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EDITORIAL jm 

Festa d'Alta Tensió 
Abans de res molt bona Festa Major a tothom! 
Un any més arriba l'esperada Festa Major de Llagostera i amb ella una agenda atapeïda 

d'actes i espectacles organitzats per la Comissió de Festes. Encara és aviat per entrar amb valora
cions però amb la programació a les mans semblaria que l'èxit està garantit. No obstant, gran part 
de l'èxit de la Festa Major dependrà de la participació dels llagosterencs ja que la Festa és del 
poble i el poble el fem, o l'hauríem de fer, tots. Com a novetat destacable es recupera el tradicio
nal correfoc i torna la segona edició de la Carpa Dance amb la seva vibrant música i programació 
alternativa. Amb tot esperem poder gaudir d'una molt bona Festa Major i que el bon temps ens 
acompanyi. 

La línia d'alta tensió de les Gavarres continua essent notícia. Laicalde de Cassà de la Selva ha 
crispat l'ambient signant un conveni de forma unilateral amb la companyia Fecsa-Enher per tal de 
desencallar aquesta obra al seu pas per Cassà. No compartim els arguments exposats pels parti
daris del conveni. No entenem i lamentem aquesta decisió i tal i com han anat les coses, el millor 
que podria fer Baulida es replantejar-se la seva situació com a batlle. Curiosament, la mateixa 
setmana de la signatura del conveni Llagostera es va quedar sense llum repetides vegades. No 
deixa de ser sospitós i esperem que no es tracti d'un acte de terrorisme tecnològic que es repeteixi 
durant la Festa Major. 

En el ple de l'Ajuntament de Llagostera del mes d'abril, tant Entesa per Llagostera com CiU es 
van desmarcar de l'acord signat a Cassà i es van mostrar contraris a l'actual traçat de Llagostera. 
Aplaudim aquesta postura unànime esperant que no es quedi en paper mullat i que la lluita contra 
la prepotent Fecsa-Enher continuï fins al final. Abans de tancar aquesta editorial Postigo es reunia 
amb Enher a l'Ajuntament. Sembla ser que si Llagostera deixa connectar a precari la línia durant 
aquest estiu, Enher estaria disposada, amb la garantia i finançament de la Generalitat, a soterrar 
la línia aprofitant la construcció de la variant. Esperem que Postigo sàpiga portar bé les negociaci
ons i, en cas d'arribar a un acord, que els compromisos d'Enher i de la Generalitat es compleixin. 
De totes maneres continuem posant en dubte la necessitat d'aquesta obra. Ens fa por que sigui 
una trampa ja que no seha la primera vegada que, tant la Generalitat com Fecsa-Enher, no com
pleixen el que diuen. 

Per si no en teníem prou amb la línia de les Gavarres, s'ha començat a implantar la reforma 
sanitària integrada en les Àrees Bàsiques de Salut. D'aquesta manera Llagostera s'ha quedat 
sense metge de-guàrdia durant les nits i els caps de setmana ja que aquest es troba a Cassà de la 
Selva. La reforma no ha agradat als veïns de Llagostera i en menys de vuit dies es van recollir més 
de 2000 signatures sol·licitant a l'alcalde que faci tot el possible per restablir aquest servei, bàsic 
i tant important per a qualsevol municipi. Sabem que les competències de sanitat no depenen de 
l'Ajuntament però confiem que es farà tot el que estigui en mans d'aquest per poder tenir un 
metge de guàrdia les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any com fins ara. 

D'altra banda el Concurs Literari Sant Jordi ha sorprès doblement als organitzadors. D'una 
banda pel gran nombre de participants i de l'altra per la nul·la participació de llagosterencs en la 
categoria d'adults. Una de freda i una de calenta que esperem ens ajudin a millorar l'edició de 
l'any vinent. 

Amb l'arribada del bon temps s'intensifiquen les passejades amb els animals de companyia 
pel carrer. Gossos petits i grans, macos i lletjos, de falda i de guàrdia, dòcils i no tant dòcils, 
cuegen feliçment pels carrers i veïnats de Llagostera. Segons la normativa vigent aquests han 
d'anar degudament lligats i, si estan catalogats com a perillosos, amb el seu corresponent morrió. 
Sovint es vulnera aquesta normativa, a vegades inconscient, però el fet més preocupant es que la 
policia municipal sembla ser que en fa els ulls grossos. No volem que paguin justos per pecadors, 
només reclamar el dret a poder passejar tranquil·lament sense ensurts ni canviar de vorera. 

Amb l'estiu a la cantonada tornarem a patir llargues cues de cotxes. Demanar que no hi hagin 
problemes de circulació seria d'il·lusos, però al menys ens agradaria poder entrar al nostre poble 
pel carrer Sant Feliu. És ben bé que de fora vingueren i de casa ens tragueren! 

I ja per acabar voldríem celebrar l'inici de les esperades obres del giratori de Can Bernis. Per fi 
s'han decidit a agafar el compàs! 

El Col-lectiu de Redacció 



LLAGOSTERA OPINA... 

Enquesta política a Llagostera 
Introducció i metodologia 

El present estudi pretén ser un reflex de l'opinió dels llagosterencs sobre varis aspectes relacionats amb la 
política local de Llagostera. 

Arribats a l'equador de l'actual legislatura, hem trobat interessant demanar als veïns de Llagostera que es posici-
onin sobre determinats temes de la política local. Per fer-ho hem elaborat una enquesta i l'hem fet a persones del 
poble. 

Les enquestes han estat fetes totes elles de forma anònima, a peu de carrer i de forma totalment aleatòria. Per a 
la tabulació de les dades obtingudes s'han tingut en compte dos aspectes demogràfics: el sexe i l'edat. D'aquesta 
manera s'han distribuït les enquestes en sis grups tenint en compte el sexe i les franges d'edat compreses entre 18 
i 35 anys, entre 36 i 55 anys i majors de 55 anys. 

Aquest treball s'orienta amb una doble finalitat i per això s'ha elaborat l'enquesta dividida en dos blocs. Un 
valorant tant la política municipal com la gestió portada a terme pels dos grups polítics a l'Ajuntament, i l'altre 
valorant diversos aspectes del poble com la indústria, la cultura, els serveis socials, l'esport, el medi ambient... 

També ens ha semblat interessant demanar quins són els temes que preocupen més als llagosterencs i si avui 
mateix hi haguessin eleccions a qui votarien. 

Lobjectiu que ha mogut l'elaboració del present treball és copsar l'ambient que es respira al poble pel que fa a 
temes relacionats amb la política local. 

per Llagostera 

Co 

Fitxa tècnica de l'enquesta 

Tècnica d'investigació: Enquestes 
a peu de carrer 

Àmbit geogràfic: Llagostera nucli 
urbà, veïnats i urbanitzacions 

Univers: Individus majors de 18 
anys i empadronats a Llagostera 

Nombre d*enquestes: 325 (18 
s'han considerat com a nul·les) 

Tipus de mostreig: Selecció alea
tòria dels individus segons quotes 
d'edat i sexe 

Treball de camp: Enquestes rea
litzades els dies compresos entre el 9 i 
el 23 d'abril de 2001 

Tipus d'enquesta: Tancada, tot i 
que s'han tingut en compte alguns co
mentaris oberts per part dels 
enquestats. 

