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de TINTC::)RERI/\ 
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Transports 
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17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Impremta 

NONELL 
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Fax: 972.80.54.94 
17240 LLAGOSTERA 



CEIP Lacustàría 
Eís alumnes del cicle mitjà participa a la "Trobada de danses" 

Aquest any els alumnes 
^Tidel cicle mitjà del 
CEIP Lacustària han par
ticipat en una trobada de 
danses que s'ha fet a 
Cassà de la Selva, junta
ment amb altres escoles 
públiques dels pobles de 
Caldes de Malavella, 
Riudellots, Fornells, 
Aiguaviva, Vilablareix i 
Cassà, agrupant així un 
total d'uns tres-cents 
alumnes. 

Aquesta trobada és el 
quart any que se celebra 
tot i ser la primera vegada 
que la nostra escola hi 
participa. La idea va sorgir 
d'un treball inter-
disciplinat de les àrees 
d'educació física i de 
música, donat que la dansa és un punt 
en comú que tenen aquestes dues 
especialitats. 

Entenem que la dansa és un ins
trument educatiu, expressiu i molt 
socialitzador i per tal de fomentar-ho 
vam organitzar la diada de la següent 
manera: cada curs va treballar una 

dansa expressa prèviament a la seva 
escola, llavors es prepararen uns ta
llers en els quals hi havia nens i ne
nes barrejats de totes les escoles par
ticipants. 

En aquests tallers s'aprenia una 
dansa nova que més tard es repre
sentava públicament. Vam tenir la sort 

de contar amb Ja col·laboració de l'Es
bart Dansaire de Cassà de la Selva 
que ens va oferir una magnífica 
interpretació de danses tradicionals 
catalanes, l'esbart va donar una visió 
molt professional als nens i nenes als 
quals van agrair molt. La cloenda fou 

molt significativa pels alum
nes ja que tots acabàrem 
ballant en parella el ball 
del Rogle en el qual ens 
intercanviar un foulard que 
cadascú portava fet de la 
seva escola. 

El que s'intenta amb 
aquest tipus d'activitats és 
que els nens i les nenes 
gaudeixin ballant, que 
coneguin danses 
catalanes, d'arreu del món 
i que tot això ho puguin 
compartir amb nous amics 
i amigues. 

Amb totes aquestes 
activitats es va aconseguir 
il·lusionar els nens i nenes, 
de manera que es podrà 
donar continuïtat a aquest 
projecte. 
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Colla gegantera 
Nova temporada 

Ja tornem a començar una nova temporada gegantera, 
que durarà per a nosaltres des de la setmana abans 

de la Festa Major fins a les Fires de Girona. 
Més endavant trobareu la llista de sortides que farem 

a la nostra cartellera del Casino. 
Com en aquests últims butlletins, us explicarem els 

secrets d'una colla propera a nosaltres, però abans us 
volem explicar xafarderies del poble. 

Quan vam agafar la colla, després de pocs dies de 
gestions purament burocràtiques, ens van portar al que 
és ara el nostre local, l'escorxador. 

Hi havia un munt de coses de festes del poble, tot 
allà guardat, però nosaltres vam anar directe allà on es 
veien els cap-grossos. Vam estar estona mirant i reme
nant, però amb un silenci absolut que el va trencar aques
ta frase: -On és el capgròs de la vella? En silenci era el 
que tots buscàvem. Segurament és la imatge que ens ve 
al cap a molts llagosterencs quan ens diuen capgròs o 
ens recorden la Festa Major de la nostra infantesa. 

Vam estar buscant per tots els locals de l'Ajuntament i 
la vella no va sortir. Finalment, un funcionari de l'ajunta
ment ens va dir que s'havia mullat amb la pluja I que 
havia quedat desfeta i florida. Aquesta desaparició ha 
estat com una espina clavada i ara, aquest Nadal pas
sat, en vam adquirir una reproducció, no és el mateix, 
però ja hi torna a haver la vella al poble. 

/ ara coneguem LA COLLA 
GEGANTERA DE MAÇANET: 

Els gegants de Maçanet de la Selva són en Piverd i la 
Roseta, representen uns personatges populars propis de 
la vila a principis del segle XX. Són un escloper i una 
herbolaria. 

El nom del gegant va lligat al material que s'utilitzava 
per fer els esclops, que era la fusta verda de pi; el nom 
de la geganta s'ha pres en un doble sentit: en primer 
lloc, per la devoció que té la vila per la Mare de Déu del 
Roser, i en segon lloc, perquè una de les flors més esti
mades que recollien els herbolaries era la rosa. 

El gegant pesa 32 kg i fa 3,70 m d'alçada; la gegan
ta, en canvi, pesa 33 kg i la seva alçada és de 3,65 m. 
Tots dos van ser estrenats i batejats el 25 d'abril de 1993, 
i els padhns van ser les colles de Riudarenes, Vidreres, 
Sta. Coloma de Farners, St. Hilari Sacalm i Bescanó. 

Els gegants van ser dissenyats per en Josep Tello i 
Gonzàlez, però el seu constructor va ser en David Ventura 
de Navata del taller Ventura i Hosta -Navata-. El material 
de què estan fets és el cartró pedra i l'estructura i el 
cavallet són d'alumini. 

•ïWaSttíTJ^ " : " 

Isabel Casadesús 

Els gegants de Maçanet, la Roseta i en Pivert 

Aquesta colla té dos capgrossos, un tigre i una bruixa, I 
tots dos corren per les viles des de la seva estrena, el 
novembre de 1995. 

A Maçanet fan dues sortides al seu poble, el maig i 
l'agost, una d'aquestes és la trobada. 

Tenen ball propi, que s'anomena Ballet dels Gegants 
de Maçanet. El seu autor és en Lluís Xifro i va fer la 
dansa l'any 1996; més tard, el 22 de juny de 1997, en 
Ricard Abellan conjuntament amb la Colla Gegantera van 
posar coreografia a aquest valset. 

Maçanet va ser Vila Gegantera l'any que la Colla de 
Llagostera vam començar i a més va ser la primera trobada 
on van anar els nostres gegants, portats per nosaltres. El 
phmer contacte amb el món geganter mai s'oblida i a fe 
que el vam tenir fins al més profund, ja que ens va caure 
la geganta per primer cop. En el món geganter és una 
cosa habitual, encara que pot resultar car de mantenir. 
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Col·legi Ntra. Sra. del Carme 
No ens coneixem, però aprenem junts 

Des de fa cinc anys, la nostra es 
cola usa Internet com una eina 

més dins de l'ampli ventall de les 
noves tecnologies. Al principi, sim
plement navegàvem i usàvem el cor
reu electrònic amb els alumnes més 
grans. Ho feien a l'hora dedicada a 
l'activitat d'informàtica organitzada 
per l'APA de l'escola en horari 
extraescolar. Però, el curs passat, 
arran de la creació de X@rsec^ i l'or
ganització d'uns cursos per a coordi
nadors de telemàtica, Internet i la 
telemàtica han passat a ser una eina 
més, un nou recurs que s'utilitza a 
totes les aules com a part integrant 
del currículum dels nostres alumnes. 

Els projectes telemàtics 
cooperatius 

Fa uns mesos, vam veure per 
televisió un anunci en què apareixien 
dos nens d'escoles molt diferents (una 
gran escola urbana i una petita escola 
rural). A l'anunci podíem sentir una 
frase semblant a aquesta: "No es 
coneixen però aprenen junts". 

Aquest lema resumeix què són els 
projectes telemàtics cooperatius. La 
telemàtica aplicada al currículum 
escolar permet que l'escola sigui 
oberta a l'exterior (som aquí i molt lluny 
al mateix temps). Tenim el món al 
nostre abast. És un espai de 
•participació que afavoreix la 
comprensió multi racial i 

multilingüística i l'aprenentatge 
cooperatiu. Dóna a l'educació el sentit 
d'universalitat portat a la pràctica, on 
tots podem aprendre i compartir 
experiències i coneixements. 

La nostra escoia 
En aquest marc, la nostra escola 

va iniciar-se el curs passat en la 
participació en projectes telemàtics 
cooperatius. Vam participar, juntament 
amb una vintena més d'escoles de les 
comarques gironines i més de 150 de 

' la resta de Catalunya, en la creació, 
via telemàtica, de llegendes de Sant 

Jordi, a proposta de X@rsec. Es van 
fer una trentena de llegendes dife
rents. Una escola n'iniciava una (text 
i dibuix) i les altres escoles del seu 
grup continuaven la història fins arri
bar a la seva finalització. Així mateix, 
els alumnes enviaven la seva presen
tació: una foto del grup i unes línies 
per donar-se a conèixer a tots els al
tres nens que participaven en el pro
jecte. 

Al final del projecte s'havien 
aconseguit diverses fites: s'havien 
penjat a Internet (www.seccat.com/ 
xarsec/proiectes/stiordil els treballs 
de molts nens i, el més important, 
s'havia iniciat a les nostres escoles, 
un interès comú per l'ús de la 
telemàtica com a part integrant del 
procés d'ensenyament-aprenentatge 
dels nostres alumnes. 

En aquest curs 99/00, els nens i 
nenes d'Educació Infantil (P3, P4 i P5) 
participen al projecte El conte de tots 
(www.vallesnet.org/pati/act9900/ 
conte). Els de Cicle Inicial (Ir i 2n) 
al Flautista Rodamón 
(www.vallesnet.org/pati/act9900/ 
flautista). Els de 3r al Projecte Nadal; 
els de 4t al Projecte Montserrat; els 
de 5è al projecte Sant Jordi i els de 
6è al Bongoh. 

Projecte Bongoh 

Els alumnes de sisè participen al 
projecte Bongoh. Aquest funciona 
des de l'any 1991. Bongoh és un ar
xipèlag format per les illes B, Onord, 
N, G, Osud i H. A cada illa hi viuen 
diversos pobles. Nosaltres vivim a ía 
illa G. La primera activitat va consis
tir a presentar-nos a les altres esco
les. Vam enviar la foto del grup-clas-
se i un text on els alumnes explica
ven com eren ells, l'escola i el seu 
poble. En la segona activitat van ha
ver d'explicar com arribaren a l'illa 
G. En la següent activitat, van haver 
de descriure el poble. En totes aques
tes activitats es treballa l'àrea de llen
gua, l'àrea de coneixement del medi 

social i la de educació visual i plàsti
ca. Quan acabi el projecte, el 26 de 
maig, hi haurà una trobada presen
cial de tots els participants (uns 500) 
a La Conreria, on es durà a terme la 
festa del nou mil·leni 
(www.pangea.org/iearn/bongoh) 
que ja s'està acabant de preparar. 

Projecte Monserrat 

Els alumnes de 4t participen en 
aquest nou projecte. S'ha iniciat 
aquest curs arran de la participació 
d'un monjo de f^lontserrat en un dels 
xats que mensualment mantenim els 
coordinadors de telemàtica de les 
comarques gironines. 

Cada grup participant és guiat per 
un escolà de Montserrat. Cada quinze 
dies l'escolà envia un seguit d'activitats 
que els nostres alumnes han de 
respondre i -enviar-li. Aquestes 
activitats requereixen investigació en 
les àrees de coneixement del medi 
social i natural, l'àrea de llengua i la 
d'educació visual i plàstica. Les acti
vitats els conduiran a conèixer la his
tòria, l'entorn natural, les llegendes... 
de la muntanya i el monestir. A més, 
sovint, l'escolà i els nens mantenen 
correspondència via correu electrònic. 