Enquestadors: Jordi Plà, Carles 
Soler, Marc Sureda i Jaume Viiïas. 



LLAGOSTERA OPINA., 

Uenquesta 

A continuació reproduïm l'enquesta, amb les seves preguntes i opcions de resposta, que hem realitzat per a 
obtenir les dades que es mostren a continuació 

Valoració política Municipal 
Sí avui hi liaguessin eleccions 

qui votaria? 

Entesa per Llagostera 

CiU 
PP 
Abstenció 

Puntuï la tasca de TEntesa per 
i'alcadia 

Suspès 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Puntuï la tasca de CiU a 
l'oposició 

Suspès 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Ha notat algun canvi del govern 
CiU amb el de l'Entesa? 

Cap ni un 
Pocs 
Força 
Molts 

La política municipal... 
... 

No m'interessa 
M'interessa relativament 
M'interessa bastant 
M'interessa molt 

municipals a 

Llagostera a 

de 

Valoració aspectes del poble 

Valori la millor i la pitjor regidoria: 

- Urbanisme i Obres 
- Hisenda 
- Governació, manteniment 
i serveis socials 

- Esports 
- Pagesia 
- Sanitat i 
- Cultura i 

\ 

Ensenyament 
i Medi Ambient 
Consum 
Festes 

Valorí els següents aspectes del poble: 

Indústria 
Suspès 
Aprovat " 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Urbanisme 
Suspès 

Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Cultura i lleure Serveis Socials 
Suspès 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Esport 
Suspès 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
NSNC 

Suspès . 
Aprovat V 
Notable -^»-JS,. 
Excel·lent . à 
NSNC \ " ^ T 

Medi ambient^fc^^ 
Suspès J A \ 4 V 
Aprovat ""'í' \ \ \ V \ 
Notable •>!% \ \ t t \ \ 
Excel·lent V - Í J V \ \ \ ^ i 
NSNC ' V ^ m A J t V y 
c>' 1 HP' J^L· 

0 1 \ ^ ^ ^ 

Què el preocupa més? " S ^ / ^ \ 

La línia d'Alta Tensió \ 
La Variant 
l'Institut 
la immigració \ 
l'Escàndol de les cintes \ 
altres 



LLAGOSTERA OPINA. 

Els resultats 

Estimació de vot 
Si avui l·ii haguessin eleccions, a qui votaries? 

EpLI 

40,00% 
T 7 QCO/ 

20,31% 

CiU 

1,85% 

PP Abstenció 

Entesa per Llagostera 
tornar ia a guanyar les 
eleccions per molt pocs 
vots. ^ ^ ^ 

El votant majoritari de 
TEntesa se situa entre les 
edats compreses de 18 a 
55 anys mentre que el vo
tant majoritari de CiU es 
troba a partir dels 35 anys. 

El Partit Popular no ob
t indr ia representació a 
TAjuntament. 

Existeix un alt percer\^ 
tatge d'abstenció. 

"I»*» 

EpLI 

Estimació de vot (per edots) 

'a,ja% D de 18 a 35 

• de 36 a 55 

D majors de 56 

1,2311 
a.31-!; • • 0.31% 

Estimació de vot (per sexe) 

111 m'. 

^ , 

• Home 

• Dona 

EpU 



8 LLAGOSTERA OPINA.,. 

Valoració de la tasca de l'Entesa 

Excel·lent 
1% \ 

Notable \ 

3% ^ * 

NSNC 
5% 

SI r 
Suspès 

y 18% 

Aprovat 
73% 

Valoració de la tasca de l'Entesa 
(que aproven per edats) 

majors de 56 
16% 

Valoració de la tasca de CiU 

NSNC 
27% 

Excel·lent 
2% 

Notable 
2% 

Els joves valoren 
positivament la tasca de 
l'Entesa mentre que els 
grans es decanten més 
per CiU_ \ 

Suspès 
12% 

Aprovat 
57% 

La major ia di 
gosterencs aproven les 
tasques dutes a terme per 
TEntesa i CiU a l'Ajunta-^ 
ment. 

Hi ha molta gent'qüe 
coneix la tasca de CiU a 
l'oposició. 

.\ 

Valoració de la tasca de CíU 
(que aproven per edats) 

majors de 56 
49% 

de 18 a 35 
20% 

de 36 a 55 
31% 
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H a no ta t a l g u n canvi d e l g o v e r n 
de CiU a m b el d e l'Entesa? 

16,00% 

6,00% 

.:; ^.001 

12,62% 

• de 18 a 35 

• de 36 a 55 

D majors de 56 

ÍL 
Cap Pocs Força Molts 

La gent gran de Lla
gos tera és qui menys 
canvis ha notat pel que 
fa al de govern de CiU a 
Entesa per Llagostera. 

Les regidories més va
lorades són les d'Esports 
i Medi Ambient. La regi-
doria amb valoració més 
negativa ha estat la de 
Cultura. 

Fent les enquestes s'ha 
pogut comprovar que la 
g ran ma jo r ia de ls 
enquestats desconeix i/o 
confon les tasques í com
petències de les diferents 
regidories. 

Valoració sobre diferents aspectes del poble 

a 

m 

^ 

Serveis socials 

Urbanisme 

Medi ambient 

0,00% 

Esport 

0,00% 

Cultura i Lleure 

Indústria 

, 

Is.&í 

[ 0 3 1 ^ ^ ^ ^ 
-] 8,92% 

^ ^ ^ 1 I4,1b7a 
a,oo% 

^ ^ • — , 7,38% 

^ . 8 5 % 

* 1 '•''°' 

\ 0,62"/o 

115.69% 

8,00% 

. . . . , p ^ 41.85% 

' 

144,92% 

32,92% 

141,85% 

• NSNC 

D Excel·lent 

D Notable 

• Aprovat 

D Suspès 

166.77% 



nogue 
(j.ri;\liL •ijVsji-ju'aiicïs 

Cd'a 
C O L• L E C í A T 

assessoria laboral í fiscal 
corredor d'assegurances 

e-maif: nogue@girona.com 
c. Almogàvers, 21 
Tel. 972 83 01 35 
Fax 972 83 01 01 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

(batn&en Q/ííeóíteó OMaeni' 
BAR MESTRES 

C . Pau Casals, n." 2 
Tel. 63 05 22 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Us àeeltja una bona FESTA MAJOR ! 

Composicions florals 
Rams de núvia - Ceràmiques 

Servei a domicili 

Centre d'Estètica 

C. Almogàvers, 22 
Tel. 63 01 47 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Bona 
Festa Major! 

.^ei- i^ J yosi^, 

Els dimarts, pteu especial per a jubilats. 

C.Migdia, 28 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 06 40 (Girona) 

Calçgts 
LLINÀS 

ftí 0 

LLAGOSTERA-LA BISBAL 

<X>M C O M E R C I A L 

ON I SE 
* P. RABASEDAS • IVl. BOADELLA, C.B. 
CONfEO'C/Oh'S - (^ÈA/a^ DE. FMNT 

KO&AJ>ECA3A 
P l a ç a O a t a í u n y a , 1 - Loca l A 

Xel- ( 9 7 2 ) S 3 OG 4 6 
1 7 2 4 0 U L A O O S T E R A 

Bona Festa M^i or 1 

mailto:nogue@girona.com
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I n t e r è s pol í t ica m u n i c i p a l 

20,31% 

nde18a35 

• de 36 a 55 

D majors de 56 

6.15% 5,85% 

3,38% • 
no interessa 

15.69% 

relativament 

15,38% 

9,23% 

bastant 

1,54% 

5.54% 

I 2,77% 

molt 

Què el preocupa més? 

Altres 
8% 

Escàndol cintes 
17% 

Immigració 
19% 

Institut 
16% 

Línia Alta Tensió 
28% 

Variant 
12% 

El tema de la línia d'al
ta tensió és el que preo
cupa més a l s j l a g p s -
terencs. T ï \ 

Lescàndol de les cin
tes queda en un tercer 
terme després de la im
migració. El tipus de pre
gunta formulada no in
dicava de quina manera 
preocupa, s implement 
què preocupa. 

En l'apartat altres s'hi 
troba majoritàriament la 
manca d'ambulàncies al 
poble. 



LA BÚSTIA DEL PAPU 

Integració: si no l·io fas tu, tio faig jo 

f a fa dies que quan me n'anava a 
•^treballar vaig veure com marxaven 
d'excursió els nens d'onze anys de 
l'escola Lacustària: a la seva classe 
sols hi ha un nen amb cadira i ana
ven amb autobús adaptat. 

Val a dir que vaig arribar molt co
foia i contenta a la feina i vaig expli
car a tots els companys el que havia 
vist. 

L'escola on jo treballo és 
d'educació especial, hi ha tres línies 
de transport que arriben cada dia de 
diferents punts, hi ha tres nens amb 
cadira i molts d'altres amb dificultat 
en el desplaçament, í us puc 
assegurar que no he vist mai cap 
autobús adaptat arribant a l'escola. 

Anar amb autobús adaptat és el 
que ha de ser però ja veieu que no 
és el més corrent. 

A la televisió veiem les escoles 
que fan integració i escolaritzacions 
compartides, veiem èxits que no són 
majoritaris, però no les dificultats 
perquè es duguin a terme i la 
immensa majoria de fracassos que 
hi ha per motius diferents. 

Hi ha molt pocs pobles amb un 
casal d'estiu com el nostre en el quaf 
hi hagi diverses seccions amb nens 
integrats, i no tan nens, perquè al 
casal també hi participen adults amb 
discapacitat. I es viu amb tota nor
malitat perquè ha estat sempre així, 
i que ho sigui per molts anys. 

Espero no haver de veure mai, 
com he vist en altres pobles, la secció 
d'educació especial, totes les edats 
de 3 a 12 anys, amb un sol punt en 
comú: ser discapacitat. 

A Llagostera també hi ha El Sol, 
un servei que en aquests moments 
no sé de qui depèn, si de l'Ajunta
ment 0 del Consell Comarcal. En el 
temps que hi vaig participar, depenia 
del Consell Comracal, hi venien nois 
i noies de diferents pobles, com Cas
sà, Fornells i Llagostera. 

Eren un grup d'amics amb edat 
laboral que es trobaven a estones 
d'esbarjo a la nostra població. Fè
iem el que decidíem entre tots: acti
vitats més d'autonomia personal com 
practicar amb monedes, altres com 
anar a fer el toc o convidar gent del 
poble a qui fèiem preguntes que 
Inquietaven... 

Quan venia l'alcalde hi havia les 
preguntes estrella, com per què no 
es fa un Taller Ocupacional i més 
activitats com les d'El Sol al poble? 

Un Taller Ocupacional a Llagoste
ra és pràcticament inviable per molts 
motius, però sí que es podrien fer 
més activitats d'esbarjo (ho dic tot i 
que sé que és molt complicat a ni
vell econòmic i de recursos perso
nals), però a falta d'això els meus 
companys d'El Sol practiquen l'ano
menat "si no m'integres tu ja ho faig 
jo", i s'apunten a totes les activitats 

del poble a nivell individual. Quan 
me'ls trobo em posen al dia de molts 
esdeveniments llagosterencs que em 
passahen per alt, com exposicions o 
quan en Quim fa una obra de tea
tre... 

Sempre podem i hem de queixar-
nos que les voreres no són prou am
ples per als discapacitats amb cadi
ra, que falten més estones com les 
d'El Sol... 

Però ens cal també, de tant en 
tant, emmirallar-nos amb altres 
pobles i veure que els portem molts 
anys d'avantatge pel que fa a 
integració. Els pobles d'aquí a prop, 
molt més grans que el nostre i amb 
molta més població afectada, no 
tenen un servei com El Sol, creen 
seccions de deficients als casals, 
oblidant la importància de la relació 
entre nois diferents, ara potser no tin
dran gairebé barreres arquitectòni
ques i tindran semàfors sonors pels 
carrers, que queden molt bé i són 
molt integradors. 

Llagostera demostra ser un poble 
que actua amb fets, no aparences i 
per això vull felicitar a tots els 
monitors del Casal, als nens del Puig, 
que van d'excursió amb autobús 
adaptat i als meus companys d'El Sol 
amb qui tantes estones bones vaig 
passar. 

y Sílvia Fà 
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Laicalde de Cassà de la Selva 

L'alcalde de Cassà, Antoni Baulida 
(legal, que no legítim) ha signat 
l'acord amb la prepotent companyia 
privada FECSA-ENHER perquè facin 
el que vulguin amb el municipi. La 
Direcció d'Energia de la Generalitat, 
que tindria que vetllar pels interessos 
de tots —inc losos els que ens 
obl iguen a viure sota 1 1 0 . 0 0 0 
volts— li ha ensenyat un informe 
elaborat per "experts" en el que 
asseguren que viure a cinc metres 
d'una línia d'alta tensió és del tot 
innocu per la salut de les persones. 

Des d'aquestes línies demano 
que donin el pròxim Premi Nobel de 
Medecina i de Física als"científics" 
de l'ENHER i a la "comiss ió 
d'experts", que són els que han 
descobert i han demost ra t els 
efectes innocus dels camps 
electromagnètics que generen les 
línies d 'al ta tens ió i els 
transformadors, desmentint i negant 
tota evidència d'altres estudis més 

seriosos portats a terme per verita
bles científ ics i investigadors de 
l'OMS, Karolinska, Universitat de 
Bristol, etc. i a casa nostra: la Dra. 
Leal, el Dr. Barbachano o el catedrà
tic Dr. Fidel Franco. Els hi asseguro 
que ara viuré molt més tranquil sota 
la línia de l'ENHER i no tindré cap 
por que els meus fills pateixin leucè
mia. 

Potser caldria que els "experts" 
de l'ENHER, els de la Generalitat i el 
bona fe d'en Baulida, coneguessin 
el cas del poble de Cercs (Bergadà) 
Laiarma va esclatar quan en un any 
van morir dos nens, un de càncer 
d'ossos i l'altra de leucèmia. A més, 
el 80% dels veïns morts per càncer 
en els darrers deu anys vivien en el 
passadís de 400 metres d'una línia 
d'alta tensió de FECSA-ENHER. De
gut a la petició de seguretat d'alguns 
pares, s'ha clausurat l'escola per part 
de la Conselleria d'Ensenyament — 
suposem que amb la sospita que la 

línia hi té alguna cosa a veure, doncs 
no es tanca així com així una esco
la—. 