El 5 d'abril va haver-hi una troba
da presencial a Montserrat com a clo
enda del projecte. Les 22 escoles 
participants es van trobar amb els es
colans que els han guiat durant 
aquests mesos. Ara l'espai web del 
projecte s'ha enriquit amb un repor
tatge fotogràfic de la trobada. 
(www.seccat.com/xarsec/projec-
tes/mootserrat) 

Margarita Guinó Arias 
Coordinadora de Telemàtica 
Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

(Llagostera) 

1 Espai web creat pei Secretariat de l'Es
cola Cristiana de Catalunya. És un punt de tro
bada per escoles de tot Catalunya. 

http://www.seccat.com/
http://www.vallesnet.org/pati/act9900/
http://www.vallesnet.org/pati/act9900/
http://www.pangea.org/iearn/bongoh
http://www.seccat.com/xarsec/projec-
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Llar d'infants el niu: El joc heurístic 

El joc heurístic és una 
activitat en què un grup 

reduït de nens, que tenen 
entre 12 i 24 mesos, explora 
objectes no catalogats de di
dàctics i els combina lliure
ment. En acabar l'exploració, 
i amb l'ajuda de l'adult, els 
recull tot classificant-los. El 
joc heurístic és una activitat 
que exercita i enriqueix les ca
pacitats dels infants, físiques, 
mentals, emocionals i soci
als, afavoreix el treball en 
grup i dóna l'oportunitat a 
l'educadora de conèixer mi
llor cada un dels nens. El do
mini de la mobilitat de tot el 
cos és la gran conquesta del 
segon any de vida. L'infant ar
riba allà on desitja i desitja 
allò que veu. Tot l'interessa i 
té necessitat de tocar-ho tot. La seva 
habilitat manual i la capacitat de 
manipulació han augmentat conside
rablement i això fa que el nen s'inte
ressi per les relacions entre els objec

tes. El joc heurístic dóna llibertat de 
moviment. Facilita abundància de 
material per explorar. Ofereix objectes 
diferents i susceptibles de ser 
combinats. Permet als infants treba

llar junts i tranquils. Pot combinar el 
material de maneres molt diverses, 
tot fent descobertes: ficar i treure, 
omplir i buidar, tapar i destapar, obrir i 
tancar, encaixar, abocar... El joc heu

rístic ha estat pensat 
com a resposta a la 
demanda creixent 
d'activitat per part de 
l'infant i a la voluntat 
de l'educador de 
respectar el ritme indi
vidual d'acció en un 
gmp d'Infants del segon 
any de vida. El conei
xement de la realitat 
que adquireix l'infant a 
partir de la pròpia 
activitat, una activitat 
sorgida del seu interès, 
queda per sempre més 
enregistrat en el cervell 
i constitueix la base per 
a nous aprenentatges. 

Equip d'educadores 
deia Llar d'Infants 

El Niu 
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Casino Llagosterenc 
La salut del Casino Llagosterenc 

81 

Eh la darrera Junta General 
de Socis, celebrada la nit del 

24 de març, pràcticament a l'in
timitat, els membres de l'enti
tat que composen la Junta que 
regeix, des de fa dos anys, el 
destí del Casino, vàrem fer ba
lanç de la situació econòmica, 
vàrem repassar les activitats 
realitzades durant l'any 1999 i, 
amb algunes modificacions, ens 
vàrem presentar a la reelecció. 
La composició de la nova Junta 
ha quedat de la manera se
güent: 

President: Juli Schmid, Vlce-
president: Margadira Mir, Treso
rer: Jordi Bellvehí, Secretari: 
Enric Ramionet, Vice-secretah: 
Toni Font i Vocals: Eduard 
Galobardes, Xevi Ruiz i Cristina 
Montiel. 

Tot i que l'escassíssima presència de socis va provo
car una preocupació lògica i va ser objecte de comentari 
en pràcticament totes les intervencions dels assistents 
durant el torn de precs i preguntes, no podem dir que en 
el clima general de l'acte predominés el pessimisme. 
Ans contrari, pensem que no és aventurat afirmar que es 
va arribar a la conclusió de que la nostra societat està en 
un procés de clara recuperació. Tant econòmica, com en 
el nombre de socis, com en infrastructures i sobretot, de 
recuperació de la vida social i activitats. 

Des de març de 1998 fins avui, s'han Inscrit 49 nous 
socis, dels quals 17 són menors. En l'actualitat més de 
130 alumnes estan seguint cursos organitzats per l'enti
tat: 35 a l'escola de música dirigida per Angles Batllosera 
i Xevi Ruiz, 36 a la de Teatre que dirigeix Quim Planella, 
14 al curset de Taí-xi impartit per Enric Peralta, 17 al 
curset d'Astronomia a càrrec d'Albert Benitez i uns 25 al 
taller de Cant Coral Infantil dirigit per Assumpta Fontanals. 
Sense comptabilitzar els cursets de Balls de Saló i el 
d'informàtica, que es porten a terme en els locals de 
l'entitat però no sota la nostre organització. 

Per altre banda durant tot aquest temps s'ha mantin
gut un bon ritme d'activitats, d'entre les quals volem des
tacar per diversos motius: 

Els actes de la Primavera 2000, que són una novetat i 
que amb l'intenció d'animar l'activitat social en el saló-
cafè, s'han portat a terme en aquest local. En concret han 
consistit en: Una exhibició de ball infantil, la Festa Country, 
el recital de Deu-n'hi Duo i el de Cançons d'Autor i Taver
na. 

FolQ cedida per el Casino 

Dues activitats que ja s'han convertit en cícliques: els 
concerts de músiques que a l'estiu es celebren a la ter
rassa de l'entitat - que justament aquest estiu pretenem 
potencia- i els concerts familiars que amb el nom de 
Clàssica al Casino s'organitzen en col·laboració amb l'Ajun
tament i que enguany han estat d'una qualitat i d'un in
terès altíssims i han comptat amb una assistència molt 
superior a la de la primera edició. 

Som conscients de que cal augmentar i diversificar 
les activitats, i també estimular una major participació 
dels socis; també sabem que s'han d'afrontar importants 
obres de manteniment. Malgrat tot però, pensem que 
estem transitant pel camí apropiat i ens segueix i l--
lusionant l'objectiu de convertir el Casino en un dels cen
tres de la vida cultura! i lúdica de Llagostera. 

LA JUNTA 
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Grup Municipal de CiU 
Què ens costa l'alcalde? 
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El el Ple del 8 de maig del 2000, 
'equip de govern de l'Entesa per 

Llagostera va aprovar, amb els vots en 
contra de CiU, la dedicació parcial de 
l'alcalde. Lluís Postigo, a l'ajuntament 
de Llagostera. Això vol dir que l'equip 
de govern de l'Entesa va contractar 
laboralment i amb dedicació parcial a 
l'alcalde, que des de llavors ha passat 
a ser un treballador de l'Ajuntament. 

Això comporta una sèrie de canvis: 
en primer lloc, s'augmenta gairebé 2 
milions el cost del sou (un 222'44%) 
, ja que a més de passar a cobrar 
2.730.000 ptes a l'any (catorze pa
gues de 195.000 ptes.) al ser un tre
ballador, l'A-Juntament li ha de pagar 
la se-guretat social (que no es paga a 
la resta de regidors) i això té un cost 
afegit de 793.440 ptes. 

En total, la dedicació parcial de l'al-
calde, suposa un cost anual per a la 
gent de Llagostera de 3.523.440 ptes. 

Fins ara, l'alcalde de Llagostera, 
amb les indemnitzacions aprovades a 
l'inici de la legislatura, costava com a 
màxim 1.584.000 ptes. l'any, que po
dien ser menys si es faltava a un Ple o 
a una Comissió Informativa. Ara, en 
Uuís Postigo ens costarà anualment 
(si no hi ha cap altra increment) 
3.523.440 ptes. 

LEntesa ha volgut justificar aques
ta autocontractació, dient que així 
podrà dedicar moltes mes hores a 
l'Ajuntament i això compensarà l'incre
ment de cost (que no neguen afortu
nadament). 

Suposem que els anteriors alcal
des democràtics, que sota el mandat 
de CiU l'han precedit, no es devien 
dedicar gens a l'Ajun-tament i ara, dins 
els grans canvis i projectes endegats 
per l'Entesa, ha arribat una nova forma 

La dedicació 
parcial de i*alcatde, 

costarà a la gent 
de Llagostera 

3.523.440 ptes 

d'entendre l'alcaldia: abans l'alcalde 
anava a servir i a treballar per al poble, 
ara amb l'Entesa, l'alcalde ha passat 
a servir-se del poble. 

S'ha de reconèixer que amb això, 
sí que l'Entesa ha portat un canvi 
radical a l'Ajuntament. Esperem que 
amb la resta de coses que han dit que 

volien canviar, no vagin en la mateixa 
línia. 

I per acabar: amb aquesta dedica
ció parcial l'alcalde recupera una sèrie 
d'atribucions que havia delegat en la 
comissió de Govern: es a dir, passa a 
fer feines que anteriorment feien la 
resta de regidors. Aquest augment 
d'atribucions que suposadament jus
tifiquen l'augment de sou, no es tra
dueix en una reducció del sou dels re
gidors de la comissió de Govern que 
seria el més lògic. En canvi continuen 
cobrant igual. 

Realment han fet un bon negoci. 

Grup Municipal de CiU a l'Ajunta
ment de Llagostera 

Què costava fins ara i què ha passat a costar Valcalde? 

El que costava abans 

Indemnització màxima mensual 
(podia ser inferior si es faltava 
a algun Ple o C. Informativa) 132.000 ptes/mes 

El que costarà a partir d'ara 

Sou brut mensual (1) : 227,500 
Seguretat Social 66.120 
Cost mensual : 293.620 ptes/mes 

Gost màxim abans 1.584.000 ptes/ any Cost salarial actual: 3.523.440 ptes/ any 

CONCLUSIONS: 
S'augmenta el cost en 1.939.440 ptes anuals 
Increment en % : 222,44% 

Repartides de la següent manera: 
Sou brut anual : 2.730.000 ptes any 
Seguretat Social: 793.440 ptes any 

reparteix en 14 pagues de 195.000 ptes. Mensualment suposa 227.500 Nota: (1) El sou brut es 
ptes. 
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CARNS I EMBOTITS 
ELABORACIÓ PRÒPIA 

C/ Migdia, 21 - Tel. 972 83 01 54 
LLAGOSTERA 

f9 7rL·Uff940 - 19 7rUdfZ000 

A tots els clients i amics els 
volem donar les gràcies per 
la confiança que ens han 
mostrat^ ja que sense ells no 
seria possible la celebració 
del nostre 60 aniversari. 

Gràcies a tots. 
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Hospital-Residència Josep Baulida 
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Homenatge a Mn. Fonosas 

Mossèn Josep Fonosas és l'actual capellà de la 
Residència Hospital Josep Baulida. És una persona bona 

i amable, que contínuament ajuda i anima a la nostra gent. 
Mn. Josep va néixer a Cassà de la Selva l'any 1918, al 

carrer de la Pau. Amb set anys va quedar orfe de pare. Als 
dotze anys va ingressar al Seminari de Girona, juntament amb 
una altre noi, Enric Pelac, amb el qual va establir una bona 
amistat. En aquella època el somni d'ambdós era convertir-se 
en missioners. 