La línia de "Les Gavarres" és la 
darrera que deixen construir a ENHER 
basant-se en la normativa de 1967? 
Sap, Sr. Baulida, que el principal ar
gument que esgrimeix ENHER per no 
soterrar la línia o allunyar-la de qual
sevol casa, és la de NO CREAR PRE
CEDENT? 

S'ha venut per no res, Antoni 
Baulida, perquè l'Alcalde i els regi
dors de Llagostera, inclosos els de 
CiU a l'oposició, no admetran sota 
cap pressió, amenaça, coacció, xan
tatge 0 prebenda política, que passi 
la línia pel traçat actual. 

Només li desitjo, Sr. Baulida, que 
no li posin en perill la salut de la seva 
família, com vostè ha fet a tots els 
que vivim prop de les línies d'alta ten
sió de l'ENHER 

Josep Maria Ricart 

Veïns de Llagostera i Cassà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
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La nostra gran aventura 
Sidney 2000 

Després de quatre anys d'espera, 
ens semblava impossible, però va 

arribar el gran moment. 
Ens vàrem donar compte d'això, en 

anar a recollir els bitllets i facturar 
l'equipatge a l'aeroport d'El Prat de 
Barcelona. 

Fora d'alguna cosa nova, no parà
vem de saludar als que com nosaltres 
ja havíem fet l'equip en l'aventura d'At-
lanta '96. 

La nostra selecció de tir, compos
ta per set persones, cinc d'ells espor
tistes, és la que va tenir més "mal de 
caps" pel sol fet de portar armes, i 
això justament a un país molt estricte 
amb aquest tema, com és Austràlia. 
Això que la nostra documentació es
tava en ordre, ja que bastants mesos 
l'havíem tramitat i enviat al país austral. 

Un contingent d'uns 45 esportis
tes i acompanyants, vàrem sortir de 
Barcelona el dia 9 d'octubre a les 
19'20 hores cap a Lxindres. IB compa
nyia anglesa British Airwais va ser l'encar
regada de portar-nos les antípodes. 

A la capital anglesa ja ens espera
va una altra part més nombrosa de 
l'expedició procedent de Madrid, i així 
tots Junts ens vàrem enlairar. En e'l 
Boeing 747 "Jumbo", tot era bon hu

mor i alegria, però cada hora que pas
sava, tot es convertia en cansanci, son 
i avorriment. 

A les 1 6 ' 0 0 h , hora local de 
Bangkok, vàrem aterrar per repostar 
l'avió i nosaltres per reposar. 

Al cap d'una hora vàrem marxar, 
per després d'una singladura de 25 
hores arribar a Sydney. 

És gairebé obligació, d'esmentar 
a la tripulació d'aquesta línia, pel seu 
servei i amabilitat. 

A l'arribada a la ciutat australiana, 
per nosaltres, la gent d'armes, va co
mençar de nou una altra guerra de 
documents per poder entrar les nos
tres pistoles, carabines i rifles al país 
dels cangurs i koales. Només a l'arri
bar ja ens varen incautar les armes 
per part de les autoritats aduaneres 
de l'Estat de N.S.W. (Nova Gal·les del 
Sud). Poc després, van identificar tant 
les armes com nosaltres amb un "codi 
de barres", que es varen convertir en 
les nostres senyes d'identitat durant 
tots els dies. Després d'haver passat 
tots els tràmits, a les 7 del matí vàrem 
poder anar a la Vila Paralímpica, la qual 
ens va semblar una ciutat en miniatura. 

t̂ a nostra casa la vàrem compartir (amb 
perfecte harmonia) amb l'equip de vela. 

Ens van avisar, de que tot el cansanci 
que portàvem a sobre i l'hora que era, 
no anéssim a dormir, ja que els canvis 
d'horari ens podhen afectar, i princi
palment als esportistes. 

Aprofitant aquestes hores sense 
dormir, vàrem anar a conèixer una mica 
el que durant 20 dies seria la nostra 
llar, ciutat i serveis (autobusos, men
jadors oberts les 24 hores del dia, 
bugadeha, oficina de correus, centre 
de telecomunicacions, i un gran etc.) 

Teníem tota una setmana de temps 
per aclimatar-nos abans de començar 
els entrenaments i les competicions, 
que es van iniciar el dia 19. 

Cada dia a les 6 h. ja estàvem de 
peus al terra, per després d'un bon 
esmorzar, agafar el bus, que ens por
tava al camp de tir, que es trobava a 
uns 35 km. de la Vila. 

El S.I.S.C. (Sydney Internacional 
ShootingCenter, el Centre Internacio
nal de Tir de Sydney) és una instal·
lació maravellosa amb els seus tres 
camps de tir per 10, 25 i 50 metres 
juntes, separades només per un petit 
passadís, que permetia gaudir d'una 
gran mobilitat dins de la instal·lació. 

Tant els àrbitres com els jutges van 
complir amb els seus deures, carac-
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teritzant així l'eficàcia i l'organització 
dels Jocs. 

Respecte a la competició, els nos
tres tiradors van fer molt bon paper, 
ja que vàrem entrar a 4 finals, gua
nyant una medalla de bronze, i a més 
vàrem "perdre" una del mateix metall, 
només per un sol punt. 

Des d'aquí volem aprofitar per agra
ir a tot el personal, àrbitres, volunta
ris, empleats dels Ferrocarrils Austra
lians i als ciutadans la seva amabili
tat, simpatia i bon treball. 

El viatge de tornada es va fer 
llarguíssim, pot ser perquè tots ja te
níem ganes d'arribar a casa. 

Una cosa ens va quedar molt cla
ra. Va ser una experiència molt bona. 

Per repetir-la només ens queda 
esperar els propers Jocs, els del 2004 
a Atenes. 

Antoni Orobitg 
President de la Comissió Nacional de 

Tir Paralímpic i Seleccionador Nacional 

Miquel Orobitg 
Esportista paralímpic 

Selecció estatal de tir paralímpic. A d'alt a l'esquerra J.A. Saavedra, M.Solano. A.Orobitg. A Baix d'esquerra a dreta, F.A. 
Soriano, J.L Martínez. M.Orobitg, R. Sevillano 

PEIXATERIES 

L·^/\.lsirta - Joan S&lis 
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Pompeu Fabra. s / n . Tel. 85 0 1 78 
Narcís MontLiriol, s / n . Tel. 85 13 60 
VIDRERES 

Santa Anna, 1. Tel. 83 05 80 
LLAGOSTERA 

Mercal Municipal, Pda, l O Tel. SG7 39 I ' l 
SANT CELONI 

JOSEP ALBERTI GÜELL 
PMOR 

C/ Catalunya, 18 
Telèfon 972 46 Ió 20 17244 CASSÀ DEIA SELVA 



LA UNIA D'ALTA TENSÍO 

r m La Unia de les Gavarres 

E terna de la línia d'alta tensió de 
es Gavarres continua centrant el 

punt de mira dels mitjans de comuni
cació, si bé aquesta vegada el poble 
veí de Cassà de la Selva n'ha estat el 
protagonista principal. 