Josep Fonosas va ser ordenat capellà el 2 de juliol de 
1944, i a la setmana següent va celebrar la seva primera 
missa, molt il·lusionat. Va ser destinat a Calabuig durant dos 
anys, i més tard va estar 29 anys a Sant Antoni de Calonge, 
com a rector. Quan ja feia 31 anys que era sacerdot, la seva 
mare va caure malalta i va ésser ingressada a l'Asil de Sant 
Feliu de Guíxols. Mn. Josep va demanar un lloc a l'asil per així 
poder tenir cura de la seva mare. Li van concedir el permís i 
s'hi va estar quatre anys. 

L'any 1984 es va retrobar a Girona amb el seu antic com
pany Enric Pelac, que havia estat missioner a Avankay, al Perú. 
L'Enric Pelac va proposar a Mn. Josep que l'acompanyés en el 
seu retorn a les missions, ja que aquesta havia estat sempre 
la seva il·lusió. Mn. Josep no s'ho va pensar dues vegades. 
Però Avankay es troba a 2000 metres d'altitud, cosa que va 
provocar-li diversos problemes de salut, sobretot de cor. Així 
doncs, el 1988 va tornar a Catalunya, aquest cop a Girona, 
tot i que va començar a fer repetides visites a l'Hospital Josep 
Baulida. Finalment, al cap de dos anys, va esdevenir-ne defi
nitivament el mossèn. Actualment fa dotze anys que està a 
Llagostera. 

Carme Muntada 
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Us desitja una molt Bona Festa Major! 
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RETALLS D'HISTORIA 

Confiscació dels béns del baró i 
nomenament del jutge de la baronia 

Han passat quatre anys des que vam iniciar aquesta secció on hem donat a conèixer una trentena de documents 
sobre fets històrics del nostre poble i creiem que ha arribat el moment de fer-hi un canvi. Tot i que donarem la 
mateixa importància als fets descrits en cada un d'ells, els presentarem escrivint-ne la història; d'aquesta 
manera els adequarem a l'estil del treball que estem preparant per al proper llibre. 

En plena Guerra de Successió, l'arxiduc Cartes d'Àustria, 
pre-tendent al tron d'Espanya, va con-fiscar al baró 

de la baronia de Llagostera i Caldes de Malavella, Gui
llem Ramon de Montcada, tots els béns, tant d'aquesta 
baronia com els restants que posseïa com a marqués 
d'Aitona: vescomtats de Cabrera i Bas, comtat d'Osona i 
baronia de Monbull. 

El baró era un felipista convençut fins a l'extrem de 
participar en la campanya que el duc d'Anjou -Felip V- va 
dur a terme al ducat de Milà, el 1704. Dos anys més tard 
va tenir lloc la confiscació dels seus béns, mentre ell 
restava fora de Catalunya, fugitiu. 

Tot seguit l'andduc Carles -nomenat rei d'Espanya l'any 
1.703 a Viena, com a Carles III- va designar per als dife
rents càrrecs admi-nistratius persones que li eren lleials 
i de la seva absoluta confiança. 

El 15 d'octubre d'aquell 1706, des de la ciutat de 
València va procedir al nomenament del nou jutge dels 
llocs que havien sigut del marqués d'Aitona, expedint un 
privilegi reial a favor de Joan Fèlix Fornés, jutge ordinari 
d'Hostalric, al qual va nomenar jutge i assessor per tots 
aquests territoris. 

El document comença així: 
"Nos Don Caiios (por la grada de Dios) Rey de Castilla,de 

Aragón...lsegueix un reguitzell de trenta vuit títols més], orquanto 
tos esíatíos y haciendas de los vasallos que habitan y se hallan 
en la obediència del Rey de Francia y del Duque de Anjou, 
como a bienes de enemigos de nuestra Real Corona, han sido 
confiscados y a nuestro Real patrimonio aplicados, por cuya 
razón toca a nos inmediatamente provelier los oficiós y cargos 
de que se necesita para la buena y recta Administración de 
Justícia y demés dependència de nuestro sen/icio, atendiendo a 
que entre oíros de tos Segrestados son los que possehia el 
Marqués de Aythona en quién estén comprendidos los 
Biscondados de Cabrera y Bas, Condado de Osona, Baronias 
de Monbull, Uagpstera y Caldas y que en esías vaga el oficio de 

Juezy assesor ordinario que conviene proveheríe en persona de 
toda satisfacción (...)•>. 

Joan Fèlix Fornés, escollit per a tan important càrrec, 
era un home de provada lleialtat al rei Carles, amb fets 
de guerra i els que va prota-gonizar -entre d'altres- a 
Bàscara, on va acudir al davant de sis-cents sometents 
quan les forces felicistes i franceses l'havien conquerit. 
En aquesta acció, va rebre dues fehdes al cap. En la 
primavera passada, Barcelona havia restat assetjada per 
les tropes enemistes i Fornés amb la seva gent, nova
ment va acudir en ajuda del rei Carles i dels assetjats, 
com consta en la carta del no-menament reial com a 
jutge, «como tambièn en el ultimo sitio de nuestra cludad 
de Barcelona, en que se halló de continuo en las 
Montanyas de San Gerónimo y en todas las ocasiones se 
ofrecieron a nuestro ser^icio y expuso su persona a los 
mas evidentes pellgro de perderla». 

Després de nomenar-lo jutge, va venir a Llagostera el 
dia 25 de novembre. Amb les autoritats locals va dirigir-se 
a l'església I de genolls davant l'altar major, amb la mà 
dreta tocant l'evangeli que sostenia el prevere i sagristà 
Joan Passapera, va jurar guardar, respectar i defensar 
els privilegis, usos i costums del castell, terme i baronia 
de Llagostera. Les autoritats presents eren: Antoni Rissech 
-batl le-, Llorens Codolar, Guerau Gascons i Ramon 
Barceló, jurats. Acabat aquest acte, el batlle, els jurats i el 
nou jutge es van dirigir a la placa de Dalt -actualment, de la 
Llibertat- i novament va jurar els privilegis, amb la mà dreta 
tocant el llibre que en aquesta ocasió aguan-tava el batlle. 

D'aquests actes, va donar-ne fe el notari Domènec Aulet. 
De nou trobem les autoritats del poble amb els privi

legis aconseguits al llarg dels anys, fent-los jurar a la 
nova autoritat judicial, com des de molts anys enrere 
havien fet i van continuar fent cada vegada que calia. 

Font; AHG. LI. 430 
Josep Cantó i Antoni Mascort 

^ ^ p j ^ T j i í " ^ S B j Josep Cantó i Antoni Mascort, col·laboradors del Butlletí de Llagostera des 
^ ^ K ^ l I ^ I H I H clel primer número i autors del llibre "Les Muralles de Llagostera", van rebre el 
I ^ ^ B l H t f l f l f P ^ H passat dia de sant Jordi la Beca Esteve Fa en la seva segona convocatòria. 
^ H R ^ B - j ^ ^ ^ L · ^ H j P̂ yĵ  d'aquest premi serà el lllibre al què més amunt fan referència. Però de tot 
^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ ^ n això en parlarem amb ells en el proper número. Des del Col·lectiu de Redacció 
WfK^KSfí^^^^^ volem felicitar a aquests dos inesgotables investigadors locals. 

**<IÍ^4n9 El Col·lectiu de Redacció 
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Germanes 
Rusinol 

Aïna Izquierdo 

Lídia Bota 

Genis Serra 

Sílvia Pujadas 

Naixements 
Sergio Giménez 

26-10-1999 Manuel Ramírez Vila 
2-12-1999 Raquel Gàlvez Mayorgas 
11-1-2000 Sanae Mohsen i Beouyenzer 
21-1-2000 Sergio Jiménez i Gutiérrez 
5-2-2000 Paula Vargas i Gispert 
8-2-2000 Alba Rusinol i Gascons 
8-2-2000 Clara Rusinol i Gascons 
11-2-2000 Marc Rodríguez i López 
18-2-2000 Aïna Izquierdo i Ventura 
24-2-2000 Lídia Bota i Vilar 
10-3-2000 Sílvia Pujadas i Montlel 
15-3-2000 Genis Serra i Orts 
21-3-2000 .. Rosa Mota i Vila 
28-3-2000 Emma Monge i Overney 
13-4-2000 Anna Ventura i Badia 

Emma Monge 

Raquel 
Gàlvez 

A 
Manuel Ramírez 
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Matrimonis 

5-2-2000 Sergio Pérez Gorrita - Sandra Martínez Làzaro 
4-3-2000 Juan Vila Cortiella - Maria Angeles Llinàs Cabarrocas 
1-4-2000 Juan Rovira Garriga - Núria Rissech Calzada 
8-4-2000 Carlos Oller Corney - Helena Ponsa Bàckman 
8-4-2000 Juan-Carlos Martín Bueno - María Jesús Pulido Malagón 
15-4-2000 Eugenio Castillejo Torres - María del Carme Vernedas Serra 
16-4-2000 Manuel Rullo Llombart - Jennifer Burgués Ribó 
29-4-2000 Aiberto Matas Teixidor - Maria-Lourdes Coloma Lluís 
30-4-2000 Lluís Cebrià Ramionet - Rita Ribes Font 
6-5-2000 Oscar Ramírez Ortiz - Núria Castelló Sais 

Defuncions 

29-1-2000 Ramon Bota Cariigueral 
30-1-2000 Juan Castelló Albertí 
1-2-2000 Joaquina Masgrau Vicens 
2-2-2000 Vicenta Ferrer Morató 
3-2-2000 José Comas Fuyà 
9-2-2000 Emilio Pons Serarols 
25-2-2000 Dolores Ragolta Serarols 
11-3-2000 Miguel Forns Ramon 
18-3-2000 Margarita Ferrer Soler 
22-3-2000 Juan Tintinà Solà 
25-3-2000 Josefa Gelmà Gordils 
27-3-2000 Martín Balmaiia Solà 
13-4-2000 Montserrat Ciurana Comas 
16-4-2000 Montserrat Vilavendrell Segura 
21-4-2000 Jordi Guasch Bordas 
21-4-2000 Salvador Bassacomas Arbusé 
22-4-2000 Pedró Parés Capalleras 
24-4-2000 M. Carmen Frigola Escarceller 
1-5-2000 Maria Celis Ventura 
4-5-2000 Martín Llosent Vendrell 
8-5-2000 Flora Ferrer Ferrer 
9-5-2000 Antonio Jaramillo Zache 

73 
78 
89 
80 
93 
82 
82 
79 
94 
65 
51 
71 
77 
88 
24 
77 
82 
39 
86 
80 
87 
39 
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Bona resta Major ! 
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EN RECORD DE. 