El passat dia 20 d'abril l'alcalde 
de Cassà, el republicà Antoni Baulida 
va firmar un conveni amb la compa
nyia Fecsa-Enher per tal de desen
callar el tema de la línia al seu pas 
per aquest municipi. La signatura 
d'aquest conveni ha anat precedida 
i procedida d'una gran polèmica ja 
que ha estat aprovat amb els vots 
en contra de cinc regidors del mateix 
equip de govern d'ERC i els vots a 
favor dels dos partits a l'oposició PSC 
i CiU repectivament. En aquest conve
ni es contemplen una sèrie de contra-
prestacions (segons sembla ja previs
tes anteriorment) a benefici del poble 
de Cassà de la Selva a canvi de mou
re tres de les torres més polèmiques 
del municipi. Segons els regidors d'ERC 
que s'oposen al conveni i que no en
tenen la decisió unilateral del seu al
calde, el conveni signat no té cap ga
rantia de que es compleixi i a més 
consideren que té varis defectes d'e 
caire formal i jurídic. Moments abans 
de la signatura del conveni, els cinc 
regidors van intentar sense èxit que 
l'alcalde recapacités i suspengués el 
ple. En aquest mateix sentit, la coor
dinadora antilinia ha presentat un con
tenciós administratiu després de veu
re com l'alcalde de Cassà no accedia 
a les peticions de la coordinadora de
manant la celebració d'una consulta 
popular abans de signar cap docu
ment, tot i haver recollit, en menys 
de 24 hores, un miler de signatures 
que ho sol·licitaven. La signatura del 
conveni i la negativa de l'alcalde a 
reunir-se en una taula negociadora.,, 
amb totes les parts implicades ha 
creat una greu crisi en el si de l'ajun
tament de Cassà de la Selva. Una 
vegada més la línia de les Gavarres 
toma a tenir repercussions polítiques. 
Ja anteriorment la pèrdua de l'alcal-

Feines de construcció de la línia al terme municipal de Llagostera 

dia de CiU a Cassà de la Selva (i 
també a Llagostera} va ser atribuïda, 
en gran part, al tema de la línia d'al
ta tensió. La signatura del conveni a 
Cassà i l'enrenou que s'ha generat 
ha posat en alerta a l'ajuntament de 
Llagostera desmarcant-se completa
ment del pacte signat a Cassà i rati
ficant la seva oposició al traçat actu
al. En el ple municipal del passat 
dia 25 de març tant Entesa per Lla
gostera com el grup de CiU van mos
trar-se contraris a signar cap tipus de 
conveni semblant al de Cassà de la 
Selva i continuen mostrant el seu 
desacord amb el traçat actual. Aques
ta postura defensada pels dos grups 
polítics llagosterencs va ser aplaudi
da pels membres de la coordinadora 
antilinia presents al ple. 

El conflicte generat arran de la 
construcció de la línia d'alta tensió 
entre Juià-Castell d'Aro es remunta 
15 anys enrere, quan Enher va pro
jectar per primera vegada eí pas 
d'aquesta línia per l'altra banda de les 
Gavarres. Després d'uns anys i vàries 
modificacions s'aprova el traçat actu
al que tots coneixem i que passa per 
Llagostera. Amb l'inici de les obres 
d'aquesta línia a Llagostera i a Cassà 
es va despertar una forta oposició po
pular a la construcció de la línia. Amb 

tot neix la coordinadora antilinia que 
veia amb perplexitat i impotència com 
les empreses subcontractades per 
Enher començaven a aixecar torres i a 
obrir camí per construir la línia amb 
una postura poc definida dels ajunta
ments convergents. Comencen així les 
mobilitzacions, les manifestacions, les 
tallades de circulació de les principals 
vies d'accés a la-Costa Brava, les plan
tades pacifistes per impedir el pas de 
les màquines, els sabotatges, els 
múltiples actes de repulsa, els 
impresionants desplegaments policials 
dels Mossos d'Esquadra, fins i tot la 
detenció d'algun veí de Llagostera con
trari a la línia. En vistes de! que pas
sava, la Generalitat de Catalunya in-
ten/é en el conflicte declarant d'utili
tat pública la construcció de la línia. A 
partir d'aquest moment els actes de 
repulsa s'intensifiquen i mentre van 
passant els dies s'aixequen noves tor
res I es comencen a passar els fils. 
Coincidint amb l'arribada de les elec
cions municipals, la pressió popular fa 
reaccionar als ajuntaments demanant 
la paralització de les obres per manca 
de llicències municipals i es pronun
cien les autoritats judicials decretant 
la paralització total de les obres. Les 
obres s'aturen; tothom està a l'expec-
tativa del que pugui passar. Arriben 
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Manifestació anti línia a Cassà de la Selva 

les eleccions municipals, s'acaba a 
Llagostera i Cassà l'hegemonia con
vergent dels últims 20 anys. 

Els nous ajuntaments (Entesa per 
Llagostera i ERC) es troben a sobre 
la taula el tema de la línia de les Ga
varres pendent de solucionar-se. S'ini
cien converses amb les parts implica

des. La Generalitat intenta sense èxit 
fer de mediador entre la companyia, 
els ajuntaments i la coordinadora 
antilínia. Llagostera i Cassà defensen 
el soterrament de la línia al pas pels 
seus municipis. La companyia Enher 
no vol que es marqui un precedent i 
al·legant criteris de viabilitat tant tèc

nics com econòmics descarta com
pletament aquesta opció. Els ajun
taments reclamen que la companyia 
presenti alternatives tant aèries com 
soterrades. Enher presenta alterna
tives a Cassà de la Selva. Llagostera 
reclama el mateix tracte que a Cas
sà de la Selva. Es demanen i es pre
senten estudis d'impacte ambiental 
que no convencen Llagostera. Es 
sotmet l'estudi d'impacte presentat 
per Enher a les avaluacions dels Na
turalistes de Girona. Cap de les parts 
implicades cedeix. Tot plegat acaba 
deixant la línia de les Gavarres en un 
punt mort que acaba al cap d'un any 
amb la signatura del conveni entre 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva, 
Enher i la mateixa Generalitat. Mo
ments abans de tancar l'edició d'El 
Butlletí, Postigo es reunia amb Enher 
per negociar el pas de la línia pel 
nostre municipi. Segons sembla 
Postigo estaria disposat a deixar con
nectar la línia a precari durant l'estiu 
si Enher es compromet a soterrar-la 
seguint el traçat de la variant. 
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L'alcalde de Cassà, Antoni Baulida el dia del ple disposat a aprovar el conveni 



SANITAT A LLAGOSTERA 

Sanitat a Llagostera: 
estat de la qüestió 
L'assistència mèdica a Llagostera ha iniciat des de fa pocs mesos una sèrie de canvis 
que s'engloben dins el paquet de mesures de la Llei d'Ordenació de la Sanitat que la 
Generalitat està aplicant a tot Catalunya des de la seva aprovació l'any 1990. 

M I n dels canvis més importants 
%rr# d'aquest plec de normatives és 
la divisió per Àrees Bàsiques de Sa
lut (ABS) del territori català. L'àrea 
que inclou la nostra vila s'anomena 
ABS de Cassà de La Selva i està for
mada, a més de Llagostera i Cassà, 
per Caldes de Malavella, Campllong, 
Llambilles, Quart, Riudellots i Sant 
Andreu Salou. Un total, doncs, de 8 
municipis que sumen uns 260 qui
lòmetres quadrats d'extensió i que 
impliquen més de 22.000 habitants 
(xifra que es veu augmentada els 
caps de setmana i els períodes de 
vacances). 