Martí Llosent Vendrell 
Jordi Plnsach 

El passat dia quatre de maig, a l'edat de vuitanta anys, va 
deixar-nos un dels nostres convilatans, probablement el més 

representatiu si parlem de la història de la música local en les 
ultimes dècades. Compositor, músic i mestre, Martí Llosent va 
continuar la tradició familiar de dues generacions. L'avi, el pare 
i l'oncle havien tocat en diverses cobles gironines el flabiol, el 
fiscorn i la tenora, respectivament. Ell va néixer el 9 de juny del 
1919, i de ben jove ja va demostrar la seva afició i una aptitud 
innata per la música. El flabiol, el trombó i el fiscorn, a la cobla; 
i el piano, l'harmònium, el saxó i el violí, a l'orquestra, van ser 
els instruments que va fer sonar a les places i a les sales de 
ball de les nostres contrades. Va ser component de la cobla 
Mediterrània, la Sibonei, la Girona -durant set anys-. La Princi
pal de Cassà -que també va dirigir- i La Principal de Llagostera, 
on va tocar més de 20 anys -més de la meitat com a director- i 
on es va jubilar. En la seva prolífica faceta de compositor hi 
podem trobar més de cinquanta sardanes, una missa a tres 
veus, una obra de teatre -Les fí//es del taper-, cançons infantils, 
diverses avemaries i dues sardanes cantades a quatre veus. 
Algunes d'aquestes peces van ser recopilades l'any passat en 
un disc compacte editat a iniciativa de l'Agrupació Dansaires 
Sardanistes de Llagostera i de l'Àrea de Cultura de l'Ajunta
ment. 

La seva vida va ser la música, i l'interès perquè la tradició al 
poble no es perdés el va portar a dedicar-se durant molts anys 
a la docència. Bé des de casa seva o bé des de les dues 
escoles de Llagostera, avui podem dir que unes quantes generacions de llagosterencs es van iniciar en el llenguatge 
musical de la seva mà. "L'Ajuntament em donava 6.000 pessetes al mes d'aquell temps per anar a les escoles. Però 
jo, encara que hagués hagut d'anar-hi sense compensació econòmica, hi hauria anat igualment", ens deia en una 
entrevista publicada a El Butlletí l'any 1998. El mateix any, el poble li va agrair en un acte públic la seva dedicació a 
Llagostera i a la música. El dia 5 de maig el seu comiat es va convertir en un sentit homenatge en el qual el Cor 
Parroquial Llagosterenc, una formació que va dirigir durant molts anys, va interpretar un fragment de la missa que ell 
mateix havia composat. 

Sònia Genoher 

Pere Parés Capallera 
El nom de R Parés C. {Pere Parés Capallera) es conservarà, encara avui, en la ment d'alguns llagosterencs, 

estretament vinculat al record d'una obra de teatre representada a principis dels 60, i que va ser un esdeveniment 
molt ambiciós en aquella època: Les fï//es del taper. 

Pere Parés va escriure poesia, narracions i cròniques, però el que realment preferia era el teatre, segons ell 
perquè en la representació d'una obra, els espectadors expressaven espontàniament les seves emocions. 

Als 15 anys va escriure la seva primera obra. Or i sang, i va ésser estrenada a Girona. Més tard va escriure llalbada 
tràgica, Punta Basarda i 0 vestit Nupcial, entre d'altres. Però la seva obra de més èxit va ser Les fï//es del taper, que 
es va representar l'any 1961 a Llagostera, i posteriorment a diverses localitats properes. Els personatges de les seves 
obres eren persones senzilles i modestes, sovint desgraciades. Descrivia les seves vides amb amor, i intentant 
provocar un somriure en el públic. 

Pere Parés va ser també corresponsal a Llagostera de l'/Auíonom/sta, i de VHumanitat. Llavors, l'any 1969 comen
çà a col·laborar amb l'Àncora, de Sant Feliu de Guíxols, on, al llarg de set anys, narrava setmana a setmana la història 
de personatges humils i populars, a cavall entre la realitat i la ficció. 

Marta Ramírez 
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Comiat a dos amics 

Hi ha circumstàncies de la vida, i 
aquesta n'és una, que t'empe-

nyen a escriure. En aquest cas ha 
estat la mort en l'interval de dotze 
dies dels amics Martí Llosent i Pere 
Parés. 

Tots coneixem la gran tasca del 
senyor Martí, tant com a músic, com
positor, director d'orquestra i del cor 
Parroquial. 

L'amic Parés no és tan conegut 
com en Martí. Nostra amistat comen
çà el 1946, quan vàrem treballar cinc 
anys plegats a la fàbrica Agujas SA. 
Tot esmolant agulles costat per cos
tat vàrem anar teixint una bona amis
tat. 

El seu fort era la literatura, sem
pre col·laborava en els butlletins lo
cals i altres de fora, com l'Àncora de 
Sant Feliu de Guíxols. 

Fou l'any 1951 quan va dir que 
volia fer una gran obra dedicada a la 
indústria del suro. El resultat fou "Les 
filles del taper". 

En aquells moments jo havia dei
xat la feina de les agulles per dedi
car-me al suro. De totes maneres ens 
seguíem veient sovint I comentàvem 
revolució del seu treball te
atral. Ja s'havia posat en 
contacte amb el senyor 
Martí perquè ell s'encarre
gués de la música de les 
set cançons de l'obra. 

De tant en tant, portava 
algun capítol i me'l llegia. 
Em preguntava coses sobre 
el suro que jo coneixia més 
que ell i lentament l'obra 
s'anava forjant 

En Martí anava posant 
música a les cançons, al 
mateix temps que anava 
pensant en els /les artistes 
que les podrien interpretar, 
i cercant companys músics 
que desinteressadament 
poguessin tocar el dia de la 
representació. 

Per fi, el dia 21 de de
sembre de 1961 s'estrenà 

l'obra amb un èxit espectacular. Es 
va representar varies vegades al nos
tre poble i també a altres poblacions 
de les comarques gironines com 
Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, 
Palamós... 

Vint-í-set anys després, el 10 de 
juny de 1988, es va tornar a repre
sentar en el teatre del Casino 
Uagosterenc, amb motiu de la cele

bració del centenari de l'entitat, tam
bé amb gran èxit de públic. 

És possible que d'aquí a poc 
temps puguem tornar a sentir "Les 
filles del taper", en merescut home
natge i recordança als nostres amics 
Pere i Martí. 

Josep Blanch Vall-llosera. 

Moment de la representació de Les filles del taper, el 21 de desembre de 

Al centre, Martí llosent i Pere Parés C. a sobre l'escenari del teatre del Casino, al final de la 
obra Les fílles del taper que es va representar l'any 1988 en motiu del centenari de l'entitat. 



LLETRAFERITS 93 

Crònica (d'últims adéus) 
Condolença 

El benvolgut MARTÍ BALMANA I 
SOLÀ, ens ha deixat el dia 27 de 

març passat a l'edat de 7 1 anys. 
Reposi en Pau. 

Els que t'hem conegut seguirem 
recordant-te, perquè del teu pas en 
la vida podem destacar la teva per
sonalitat i el teu grau de saviesa, 
sempre evident i assenyat en totes 
les teves manifestacions. 

La teva paraula d'una singular 
generositat de conceptes, es feia es
coltar en el sí del contrast de raona
ments. 

MARTÍ 
Has estat sempre fidel a la saga 

familiar dels BALMANA. 
Bonhomia, Ponderació i Equani

mitat, ja eren valors del patrimoni 
cultural del teu avi. Ho sé pel meu, 
que eren bons amics en aquella eta
pa de finals del segle XIX temps de 
les seves pròpies inquietuds de jo
ventut, en què cada un d'ells, des 
de la seva vessant (un de vila i altre 
de pagès) coincidien en fer poble des 
d'un context de principis autàrquics 
molt lloables. 

Recordo la teva infantesa i els 
teus pr imers passos pe! carrer 
"Wifredo" - més conegut pel de la 
Cooperativa amb el seu Col·legi -es
cola, "La Renegadora"- perquè cada 
dia hi passava per anar a classe (anys 
1923/1932). 

Recordo el teu avi i els teus pares, 
que tenien un OBRADORTALLER, i hi 
fabr icaven jogu ines (carretons, 
jocs d'arquitectura, dominós, guitar
res, etc. per infants) i també corti
nes, tot derivats del treball artesà de 
la fusta, amb eines i utillatges que 
ells mateixos es construïen. És a dir, 
tot un complex mereixedor d'un re

coneixement. Foren uns grans "pio
ners de creativitats" que ara es clas
sificarien com a "especialitats de DIS
SENY". 

Recordo la teva mare, que quan 
eres molt petit tenia cura de tu amb 
una exquisida delicadesa perquè no 
et passés res pel carrer, quan la cor
rua de nois i noies més grans anà

vem al col·legi situat a prop de casa 
seva, i que tu sempre volies ser-hi. 

Faig esment de tots aquests pe
tits detalls perquè considero que for
men part del que ha estat la teva 
vida. Un mantenidor nat de l'obra 
dels teus, amb l'addició bondadosa 
de la teva esposa. 

També voldria reiterar la teva es
tima a tot "allò" que afectava al "po
ble" i especialment a voler posar el 
teu "pòsit" en la recerca de la conci
liació més generosa, tant en qüesti
ons públiques del municipi, com de 
l'altre component bàsic que és el 
casino. 

I considerant el Casino com una 
continuació d'un entorn on conver
geix el poble des dels seus orígens a 
través de generacions i circumstàn
cies, i forjador de simbòliques tau
les rodones (de tota classe de jocs, 
de gremis, de divagacions culturals, 
etc.) en què també nosaltres hem 
participat molt de temps conjunta
ment, voldha bon amic MARTÍ, rei
vindicar per a tu, un colofó: 

"Que has sigut molt digne CAVA
LLER DE ÍA ''AÜIA RODONA DEL CA
SINO, dedicada a trobar l'encert i la 
bona fi a les divergències humanes" 

Fins sempre. 

Guillem Sureda i Gironès 

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... 

Gai4s, lli^imi de Pilar Sureda Torrent 

Plaça Catalunya^ 8 LLAGOSTERA Telèfon 83 00 97 
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Antecedents religiosos 
i persecució cristiana 

Segle /. Època de 
Jesucríst 

La religió romana es fundava en 
moltes divinitats, semblants a les gre
gues. Tenien: Saturn, Janus, Júpiter, 
Mart, Quirí, Neptú, Vulcà I d'altres; 
cada ciutadà estava obligat a pagar 
un tribut per cada un d'ells. No era 
obligatori creure en les divinitats, però 
Si era obligatori pagar a l'Estat; de 
manera que, al final, l'emperador 
era el DÉU principal i qui percebia 
tots els donatius. 

Tot i així, als països ocupats els 
permetien celebrar les seves tradici
ons religioses i contemporitzar amb 
els seus sacerdots, mentre fossin ad
dictes a Roma i paguessin el seu tri
but religiós. 

Pel que fa als ibers del nostre 
país, com a primerenca societat or
ganitzada de caçadors i agricultors, 
la seva religió es basava en TÒTEMS 
(fetitxe) que els resguardaven de la 
gran por o el respecte als fenòmens 
naturals com el terratrèmol, els vol
cans, el llamp, el tro, la pluja, el foc, 
els aiguats, el fred, la calor, la se
quera i les malalties. Però en ver>ir 
els invasors, s'adaptaren a les no
ves religions, més organitzades i 
d'acord amb el grau de civilització dels 
nouvinguts: fenicis, grecs, romans, 
gots, moros i cristians. Els jueus ja 
s'havien establert a Catalunya cap a 
l'any 710, fugitius de la destrucció 
de Jerusalem, causada pels romans. 

Egipte adorava el Sol (ATON) i te
nia dues deesses: la serp EDJO i 
l'ocell (voltor) NEKHEN. La teologia 
mèmfica d'Egipte, dos mil anys 
abans de Crist, dóna peu a l'ANTIC 
TESTAMENT; també, a la teologia de 
Mesopotàmia ja es relatava el DILU
VI UNIVERSAL 

Mil set-cents anys a.C, en temps ' 
del patriarca ABRAHAM, ja existia la 
civilització israelita a Palestina. La 
seva religió era la jueva, que creia 
en un sol Déu (JAHVÉ) i esperava el 
Messies, descendent de DAVID; uti

litzà, més tard, les TAULES DE LA LLEI 
de Moisès. 

A l'índia, cinc-cents seixanta anys 
a.C, BUDA (l'Il·luminat), príncep del 
Nepal, aprofità antigues llegendes i 
històries i començà a predicar la seva 
religió, que no fou escrita fins qua-
tre-cents anys més tard. 

A la Xina, cinc-cents anys a .C, 
CONFUCI va aprofitar les dades que 
la seva mare vídua havia recollit de 
les antigues lleis i tradicions, i creà 
la religió que desmitificava l'elecció 
divina dels governants. 

Sis-cents anys d .C, MAHOMAA, 
fill de beduïns, predicà l'Alcorà, ba
sant-se en escriptures de l'Antic Tes
tament i donà lloc a l'ISLAM. Actua
va de manera diferent de Crist, ja que 
quasi sempre emprava la violència 
en les seves prèdiques. 

A causa de la contemplació lliber
tina de la societat romana i del poc 
respecte a les religions tradicionals 
per part dels mateixos sacerdots, que 
solament acceptaven prebendes dels 
dominadors, Jesús de Natzaret es 
rebel·là sense violència, amb la cè
lebre frase: "Doneu a Déu el que és 
de Déu i al Cèsar el que és del Cè
sar". La seva doctrina era de sacrifi
ci, ajudar el desvalgut i pensar en 
una vida millor després de la mort. 

Jesús predicava la seva fe quasi 
sempre amb paràboles, perquè la 
gent del poble l'entengués; donava 
esperança als esclaus i als desval
guts, mentre recorria Galilea, Judea 
i Palest ina. Sant Pau ho féu a 
Catalunya amb una gran humanitat. 
L'acció dels predicadors i els seus 
màrtirs, dóna peu a la formació del 
NOU TESTAMENT per part dels qua
tre evangelistes. 

A TRENTA-TRES anys, Jesús fou 
acusat pels mateixos religiosos i po
derosos del seu país. El represen
tant de Roma, PILAT, no tingué altre 
remei que condemnar-lo a la creu; 
així féu néixer, sense propòsit, el més 
gran màrtir del món amb el nom de 
JESUCRÍST. 

SÈNECA, que havia nascut quatre 
anys abans de Crist a Còrdova, l'any 
65 fou obligat a suïcidar-se, d'acord 
amb les lleis romanes de Neró. Ha
via estat professor del mateix Neró 
durant la seva joventut; fou un gran 
pensador, escriptor, filòsof, humanis
ta i estoic, i obtingué fama de savi, 
per això, Calígula i Messalina l'enve
javen i el condemnaren a mort. 

L'any 70 , l'exèrcit romà ocupà 
Palestina i va destruir el temple de 
Jerusalem. Els jueus que no foren 
morts emigraren i s'escamparen per 
tot el món; començà així la diàspo
ra. Alguns vingueren a Catalunya sen
se crear problemes de convivència 
ni amb els visigots ni amb els sarra
ïns. 

Lany 79, una sobtada erupció del 
volcà Vesubi (Itàlia) va enterrar tota 
la ciutat de Pompeia, amb les seves 
riqueses i tots els seus habitants. Des 
de 1748 es treballa per netejar els 
quatre metres de gruix de cendra i 
grava que cobreixen els edificis; s'hi 
han trobat persones i bèsties fossi
litzades i útils de gran riquesa, com 
estàtues, joies, ceràmica, monu
ments, mobles i pintures que demos
tren l'Oelevaat grau de cultura d'aque
lla època. 

Segle II de la nostra era 
Els dominadors romans continu

aren abusant de la seva autoritat 
perseguint els cristians, que mata
ven a milers. Vivien amb grans dis
bauxes i celebraven grans bacanals 
a costa dels països ocupats i dels 
mateixos ciutadans d'Itàlia. 

Mentrestant, es produïen a Roma 
grans canvis polítics i descontenta-
ments que provocaren el comença
ment del desmembrament de l'Im
peri i el naixement, en els seus do
minis llunyans, del SISTEMA MEDIE
VAL, que més tard es va imposar a 
tots els països coneguts. Al mateix 
temps, malgrat les repressions, es 
crearen les primeres fundacions reli-
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gioses cristianes, promogudes a 
Catalunya per Sant Fructuós. 

Al principi, les prèdiques religio
ses es feien a ['aire lliure o amagats 
a les cases i catacumbes; després 
es feren en esglesioles, de planta 
quadrada, amb parets rústiques de 
pedra i terra, i teulat de fusta, llenya 
i fang. 

Els romans anomenaren al nos
tre país, província Tarraconense i al 
Rosselló, Gàl-lia Narbonense. A les 
ciutats de Tarragona, Barcelona, Va
lència, Elx, Empúries, Blanes, Mataró, 
Badalona, Tortosa, Girona, Sagunt, 
Pollença i Palma, les consideraven 
colònies i als seus ciutadans, romans. 

Segle III de la nostra era 
La preponderància de l'organitza

ció romana es veié també amenaça
da per la invasió dels francs i els ale
manys, que ocasionà també, altra 
vegada, la destrucció de moltes po
blacions del nostre país. 

L'any 238 encara el Cèsar, Caius 
Juli Ver Maximi, i el seu fill restaura
ren la via romana que anava de 
França a Tarragona i passava prop 
de Caldes de Malavella; s'anomenà 
de diverses maneres segons els em
peradors: Via Hèrcules, Via Màxima, 
Via Augusta i també Via Aurèlia. 

Els romans lluitaren contra els in
vasors i també entre ells mateixos, i 
perseguiren els cristians. L'empera

dor DIOCLESIA culpava els cristians de 
la destrucció de l'Imperi. 

De la nostra comarca hi ha notí
cia que sant Feliu, l'afhcà, doctor i 
profeta, natural de Cesàrea (company 
de sant Cugat, que fou sacrificat a 
Barcelona), presoner dels romans, 
fou tirat al mar, lligat amb una roda 
de molí; però va sortir sa i estalvi. 
Fou desembarcat a Sant Feliu de 
Guíxols i portat cap a Girona; va mo
rir al voltant de Panedes, martiritzat 
amb garfis de ferro. Sembla que el 
martih va ocórrer al lloc on hi ha la 
capella, perquè per allà passava el 
camí romà de Girona a Sant Feliu 
que, més tard, es transformà en camí 
reial; encara en queden vestigis. 
Etimològicament, el nom de Panedes 
ve del llatí PAENE, que vol dir "lloc 
de càstig 0 sofriment". 

La fe religiosa de l'època va pro
moure la dedicació de la primera es
glésia de Llagostera (paleocristiana, 
amb influència afhcana) amb el nom 
de SANCTI FELICE DE LOCUSTARIA, 
avui desapareguda sota l'església 
actual. 

Més tard, es van construir sota el 
seu patrocini, el monestir de Sant 
Feliu de Guíxols i la primera església 
de Sant Feliu de Girona. 

Segle IV d.C. 
El gran emperador romà CONS

TANTÍ, nascut a Nicomèdia (Turquia) 

va canviar el nom de la ciutat de 
BIZANCI per CONSTANTINOBLE i la 
transformà en una segona ROMA. 

Inicialment la seva religió era la 
MITRA, que adorava el SOL. Més tard, 
es convertí el cristianisme amb la in
tenció de consolidar l'Imperi, ja que 
fent-se amic de la nova religió, evi
tava les revoltes populars, entusias
mades pel chstianisme. 

Molts dels seus Col·laboradors no 
hi estaven d'acord ja que volien con
tinuar amb les seves tradicions; però 
amb diplomàcia els va convèncer, 
convocà alguns CONCILIS i aconse
guí el seu propòsit. Es guardà, però, 
la prefectura de l'Església ohental. 

Gràcies al nou ordre, hi va haver 
una llarga temporada de calma. Es 
va refer el sistema polític i religiós, 
el militar era molt potent, i es recons
truïren poblacions, esglésies, mura
lles i carreteres. 

L'any 303, Barcelona estava ocu
pada pel general romà Dacià, manat 
per l'emperador Dioclesià, que féu 
empresonar el bisbe SEVER que in
tentava legalitzar les lleis gòtiques 
d'Eunco. El bisbe s'escapà i es refu
già a Sant Cugat del Vallès on fou 
mort pels soldats romans (aquesta 
versió ara és considerada folklòrica-
religiosa, ja que no es corresponen 
les dates dels esdeveniments amb 
la vida dels personatges). 

Emilli Soler 

JOSEP ALBERTI GÜELL 
PINTOR 

C/Cafalunya, 18 
Telèfon 972 46 16 20 17244 CASSft DE LA SELVA 

M OCCIDENT .c^ea-e'"^-
Gent Segura 

MERCÈ SALVADÓ BERENGUER 

Àngel Guimerà, 21 - bis 
Tel. 80 53 70 - R 83 04 45 
1 7240 - LLAGOSTERA 
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El jardí d'Ombra 

y i Is estius mediterranis, un jardí amb 
^l iombra és el més volgut i buscat, per gaudir de l'exterior. 
Els jardins a l'ombra més frescs són els orientats cara nord 
i els més difícils de mantenir per manca de llum durant 
l'hivern. Aquests espais es poden millorar utilitzant plantes 
adaptades a aquestes condicions.Abans de triar les plan
tes que posarem cal tenir en compte la llum, el color i el 
microclima. 

La llum en jardins que miren cara nord és menor que 
en jardins exposats cap el sud. Per tant els ar
bres hauran de ser de port més piramidal 
i de fulla caduca perquè no ens pren
guin el sol durant l'hivern i que 
durant l'estiu facin ombra con
trolada. El color és un aspec
te molt personal, però cal te
nir en compte que colors su
aus a l'ombra presenten un 
color més viu que al sol. 
Tanmateix, els colors forts 
poden ser massa vius sen
se estar combinats amb co
lors clars. El microclima de dit 
espai pot estar molt determi
nat per el que ens envolta, 
edificis, arbres o espais 
oberts, essent més humit o sec, 
més 0 menys ventós i més fred 
0 càlid. 

Per aconseguir un jardí d' 
ombra amb plantes ben propor
cionades, que no s'estirin bus
cant la llum, cal utilitzar plantes 
d'ombra. 

Per obtenir un bon resul
tat amb gespa com a coberta 

Aucuba japonica variegata 

del sòl podem fer servir barreges especials de llavors per 
a ombra. Si es prefereix poc manteniment l'utilització de 
paviments o pedretes en zones de pas o esbarjo és més 
recomanada. 