La gestió i administració de les 
àrees bàsiques va a càrrec del Ser
vei Català de la Salut, a través d'una-
entitat que, en el cas de l'ABS de 
Cassà és l'Institut d'Assistència Sa
nitària (lAS). Aquest organisme és 
una empresa pública de la Generali
tat que s'encarrega d'executar tot allò 
que fa referència a la promoció de 

salut assistència sociosanitària, sa
lut mental i prevenció de malalties, 
així com els serveis i prestacions del 
sistema sanitari públic, principalment 
a les comarques gironines {gestio
na, entre altres, l'Hospital de Santa 
Caterina, la Xarxa de Salut Mental 
de les comarques gironines i les àrees 
bàsiques de Breda-Hostalric i Amer). 

Segons la normativa, tota ABS ha 
de tenir almenys un centre mèdic de 
referència: l'anomenat Centre d'Aten
ció Primària (CAP), que sol ubicar-se 
a la població que, per criteris geo
gràfics i de comunicacions, es trobi 
en un punt de fàcil accés per tota 
ràrea. En el cas de l'ABS que inclou 
Llagostera, el CAP de referència se 
situa a Cassà. Teòricament, aquest 
centre compta -a més de metges de 
família i servei d'infermeria- amb al
gunes especialitats com són pedia
tria, llevadora, ginecologia i odonto
logia. A Cassà estan ja en funciona

ment tots aquests sen/eis, excepte 
el d'odontologia, que s'engegarà 
quan s'hagin realitzat les obres d'am
pliació del centre. 

El CAP de Cassà és alhora un punt 
d'atenció continuada. És a dir, que 
el centre roman obert les 24 hores 
de cada dia. Així, els dies laborables, 
de les vuit del matí a les nou del ves
pre s'hi realitza la tasca assistencial 
habitual. Però durant les nits, caps 
de setmana i festius, hi ha un equip 
format per un metge i ATS que co
breix les urgències que arribin al cen
tre durant aquestes hores. Un altre 
equip de metge i ATS s'encarrega de 
les assistències a domicili d'aque
lles persones que hagin sol·licitat vi
sita telefònicament i que, per mo
tius justificats, no puguin acudir per
sonalment al CAR Durant els perío
des en què a Cassà hi hagi aquests 
dos equips treballant, els dispensa
ris de la resta de municipis restaran 
tancats. 
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Els dispensaris municipals 

Pel que fa als dispensaris municipals, mantindran les prestacions que 
actualment tenien i s'hi aniran incorporant millores progressivament. En el 
cas del de Llagostera, es manté la plantilla assistencial formada per 3 
metges i 3 ATS que cobreixen des de les 8 del matí a les nou del vespre en 
dies laborables. Aquyest servei cobreix les visites ordinàries (per les quals 
cal demanar cita prèvia personalment o per telèfon) i les assistències urgnts 
i domicilis que sorgeixin durant aquest horari. Els altres serveis que es 
mantenen, son la pediatria (els matins), les extraccions sanguínies i lleva
dora (ambdós serveis els dimarts al matí). Amb la propera ampliació del 
dispensari (pressupostada amb 56 milions i que preveu la duplicació de la 
seva actual superfície) s'incorporarà el servei d'odontologia. 

Altres novetats que s'aniran implantant són la informatització del centre 
i l'aplicació de programes de salut (hipertensió, tabac, salut bucodental, 
alcohol, programa del nen sa, registres de vacunes, etc.) 

^ ^ ' ' 

DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS 

De 8:00 a 21:00 

DISPENSARI DE LLAGOSTERA 

/ Visites programades* 
/ Urgències 
/ Assistència domiciliària 

972.83.12.03 

CAP DE CASSÀ 

^ Urgències 
/ Assistència domiciliària 

De 21:00 a 8:00 

CAP DE CASSÀ 

/ Urgències 
• Assistència domiciliària 

972.46.38.82 
972.46.38.83 

972.46.38.82 
972.46.38.83 

") Les visites al dispensari municipal de Llagostera requereixen cita prèvia, que es pot sol-licitar personalment o per telèfon. 
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Dispensari de Llagostera Estació s/n Tel. 972.83.12.03 

/ Servei de medicina general / inferme
ria: proporcionats per 3 metges i 3 ATS. 
Servei de dilluns a divendres, de 8 a 21 "~ 

•f^ hores. Durant les hores de consulta, el 
í ^ p personal del centre atendrà les visites 

urgents i es farà càrrec de l'assistència 
domíciliàha. Les nits, els caps de setmana 

• i festius el dispensari romandrà tancat al 
públic. 

/ Extraccions de 
sang: Dimarts al matí. 

i 
y Pediatria: tots els matins 
de dilluns a divendres. 

ü ü ilii 

i V-
/ Llevadora: els 
dimarts al matí. 

^^ Previsió: supeditada a 
les obres d'ampliació del 

^dispensari, es preveu la 
inclusió de servei d'odoh-

1 

• • : ^ 

^f . -

tologia. 

Cl Bassegoda s/n Tel. 
972.46.38.82 / 972.46.38.82 

Centre d'Atenció Primària de Cassà 

-^í /Servei de medicina general i Inferme
ria: de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores. 
La resta de temps, caps de setmana i 
-festius ocupen el centre 2 metges i 2 ATS, 
que es reparteixen per cobrir les urgències i 

|Sistèacia,a domicili. 

"^"^ *—*c / Llevadora 

• Pediatria 

/ Ginecologia: servei que 
cobreix totes les poblacions de 
l'ABS (Llagostera entre elles). 
Es pot demanar hora trucant al 
CAP de Cassà, de 8 a 21 hores. 

4̂̂^ 

:•« .:a fig 

'klÉb 

y Previsió: supeditada a 
les obres d'ampliació del 
dispensari, es preveu la 
inclusió de servei d'odon
tologia. 

11 
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Què s'hi ha guanyat? Què s'hi ha perdut? 

El fet que el dispensari de Llagostera comenci a fun
cionar a l'estil d'un ambulatori reformat (citacions horàri
es, ús d'històries clíniques, aplicació de programes de 
salut...) és, de totes totes, beneficiós i implica una mi
llora substancial en l'atenció als usuaris. El fet de tenir 
servei de ginecologia públic i a l'abast (es pot demanar 
hora telefònicament) representa també un substancial 
avenç per una gran quantitat de població. 

D'altra banda, però, ens trobem amb una àrea que 
engloba més de 22.000 persones, per les quals resten 
únicament 2 metges de guàrdia (un d'ells fix al CAP de 
Cassà i l'altre amb possibilitat de desplaçar-se), cosa 
que ha alarmat a una gran part de llagosterencs, fins el 
punt d'haver-se iniciat una recollida de signatures a fir i 
efecte de pal·liar aquesta situació. Motius no en falten, 
doncs amb una població tan important no és difícil que 
es donin dues urgències alhora (i en localitzacions prou 
separades) que requereixin assistència a domicili, com 
perquè aquest servei pugui veure's desbordat. Tots ple
gats ens hem de conscienciar de la necessitat o no de 

sol·licitar una visita a domicili, ja que un ús injustificat 
d'aquest servei pot significar el retard en l'assistència 
d'algú que el requereixi amb més motiu. No es demana 
tampoc dotar el servei d'urgències d'una gran plantilla de 
metges, però som molts els qui pensem que les mesu
res presents són insuficients. 

Un dels altres factors que ha inquietat els llagosterencs 
ha estat certa confusió amb la informació subministrada 
pel que fa a horaris, telèfons i serveis per part de l'Insti
tut d'Assistència Sanitària, que ha donat mostres de fal
ta de reflexos, oblidant que es tracta d'un dels temes 
que més inquieta a la gent: la necessitat de sentir-se 
protegida i de saber què fer en determinades situacions. 
En els moments d'escriure aquestes línies, resta pen
dent de celebrar-se una xerrada pública que l'Ajuntament 
va sol·licitar al Sr. Duch (principal responsable a l'IAS de 
la nostra àrea bàsica). És d'esperar que la conferència 
servís per aclarir els dubtes dels llagosterencs i per què 
aquests transmetessin les seves inquietuds i reivindica
cions. 

Dani Moll Casamitjana 
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24 hores d'escalada a Solius 
Entrevista a Carles Canigueral, "engrescador de la festa " 

El passat cap de setmana 10 i 1 1 de març, va celebrar-se la 4^ edició de les 24h d'escalada a Solius. 
Una festa ben curiosa on l'esport i la diversió s'uneixen aconseguint fer aquesta trobada l'única a les 
comarques Gironines. 

Tot i no tenir gaire antiguitat, si que té moltes anècdotes i històries. 
Per parlar d'aquesta darrera edició i recordar una mica com van ésser les altres, hem entrevistat a en 

Carles Canigueral, que es defineix a ell mateix com "engrescador de la festa". 

Què són les 24 h. de Solius? 
És una festa que agrupa un col·

lectiu de gent que practica esport a 
l'aire lliure, amb molt bon rotllo. Que 
"tant li fot" d'on ets i com ets, si saps 
escalar o no en saps, si ets de Cas
sà 0 de Llagostera o de... La gent 
s'uneix per a passar-ho bé respec
tant a tothom i gaudint del paratge 
de Solius. 

Com va sorgir la idea? 
Una tarda d'estiu plegant de tre

ballar vam anar a escalar amb uns 
companys. Aprofitant el màxim les 
hores de llum se'ns va fer fosc i co

mentàrem que es podria fer 
una escalada a la llum 

de la lluna. La idea 
va evolu

cionar i inspirant-nos amb les anti
gues 2 4 h . de Cavall Bernat a 
Montserrat, va acabar duent-se a 
terme. 

Un cop teniu la idea com ho 
vàreu fer per a organitzar-ho? 

Per organitzar-ho mínimament bé 
ens vam dirigir a la Colla Excursio
nista Cassanenca, que ens va facili
tar !a infrastructura suficient i suport 
econòmic. També l'empresa de tre
balls verticals Picnet ens va ajudar 
deixant-nos material, i, com no, l'ajut 
de tots els companys. 

Quins objectius us havíeu mar
cat? 

El repte principal era aconseguir 
que durant 24h. sempre hi hagués 
algú escalant a la paret. Ara bé, tot 

això acompanyat de músi
ca i gresca. 

Es va veure que les 
2 4 h . a més de la 
pròpia escalada te
nia un rerafons en el 

qual es barrejaven 
els elements de la 

natura, les roques, ar
bres... la llum de la llu

na i els escaladors que 
amb una pet i ta l lum 

s'enfilaven per les pa
rets de fins a 70m. 

Tot això ho feu mà
gic. 

Ens expl i 
ques una mica 
les edicions 
passades? 

El ler. any era una mica de prova 
per veure com ho acceptava la gent. 
Tot i no assolir-se el repte inicial va 
ser un èxit d'assistència. Però si per 
alguna cosa serà recordada la I ra . 
edició, serà per l'apanció a les 5 de 
la matinada d'un individu que anava 
carregat amb una caixa de cerveses 
(beguda alcohòl ica isotònica) 
despertant els escaladors adormits i 
així mantenint la festa viva. Aquell 
any ens van mancar 2 hores per 
complir la fita. L'únic punt negatiu van 
ser els mortals i capgirells realitzats 
per un jove grimpaire Uagosterenc. 
Que per cert només va patir uns 
mesos de baixa. 

La 2na. edició es va Innovar amb 
una gran t i rol ina de 100 m. de 
llargada i uns 30 m. d'alçada. Durant 
la inauguració de la tirolina un altre 
" fenomeno" Uagosterenc es va 
quedar enganxat al mig de la tirolina, 
protagoni tzant l 'escena més 
recordada pels assistents d'aquell 
any. 

El fet positiu fou que vingué més 
gent que en l'any anterior. Fins hi tot 
gent de fora de les comarques 
Gironines. 

El fet negatiu fou que gran part 
de l'organització d'aquell any va 
començar la festa la nit abans, això 
va suposar un esforç ressacós 
extraordinari, fent que "algú" a les 7 
de la tarda es retirés. Aquestes baixes 
van provocar un daltabaix moral i 
físic, i que només s'aguantés fins a 
les 2 de la matinada. 

Ai final, a la 3ra. va la vençuda. 
El fracàs de l'any antehor va fer agafar 
motivació i seriositat. Es va reforçar 
l'organització tant en nombre com en 
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qualitat. A part de la tirolina, com activitat especial 
vam tenir l'honor de rebre en directe als BANYALOQUES 
BAND, amenitzant una nit molt llarga. Es van fer tres 
torns per distribuir els iioraris d'escalada( grups, 
cordades...) 

Tothom va complir els seus torns i es va aconseguir 
per fi la fita. 

Aquest any es va veure clarament la fusió entre 
l'escalada i la gresca. Van desfilar tot tipus de 
personatges durant el dia i sobre tot la nit. 

L'aparició de la Llúdriga de Solius va marcar la unió 
de l'escalada i el món animal, que tant caracteritza la 
festa. Tot va ser positiu ja que s'aconseguia el repte i 
no hi va haver problemes. Bé ni va haver un que gairebé 
es "rosteix al foc", però per sort els companys no van 
deixar que l'home s'adormís sobre la foguera. 

I aquest any...la 4ta. edició. 
Després d'haver complert el difícil repte l'any 

anterior, les 24h s'han convertit en l'aplec d'escaladors 
de les comarques Gironines més impactant. 
L'organització ha estat més nombrosa i s'ha comprovat 
que la unió fa la força. Si bé en un phncipi la festa era 
organitzada per la Colla Excursionista Cassanenca 
durant els darrers anys el G.E. Bellmatí s'ha involucrat 
a l'organització. Aquest any com a novetat s'incorporava 
una projecció de diapositives. Malauradament el 
projector va fallar, però els espontanis jocs de màgia, 
les ja típiques versions "a capel·la" improvisades, els 
grallers de Llagostera i la imatge d'unes vaques alpines 
amb "encelopatia espongifreeke" van fer que les 24 h. 
es consolidés com a festa esportivo-cultural única al 
planeta. 

Alguna cosa més? 
Sí donar les gràcies des d'aquí a tota la gent que 

ha fet possible desinteressadament qualsevol de les 
quatre edicions, fent possible gràcies a ells un projecte 
molt entranyable. 