Els arbres de fulla caduca que tenen port piramidal 
poden ésser el Liquidambar que té fulla en forma estre
llada i de color verd, el Liriodendron que té una floració 
en forma de tulipes molt peculiar o bé l'Auro de fulla 
color granat. 

Els arbustos més recomanats de fulla pe
renne són l'Aucuba, que té fulles de co

lor verd amb taques grogues. El Pieris 
en la seva forma verda o variegata 

que tenen els nous brots ver
mells i donen color. També les 
ja conegudes azaleas, camè
lies i rododendrons són ide
als. Altres plantes de fulla 
caduca que no podem obli
dar son les hortènsies en les 
seves diverses floracions i 
coloracions d'estiu. Durant 
l'hivern podem plantar tuli
pes, anèmones i narcisos 
que floriran a comença
ment de primavera. I des
prés substituir-les perplan-

. ta de temporada com són 
vinques o begònies. 

Finalment, recordar-vos 
de no plantar geranis i rosers 

a l'ombra: no s'adaptaran bé. 
Passeu-ho bé per la Festa 

Major 2000. 

Teresa Puértolas L. 

Joieria Rellotg e n a 

Taller Propi 

Dissenys Exclusivis 

Àngel Guimerà, 7 
Telèfon 972 80 52 90 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) ^ deéctj^i &om JSSI/ÍM/ÍÇO'R 



La Violeta 
La violeta sempre s'ha cultivat com 

a flor omamental o per a l'elabo
ració de perfums, però ja antigament 
es parlava de les seves capacitats 
terapèutiques. 

Les seves virtuts antitussígenes 
(que alleuja la tos), emol-lients 
(substàncies que tenen les propie
tats de relaxar les parts inflamades) 
i expectorans fan que aquesta plan
ta sigui molt beneficiosa en el trac
tament de la bronquitis (inflamació 
de la mucosa bronquial), l'asma, la 
grip i la faringitis. 

També és molt efectiva per als 
constipats amb mucositat abundant, 
per a la tos seca o irritativa. 

La violeta és un mucolític (subs
tància que destrueix o dissol el moc) 
d'efecte ràpid, això pot ser-nos de 
gran ajuda contra la sinobronquitis 
(sinusitis paranasal crònica am cri
sis recurrents de bronquitis) perquè 
a més de ser efectiva per fiuídificar 
la mucositat i activar-ne l'eliminació, 
facilita la recuperació de la mucosa i 
la seva hidratació. 

La violeta també s'ha utilitzat en 
el tractament del tub digestiu com a 
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iaxant~i coadjuwnt de l'eliminació de 
paràsits intestinals i per combatre in
flamacions del tub digestiu. 

Externament la violeta es fa ser
vir com a específic contra les clive-
lles/estries que es formen als pits du
rant la lactància. 

Hi ha un xarop casolà que es pre
para de la manera següent: s'ha de 
barrejar 1000 grams de sucre amb 
1 litre d'infusió de violeta que 
prèviament ja s'ha preparat barrejant 
60 grams de violetes amb 1 litre d'ai
gua. Aquest és un molt bon remei 
contra tot tipus de tos. 

^BF 
Propietats 

1 Ús intern 
Emol·llent 
Antiinflamatòrla 
Antitussígena 
Expectorant 
Emètica 
Us extern 
Emol-ient 
Vulneraria (dit del medica-
ment d'ús extern emprat per 
al tractament d'úlceres o feri
des 

Indicacions 
• Us intern 
f Bronquitis 

Constipats 

m 

Faringitis 
Restrenyiment 
Gastritis 
Asma 
Grip 
Tos espasmòdica 
Paràsits intestinals 
Inflamacions intestinals 
Cistitis 

Us extern 
Estries dels pits 

Dosificació 
Flors 
Una cullerada de postres per cada 
tassa d'infusió. 
Arrels 

•' 

Dues cullerades per a cada inges
tió, preparada en forma de decoc- ] 
ció de 15 minuts, tres cops al dia. i 

i 
1 

Us extern | 
Dues cullerades soperes per cada ' 
Vi litre d'aigua; decocció de 20 
minuts. Laplicació es farà amb 1 
co .p . ses . ^ 

Efectes secundaris i 
No se n'han descrit a dosi tera- j 
pèutiques, si la dosi és massa ] 
elevada resulta vomitiva. \ 

Contraindicacions 
No se n'han descrit en dosis i 
teraupètiques. ^ ^ H 
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Ioga per als pulmons 
Una bona oxigenació enforteix l'organisme 

La majoria de les persones no 
respirem bé, encara que sembli 

molt senzil l . El resultat són uns 
pulmons cada vegada més 
vulnerables a mala l t ies com 
bronquitis o asma. Però amb exercicis 
de ioga podem aprendre a respirar 
amb qualitat. 

L'aire és el nutrient més vital pel 
COS. Sense a l iments , podem 
sobreviure setmanes, sense líquids 
diferents dies, però sense aire a 
penes uns minuts. Tot i això no es 
separa en la respiració de qualitat. 
Sense t rac tament i condic ions 
adequats, l'oxigenació disminueix, els 
pulmons limiten el seu potencial i es 
fan més vulnerables a alteracions 
com bronquitis o asma. 

El ioga, la mil·lenària tècnica 
psíquica i corporal índia, és la gran 
ajuda per prevenir i tractar aquests 
problemes, ja que la respiració és 
part fonamental d'aquesta pràctica. 
El món hindú explica que a través de 
l'alè penetra en el cos el pranna, o 
energia espiritual que dóna la vida. La 
vida d'una persona comença amb la 
primera inhalació i 
acaba amb l'última 
exhalació. 

Per això, una 
respiració correcta 
es considera com 
una de les fonts 
principals de salut i 
harmonia. Els 
pulmons es 
benef ic ien imme
d ia tament , però 
també la resta dels 
òrgans i els 
sistemes fisiologies 
agraeixen una bona 
oxigenació. 

Els "asanas" o 
postures de ioga corregeixen mals 
hàbits respiratoris, beneficien els pul
mons, milloren l'elasticitat dels mus
cles, augmenten la flexibilitat de les 
articulacions, reestructuren la posi
ció anatòmica, afavoreix la circula

ció sanguínia i limfàtica, fan massat
ges als òrgans i tonifiquen el siste
ma endocrínic. També exerceixen 
efectes sobre la psique, relaxen i afi
nen l'activitat mental i equilibren el 
sistema nerviós central. El mecanis
me fisiològic de la respiració és sen
zill. Els pulmons s'estiren i es con-
trauen com una manxa fins a 20 ve
gades per minut. El muscle que ser
veix per l'extensió i contracció s'ano
mena diafragma i té una forma de 
mitja taronja o paraigües obert. Al 
contraure's, infla els pulmons al 
temps que tira de la musculatura in-
tercostal. D'aquesta manera amplia 
la caixa toràcica i permet que l'aire 
penetri profundament en els pul
mons. Per contraure el diafragma 
s'ha d'empènyer cap a fora la mus
culatura abdominal. Però en inspirar, 
la majoria de la gent encongeix l'es
tómac sense adonar-se, just al con
trari del que s'ha de fer. Els exercicis 
de ioga poden ajudar-nos a corregir 
aquest mal costum. 

-Aprendre a respirar: Però abans 
de començar, s'ha d'aprendre a res

pirar correctament (no 
és tan fàcil com sem
bla). Per aconseguir-
ho, es pot practicar la 
respiració profunda. 

l .Ens assentem 
amb l'esquena recta, a 
fi de no ophmir la cai
xa toràcica. 

2.Exhalem tot l'aire 
pel nas i després dei
xem que l'aire entr i 
també pel nas en una 
inspiració profunda. La 
caixa toràcica i l'estó
mac han de dilatar-se 
al inhalar, mai contrau
re's. Per això es fa vo-

luntàhament el gest necessari amb 
els músculs intercostals. 

3.Bloquegem la sortida de l'aire 
mentre inclinem el cap endavant fins 
arhbar amb la barbeta a la clavícula, 
mantenim el bloqueig cinc segons. 

4.Aixequem el cap i traiem l'aire 
lentament pel nas (ara encongim 
altre vegada al màxim l'estómac, per 
facilitar l'expulsió de l'aire). 

Aquesta respiració practicada 
cada dia durant deu minuts, si és 
possible a l'aire lliure, lluny de la 
con taminac ió , produeix afectes 
sorprenents i immediats, com un 
augment de l 'energia i major 
serenitat. De la mateixa forma que 
l 'estat d 'àn im i les emocions 
influeixen en el ritme i profunditat de 
la respi rac ió, con t ro lan t - la , és 
possible dominar les reaccions 
emotives. Això pot ser de gran ajuda 
per als asmàtics davant els atacs de 
pànic que pateixen quan els falta 
aire. 

-Respirar pel nas: Amb el temps, 
l'objectiu és respirar normalment de 
manera profunda i relaxada, sempre 
pel nas, sense fer soroll, amb menys 
inspiracions i expiracions per minut 
a les que estava acostumat. Això 
representa un canvi molt important 
respecte a una respiració anharmò-
nica, accelerada i superficial. 

Inhalar i expirar sempre pel nas 
evita malalties al filtrar la pols i les 
bactèr ies de l 'aire gràcies a la 
velocitat de les foses i a la mucosa 
que tapissa la part posterior de la 
paret nasal. A més, al inhalar i exha
lar de forma completa amb la boca 
tancada es fa treballar als pulmons i 
en la seva totalitat i l'abdomen, tò
rax i diafragma harmònicament. 

Om Shanti Om 

Griselda Garcia 



HORÒSCOP 

Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES del 22 /3 al 2 0 / 4 
Amor: Esteu passant un moment 

en el qual la vostra vida social serà 
molt important per a vosaltres. 

Feina: Sembla que les coses en 
aquest terreny us comencen a anar 
força bé; és ara que aconseguireu 
tot allò que us proposeu. 

Salut: Plutó, que estarà en linea 
amb la lluna, farà que us sentiu una 
mica més fluixos. 

TAURE del 21 /4 al 2175 
Amor: Ara per ara les coses del cor 

no són les més importants per a 
vosaltres. 

Feina: Mercuri en la vostra casa 
IV farà que tot el que està relacionat 
amb la feina sigui un triomf per a 
vosaltres. 

Salut: No patiu per aquest tema, 
esteu en plena forma. J 

LLEÓ del 24 /7 al 23 /8 
Amor: Allà on aneu tindreu un èxit 

rotund, sereu el centre de totes les 
festes. Resumint, és eLvo.Stre mo
ment. Z^ 

Feina: Passarà algun temps abans 
no aconseguiu la vostra- gran 
oportunitat 

Salut: Aneu amb molt de comp
te amb els menjars massa pesats; 
el vostre estómac no ho resistirà. 

VERGE del 24 /8 al 23 /9 
Amor: Notareu que la vostra 

parella estaràmolt més atenta a tot 
els vostres capricis. 

Feina: Alguns companyes posaran 
en contra vostra, però no cal que hi 
doneu massa importància. 

Salut: Segurament us notareu 
una mica cansats, però és perquè a 
vegades forceu massa la màquina. 

SAGITARI del 2 3 / 1 1 al 22 /12 
Amor: En el tema de l'amor els 

sagitari sou uns cracs.Els que ara per 
ara no terjen pa/elia és perquè no 

volen. r r * ^ / " ^ ^ 
Feina: Aquest tema sembla que 

està aturat, però ja veureu com poc a 
poc tot torna a funcionar. 

Salut: Mai no us heu trobat tant 
bé com ara. Esteu en plena forma. 

U ^w 

CAPRICORN del 23 /12 al 2 0 / 1 
Amor: Alguna persona del vostre 

entorn farà tot el possible perquè us 
fixeu en ella. No feu el burro i aprofi
teu l'oportunitat. 

Feina: Si teniu algun projecte de 
feina que sempre heu volgut portar a 
terme ara és el moment de fer-ho. 

Salut: Podria ser que patíssiu al
guna infecció bucal. Haureu d'anar a 
cal dentista per solucionar-ho. 

BESSONS del 22 /5 al 21 /6 
Amor: La relació amb la vostra 

parella ara per ara no podria anar 

Feina: El vostre cap estarà més a 
sobre vostre que mai, mala sort!!! 

Salut: No sigueu pessimistes. 
Seguiu entrenant i els resultats seran 
immillorables. 

BALANÇA del 24 /9 al 2 3 / 1 0 
Amor: Deixeu de banda totes les 

vostres obligacions i sortiu de festa 
amb els vostres amics. Segur que 
coneixereu molta gent nova. 

Feina: La lluna entra a la vostra 
casa II, I això vol dir que ara heu de 
treballar més que mai de cara al futur. 

Salut: Aquells que patiu de mi
granya ara és possible que en tin
gueu unes quantes vegades. 

AQUARI del 2 1 / 1 al 19/2 
Amor: Aquells que esteu desapa-

rellats, tindreu molta sort, ja que aneu 
on aneu triomfareu!!,! 

^ ^ . • ^ 

Feina: En aquest aspecte no us 
podreu queixar de res, de feina segur 
que no us en faltarà.^ x ' ~ ^ -

Salut: El vostre moment de bai
xa forma ja ha passat i ara que la 
lluna entra de ple en el vostre signe, 
la vostra energia estarà al màxim. 

CRANC del 22 /6 al 23 /7 
Amor: Pots ser que tingueu algun 

problema amb la parella, però no cal 
p a í t r z : ^ 4 ' 

Feina: A la feina, amb els vos
tres companys, us divertireu com 
mai . í^ ^"""— 

Salut: Aneu amb molt de compte 
amb els refredats. Us adonareu que 
sou vosaltres els que sempre els 
enxampeu i mai els altres. 

E S C O R P Í del 2 4 / 1 0 al 21 /3 

Amor: No somieu tant amb princps 
blaus 0 princeses, no existeixen! 

Feina: Les coses de la feina aniran 
molt bé. El vostre cap us delegarà 
projectes molt importants. 

Salut: Els dolors musculars se
ran molt freqüents, potser massa. Per 
què no aneu al massatgista? 

PEIXOS del 20 /2 al 21 /3 
Amor: La Lluna que serà plena 

en el signe d'Aquari farà que les vos
tres relacions trontollin una mica, 
però no serà res greu. 

Feina: Si no tens feina tranquil, 
estan muntant una nova ETTa la lluna, 
envia el teu currículum, urgent!! 

Salut: No cal patir per res, per 
esgotar les vostres forces caldria tot 
un exèrcit. 
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Ad memoríam 

F h aproximadament mil anys, quan 
el Butlletí es trobava en la seva 

primera etapa i era una revista 
artesana!, rudimentària i confusa, i 
jo un dels inquiets i abnegats joves 
que formaven part del col.lectiu de 
redacció, vaig participar en l'elaboració 
de dues entrevistes, publicades en els 
números 14 i 17, que em varen 
permetre conèixer dos convilatans que 
aleshores, pera mi, eren pràcticament 
desconeguts: en Josep Calvet Amat i 
en Pere Parés Capallera. Ara, la mort 
recent de tots dos, m'ha portat a la 
memòria aquest període, durant el 
qual, amb l'entuslasme i la toixesa 
natural del cadells, estimulats més per 
la nostra tendència a l'activisme que 
per vel·leïtats periodístiques, vàrem 
centrar-nos en la recuperació de la 
història del nostre poble i els seus 
personatges. En Ritu Calvet i en 
RParés C. eren persones de natura
lesa essencialment diferent, però 
malgrat això tenien, com a mínim, 
dues coses en comú: el gust per l'es
criptura i l'estigma dels perdedors. 
La història els va ésser adversa i des
prés de viure la derrota en la pròpia 
carn, d'experimentar la pèrdua de 
tots els anhels col·lectius de la seva 
generació, varen haver de sacrificar 
els somnis personals. Mals temps, 
els seus, per als somnis. 

El Josep Calvet que jo vaig conèi
xer era un home que provocava ten
dresa i admiració. Per la seva vitali
tat irreductible, per les seves múlti
ples vocacions: la pintura, la poesia, 
la música, l'escultura, l'arqueologia, 
la història. En aquella època en ia 
qual encara no havíem gastat tots els 
mots e! vàrem definir com un home 
apassionat per l'art. Calvet va ser 
extraordinàriament prolífic, però en el 
seu cas, el valor de l'obra, la qualitat 
que aquesta pugui tenir o no, és una 
qüestió menor. Allò que el convertia 
en una persona admirable era justa
ment la seva avidesa, la seva ànsia 
de saber, el seu desig d'alçar-se, de 
créixer en el sentit més ample, abra

çant dues de les poques expressi
ons que dignifiquen la nostra espè
cie: l'art i la saviesa. El Calvet enten
dridor i admirable era l'home que 
quan ja tenia 50 anys va seguir tres 
cursos a la secció de Belles Arts de la 
Universitat de Santiago de Xile, on es 
va exilar després de la Guerra Civil i 
on va treballar de pràcticament tot: des 
de paleta a xofer; el que va escriure 
aquest poema, qui sap si pensant en 
ell : No puc cantar/que m'ho priva/la 
fressa de les màquines/i la cara del 
patró/ No puc cantar/fins dissabte a 
la tarda. 

També en Pere Parés Capallera 
va haver de viure a contracorrent. La 
guerra i el seu desenllaç varen frustar 
les seves expectatives. En l'entrevista, 
explicava que quan va esclatar estava 
a punt d'entrar en la plantilla de la 
Humanitat, el diari d'Esquerra Repu
blicana. Aquest hagués estat un destí 
més apropiat per a un home del seu 
talent i no la llarga, erma i grisa post
guerra que li reservava la vida. No va 
marxar del país però, com tants, va 
viure en l'exili intehor i va haver de 
centrar-se en la lluita per la supervi
vència. En RParés C. va escriure de 
tot: narracions, poesia, cròniques, 
però ell, on es sentia més a gust era 
amb el teatre, i va ser precisament en 
aquest gènere on va poder tastar, 
mín imament , la dolçor del 
reconeixement popular. Parés és l'autor 
de "Les f i l les del taper" : teatre 
musical, digníssim, que recrea la vida 
fàcil i despreocupada de l'epoca 
daurada del tapers, i que va constituir, 
a pr incipis del seixanta, to t un 
esdeveniment. Massa poc per a un 
home amb la seva sensibi l i tat i 
habilitat per la narració, amb una 
tècnica i oïda per als llenguatges gens 
habituals. Aquest Butlletí va reproduir 
alguns narracions de la seves sèries 
de personatges: Els Xarlatans i el 
Inventors. Gent humil, menuda - com 
deia ell- , personatges populars, 
perdedors, dels quals descrivia les 
tribulacions, les debilitats, les peti

tes misèhes, sempre des de la gene
rositat i la comprensió; buscant i 
provocant el somriure del lector. Pa
rés era un home auster que tendia a 
l'aïllament. Els déus I' havien dotat per 
a l'eschptura i els homes van im
pedir que hi destinés la vida. Segu
rament deixa una obra immensa i 
desconeguda que, per ser justos amb 
ell i sobretot amb nosaltres, seria bo 
que acabés publicant-se. 

Enric Ramionet 
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El poble imaginat 

Tothom té o almenys crec que hauria de tenir el seu ideal de poble. Al llarg de més de 25 anys he anat deixant 
anar en els papers tot el que he pensat sobre Llagostera, al programa de la Festa Major, al Butlletí i també en 
El Punt. Parlem d'un quart de segle, que és un grapat de temps, i és hora de fer una recapitulació. Aquest 
preàmbul vol introduir les reflexions sobre com m'agradaria que fossin diferents indrets del poble i que, en la 
majoria dels casos, no tenen solució. No jutjo el perquè es van fer les coses que s'han fet, ni tampoc pretenc 
aportar idees genials per a les actuacions que encara em sembla que es podrien dur a terme. És un repàs 
personal i subjectiu d'uns quants aspectes dels últims trenta anys de Llagostera. 

Més plaça, menys 
patrimoni 

A can Planta o can Romeu o 
l'Estanc de la Plaça, hi havia estat unes 
quantes vegades en ocasió d'unes 
reunions que fèiem amb mossèn 
Gabriel quan "la Caixa" ja havia adquirit 
l'edifici per enderrocar-lo i construir-hi una 
nova seu i pisos. Eren altres temps, 
però encara avui no comprenc com 
l'Ajuntament de l'època va permetre la 
venda d'aquella masia al mig del 
poble, que hauria estat un magnífíc 
centre cultural o si volen la seu del 
mateix Ajuntament. El que va passar 
després ja és sa-but, enderroquen 
l'edifici i s'obren els ulls de molta gent: 
quina plaça! Els laments per l'antiga 
casa pairal d'en Romeu, un personatge 
que Llagostera hauria de reconèixer 
com un dels seus pro-homs, es van 
oblidar ràpidament i es va iniciar un 
estira i arronsa amb "la Caixa" per 
recuperar el solar per al poble. A mi 
també se'm van obrir els ulls i em va 
fer pensar que s'ha d'actuar abans, 
perquè les llàgrimes de cocodril no 
serveixen per a res. 

Un enderroc premeditat 
En aquests anys també hem deixat 

perdre una altra gran casa pairal dins la 
vila: r tanc de Dalt o cal Domer. 
En aquest cas sí que ens vam moure 
abans, però lamen-tablement tampoc 
no es va poder salvar el noble edifici. 
Amb l'Esteve Fa i l'Asso-ciació de Veïns 
vam fer gestions a nivell local i també 
en instàncies gironines. El delegat de 

Patri-moni va elaborar 
un informe relacionant les 
principals carac-terísti-ques 
arquitectòniques de l'edi
fici, però quan es van 
redactar les Nor-mes 
Subsidiàries no es va vo
ler tenir en compte i al 
final es va vendre la 
propietat i ja tenim un 
altre solar, encara que 
aquest amb un futur més 
negre que no pas el de 
la plaça, que al capdavall 
ha quedat com espai 
públic. L'Estanc de Dalt 
era el lloc idoni per 
instal·lar-hi el Museu Et
nològic, ja que es podien 
a-profitar les condi-cions 
de la casa per reproduir 
fonnes de vida, mobles i 
oficis, i aprofitar el pati 
per mostrar-hi les eines 
del camp. A més, tenia 
aquella magnífica 

balustrada que algú va in
sinuar que es podria _ 
posar en un edifici de -I 
nova planta (quina | 
bestiesa!} i els soterranis i 
i la gmta que han quedat 
enterrats. 

Els potencials de Rere-
mur 

Rere-mur és una zona del poble 
que sempre he associat com a barri. 
No sé si delimita només el carrer 
Olivareta, o si hem d'incloure-hi el 

carrer Processó o si es podria enten
dre tot el perímetre de l'antic castell. 
El cas és que la història hi és pre
sent en molts dels seus murs i crec 
que no s'aprofita prou bé. Primer, 
perquè encara que ja fa anys que es 
parla d'una reglamentació urba
nística específica per a Rere-mur, el 
cert és que alguns veïns han refor-
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mat els habitatges al seu gust, sen
se tenir en compte l'entorn. Si no es 
vetlla pel patrimoni, !a iniciativa pri
vada pot ser demolidora. Però quan 
parlàvem del fallit Museu Etnològic, 
pensava en un conjunt que culmina
ria dalt la plaça de l'Església i l'Ajun
tament, i que hagués pogut tenir un 
potencial turístic prou important. 

Els amics Josep Cantó i Antoni 
Mascort han resseguit el perfil de les 
antigues muralles. No es podria 
començar senyalitzant una ruta que es 
pogués seguir normalment? 0 per 
exemple, que es pogués visitar la xarxa 
de grutes que hi ha. Ja hem dit que 
n'hi havia a l'Estanc de Dalt, i també 
a Can Sàbat (carrer Santa Anna), a 
les escoles velles (avui pisos al carrer 
Alt de Girona) i a cal Domer Petit, ara 
Ca l'Àvia Lola, i potser en alguna altra 
casa que desconec. Llevat d'aquesta 
última, m'imagino que les altres són 
im-practicables, però estudiar els seus 
orígens i funcions podria ser el tema 
d'un dels treballs que es presenten a 
la Beca d'Investigació Esteve Fa. 

De Cases Barates a 
concentració 

Donant la volta al turó que dóna 
personalitat al poble, trobem les Cases 
Barates i els grups de pisos que s'han 
anat construint en aquell indret, com 
Girona Futur (quina ironia!). Em 
sembla una de les actuacions 
urbanístiques més des-encertades de 
la història recent. Potser, el primer 
grup, les autèntiques Cases Barates 
construïdes a prin-cipis dels setanta, 
tenien una raó de ser, però tot el que 
es va afegir després hi és de sobres, i 
m'explico. En un poble com el nostre, 
farcit d'urbanitzacions pels quatre 
costats i amb terrenys per construir 
molt més indicats, hagués estat molt 
més lògic plantejar aquestes 
construccions en indrets més raonables 
(allà no hi ha prou espai lliure per a 
tots els veïns) i enjardinar tota aquella 

zona per ressaltar el conjunt monu
mental dels contorns. Ben segur que 
la imatge que es donaria als foras
ters seria molt diferent a l'actual, que 
em sembla poc atractiva, per no dir 
depriment. 

El Museu de la Vila 

Al llarg del segle que hem deixat 
enrere, a Llagostera hi ha hagut una 
sèrie de pintors que mereixen ser 
recordats. De tots ells, l'únic que va 
aconseguir fer fortuna va ser l'Emili 
Vila, que va crear el seu museu a can 
Franquesa, a títol privat. Des de fa un 
temps s'està negociant l'ad-quisició 
d'aquest patrimoni pel municipi, i en 
cas que les converses arribin a bon 
port, es podria con-solidarun projecte 
de museu de pintura que, tot sigui dit, 
no és pas un camí que sigui ben vist 
des de la Generalitat, ja que es 
considera que hi ha un excés de 
museus i museuets a tot el territori. 

En el cas de Llagostera tenim (bé, 
els quadres de tots aquests autors són 
en mans privades) la valuosa obra de 
mossèn Gelabert, precursor i mestre 
de futurs artistes com Pere Mayol, el 
recordat "senyor Pere", probablement 
el pintor amb més personalitat que ha 
donat la vila. També s'ha de tenir en 
compte l'obra de Rafael Mas, l'autor 
del llibre "Coses de Llagostera" i 
professor de dibuix, així com la 
d'alguns pintors vius. 

L'Enric Marquès va ser un 
llagosterenc sobrevingut, però la seva 
ànima d'artista i d'intel·lectual 
compromès va arrelar entre tots els 
qui el vam conèixer. La seva obra 
gaudeix d'un merescut prestigi, i des 
de la seva mort he suggerit en un parell 
d'ocasions que la seva casa al carrer 
Santa Anna i l'antic Casino de Can 
Caldes (avui en estat ruïnós) podrien 
acollir una fundació o museu que 
recollís el llegat artístic i literari de 
Marquès, ja que va ser un articulista 
mordaç i càustic tant a les planes de 
Presència de la primera època, com 

en El Punt, la Revista de Girona, i 
fins i tot, en aquest mateix Butlletí. 
És una proposta complexa, potser 
impossible, ja que s'ha de tenir en 
compte la voluntat i les intencions 
de la família, i les tremendes dificul
tats que podria comportar la restau
ració d'aquell edifici desbaratat. 
Latractiu cultural i turístic del barh vell 
tindria un valor afegit innegable. 

Racons desencantats 

Podria estendre'm molt sobre els 
racons dels poble que hem perdut: 
fonts, rieres, pinedes,... però em 
quedo amb dues imatges 
irrecuperables: el pla de Sant Llorenç 
i la roureda d'en Galceran. La 
carretera que porta els barcelonins a 
la costa va violar un paisatge que 
m'encantava. Probablement no hi 
havia més remei, com passarà ara 
amb la variant, però el pla de Sant 
Llorenç, amb les seves arbredes, els 
camps de blat, les oliveres de can 
Boada, les hortes, les masies, les 
rajoleries, ... formaven un seguit 
d'imatges que, la carretera i el mal 
anomenat progrés estan fent 
desaparèixer. 

La roureda d'en Galceran no és que 
fos res de l'altra món, però la recordo 
especialment perquè era un lloc que 
sovintejàvem per anar a fer berenars 
amb la família. Avui, les cases de 
Mont-rei l'han assetjat i queden quatre 
roures embardissats. Penso que podia 
haver estat un indret com el d'aquella 
escena de la primera part de la 
pel·lícula "Novecento", quan els 
camperols celebren un ball enmig 
d'una arbreda. Algú pot dir que el parc 
de la Torre podria complir aquesta 
funció, i té el seu encant, però és 
massa urbà. 

De les antigues fonts millor que ni 
en parlem, ja que no ens podem refiar 
de la potabilitat de les seves aigües, 
si és que en tenen. El mateix passa 
amb les rieres que, fins i tot, ja gairebé 
han perdut les granotes, encara que 
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aquest sigui un problema a 
nivell mundial. 

"Les filles del 
taper" de dol 

En pocs dies de dife
rència ens han deixat dos 
il·lustres llagosterencs: en 
Pere Parés Capallera i en 
Martí Llosent Vendrell. 
Escriptor el primer i músic el 
segon, un bon dia es van 
trobar en una barberia -(el 
meu condol també per la | 
família Mir)- i van començar i 
a posar fil a l'agulla a la que = 
ha estat l'obra de teatre més t 
coneguda per diferents | 
generacions: "Les filles del g 
taper", estrenada el 21 de | 
desembre de 1961 i que es | 
va reposar a principis dels 
vuitanta. Es tractava d'un musical 
sobre l'època daurada dels tapers, 
a principis del segle XX. En R Parés 
C, com signava els seus escrits, era 
un home enigmàtic i li agradava es
criure sobre personatges senzills, 
éssers marginals, que ell havia reco
llit en sèries com els "xarlatans"! o 
els "inventors". En Martí Llosent, 
d'una nissaga de músics, va ser tam

bé mestre i compositor d'un bon gra
pat de sardanes. Seria un gran ho
menatge poder dur a terme una 
nova reposició de l'obra. 

, / 

Joan Ventura Brugulat 
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Colla "Flors Boscanes" 
any 1963 

Foto cedida per Maria Cabarrocas Torrent 

i 

1. Maria Cabarrocas 
2. Monserrat Campmajor 
3. Rosa Castany 
4. Paquita Vila 
5. Herminia Boadas 
6. Maria Campmajor 
7. JosepAiguavella 

8. Enric Sagué 
9. Jaume Masnou 
10. Josep Menció 
11. Josep Ciurana 
12. Paco Lavina 
13. Ismael Pujol 

J 

Us fem saber el nom de tres persones aparegudes en el 
passat Butlletí en aquesta secció, i que desconeixíem. 

30. Paquita Castelló Virgili 
50. Balbino Plà Duran 
51 . Miquel Portés Basacoma 

Secció coordinada per Núria Capdevila 

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. 



LLAGOSTERA 
UNA SITUACIÓ IMMILLORABLE 

Augusta 
Lacust-àrea 
Lacustària 
Lacust-era 
Lagostera 
Llagostera 

Si al llarg de dos mil anys una cosa tan important 
com el nom del nostre poble ha evolucionat, també 
el món de Vhabitatge està canviant. 

Si pots vine alMASTER 

MASTER LLAGOSTERA. INFORMACIÓ i VENDA D'HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 

• Planta baixa amb pati/jardí privat 
• Planta primera 
• Àtics dúplex amb estudi i grans terrasses. 

Tots amb pàrquing i traster inclosos. 

Disseny avançat, sol tot el dia, obra vista gris/beix, teulada especial tecnologia 
alemanya, orientació immillorable, aïllaments tèrmics i acústics, fusteria exterior 
d'alumini lacat blanc, ascensor hidràulic, calefacció individualitzada a gas, terres 
gres i aixetes Roca, cuines Xey porta d'entrada blindada, vidres amb camera, 
estucats, edifici adaptat a la nova llei de telecomunicacions. 
Tot això i més per aconseguir una millor qualitat de vida. 

Finançament concertat amb CAIXA DE GIRONA; vivendes acollides al Nou Pla 
d'Habitatge 1998-2001. IVlensualitats des de 43.200 pts/mes fins a 53.125ptes/mes. 
Durada d'Iiipoteca 20 anys. 

Wormarem personalment de la millor oferta del mercat qualitat/preu/finançament, 
directament a l'Oficina del Master. VISITI'NS, 

< A ^ ^ ^ c/ Garbí, núm. 113 Oficina -17240 LUGOSTERA (Girona) 
o o ^ V ^ - ^ o . o Tel. 972 83.16.15 - Fax 972.83.02.39 
M A S T E R Horari: Laborables de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. 

Dissabtes I festius, visites concertades. 



Dies 9,10,11,12 i 13 de juny 

Menú Festa Major 
de Llagostera 

Amanida de favetes 
• 

Escamarlans gratinats a la mussolina d'all 
• 

Cassoleta de tripes de bacallà amb pèsols i botifarra negra 
• 

Peres al cava amb maduixetes de bosc 

Celler: 
Torre de Veguer Blanc (Panedès) 

Feudo Rosat (Navarra) 
Floresta Negre (Empordà) 

Oriol Rossell Brut \ 

Preu: 3.600ptes. (persona) 

Ctra. de Vidreres a St.Feliu - 17240 LLAGOSTERA 
TeL 972 83 12 02 - Fax. 972 80 51 02 

e-mall; rouremíS'tel el ine.es 

http://ine.es