Agraïr tant els que han ajudat estessant, els que 
han deixat material... com els que únicament han vin
gut. Agraïr també al cuiner "FARANDOLERO DEL BOSC" 
que ha cuinat l'arròs les 3 primeres edicions, i també als 
cuiners d'aquest any que no van poder assistir a l'àpat. 

Agrair la coca de la "Rubi" que cada diumenge al 
matí ens ajuda a esmorzar millor. 

Gràcies a tothom. 
I per acabar, quedeu-vos amb una Imatge: Les 

agulles granítiques de solius plenes de petites siluetes 
grimpant, mentre una altre silueta rellisca per una 
tirolina. 

Certament Impactant. 

Sílvia Cortés 
Jordi Canigueral 
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CAN MADÍ 
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L L A G O S T E R A 

Combustibles ROBER! BADOSA 
PeCrocnt 

C / Panedes, 35 
LLAGOSTERA 

TeL (972) 83 02 11 

Desitja molt bona Festa Major a tothom! 

Constructor d'Obres 

T^Martí R 
C Músic Aguiló,3 
Telèfon (972) 83 04 17 

17240 Llagostera 
(Girona) 

^ , 

Matança pròpia 
Embotits Casolans 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boada, 12 
1 7240 Llagosfero ( Girono ) 

Tei. 972 83 02 14 
j ^ e-moil: cesleve@grn.es 

Zi CATALANA 
OCCIDENT 

\Í\^Q'^^ 
.o^e-'«""" 

Geni Segura 

MERCÈ SALVADÓ BERENGUER 

Àngel Guimerà, 21 - bis 
Tel. 80 53 70 - R 83 04 45 
1 7240 - LLAGOSTERA 

ALIMENTACIÓ 

VENDES A L'ENGRÒS 

Comercial 
Wi MESTRES, S.A. 

C/Fivailer,9-Tei,830295 Fax831101 
17240 LLAGOSTERA 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
comercials 

mailto:cesleve@grn.es


ESCALADA A SOUUS 27 

^ 
Moments estel·lars de les 24 hores 

Si I ui a Cortés Sílvia Cl 
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PR0JECIEIFAmCIÓD'[N10$PER[[SINDyilES 
ALIMENTARIA. COSMÈTICA i FARMACÈUTICA 

TRA\;SFCiEMAÇlÓDEPLASTlCS 

INJECCIÓ 

COMPRESSIÓ 

EXTRUSIO 

BUFAT 

DECORACIÓ 

SERIGR^l-IA 

TERMOGRA\'AT 

DOMINGO PASCUAL CARBO,S.A. 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Cl. CAMPRODÓN,55 TEL. .(972) 83 OD 25 

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

Exposició, Venda i Reparació de: 

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

I ANTENES PARABÒLIQUES 

Distrlbuidor E0E^M ^ 

C/. Barcelona, 12 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 83 D4 30 (Girona) 

Desitia Dona Festa a totnom! 

Dolors Pico & Anna Bosch 

Servei mèdic personalitzat 

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

Comte Guifré, 11 - Tel 83 14 44 
17240 LLAGOSTERA 

C/s desitgen bona Festa Ma/or! 

EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA JURÍDICA I FISCAL 

VENDA I LLOGUER D'IMMOBLES 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSEGURANCES 

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

Horari: 
Matins: 9 a 13,30 

Tardes: 17 a 20,30 
Dissabtes tarda tancat 

http://nexo.es
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La crisi de les vaques boges 

La malaltia de les 
vaques boges 

Aquests últims mesos ens ha ar
ribat molta informació, sovint caòti
ca i desorganitzada, de l'anomenada 
crisi de les vaques boges. Aquest 
"boom" informatiu ha generat una 
alarma social a la població i ha qües
tionat el sistema de producció i con
sum actual d'aliments basat en la 
producció de grans quantitats a baix 
preu, en detriment de la seguretat ali
mentària. 

El problema s'origina quan es co
neix que una malaltia pròpia de de
terminats animals és possible que es 
transmeti als humans. Ja desde el 
segle XVII els veterinaris coneixien una 
malaltia anomenada Scrapie o "tre
molor del xai". Les ovelles afectades 
per aquesta malaltia presentaven pro
blemes de comportament, de coor
dinació i es movien ràpidament. Als 
anys 30, els veterinaris varen desco
brir que el cervell d'aquests animals 
presentava l'aspecte d'una esponja. 
Fins al 1985 no apareixen les prime
res vaques boges angleses, però és 
en detectar-se la malaltia en d'altres 
animals alimentats amb farines 
càrniques quan es sospita una pos
sible relació entre la malaltia i els pin
sos elaborats amb restes animals. Al 
1988 les autoritats angleses prohi
beixen l'ús d'aquestes farines per a 
l'alimentació dels bovins en trobar 
proves que estaven contaminades 
amb el prió responsable de la malal
tia (procedent de les carcasses d'ove
lles afectades i per tant, possibles 
causants de la malaltia de les vaques 
boges). 

Quan es relaciona la 
malaltia amb l'home? 

Als anys 20 i gràcies als treballs 
de H. G. Creutzfeldt i A. Jakob, es 
van identificar als humans diferents 

Què en sabem del prió responsable? 

• Terme utilitzat per Stanley Prusiner, Premi Nobel de Medicina l'any 
1997,1 que segons aquest investigador és ei causant de les encefalopa-
ties espongiformes transmissibles. 

• És una proteïna que moltes espècies animals, inclosos els humans, 
tenen en estat normal i desenvolupa un paper important en el funciona
ment de les neurones. 

• Pot canviar de configuració agregant-se a una altra proteïna i tor
nar-se patològica. La proteïna normal es multiplica i s'acumula en certs 
òrgans, especialment al cervell. 
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formes d'encefalopaties (malalties que alteren el sistema neiviós central). Als 
anys 80, l'encefalopatia coneguda amb el nom de malaltia de Creutzfeldt-Jakob 
va aparèixer en alguns nens que havien estat tractats amb hormones de creixe
ment extretes de cadàvers humans portadors d'aquesta malaltia. Però al 1995 
els britànics varen detectar una encefalopatia a joves de 17 i 18 anys sense 
antecedents d'haver estat tractats amb hormones de creixement ni de mutació 
genètica. L'examen neuropatològlc del cervell dels dos joves va mostrar lesions 
diferents de les que s'observaven habitualment. Com que el cas va aparèixer en 
plena crisi de les vaques boges, es va començar a parlar d'una possible relació 
entre la malaltia humana i l'animal. 

Vaca vs. vedella 

De forma indiscriminada i sense 
gaire rigor es parla indistintament de 
vaca i vedell/a sense tenir en compte 
que existeixen diferències significati
ves pel que fa als riscos d'adquisició 
de l'encefalopatia espongiforme. Per 
això creiem necessari fer una distin
ció d'aquesta terminologia. 

La vaca és l'animal adult i s'entén 
que ha arribat a la maduresa perquè 
ha criat. Una vaca normalment cria 

entre els 12 i 18 mesos. Abans 
d'aquest fet es definirà com a vede
lla. Aquesta, només arribarà a ser vaca 
si es vol utilitzar per a la producció de 
llet, si no serà sacrificada abans de 
que pugui criar. De la mateixa mane
ra, els vedells només arribaran a l'edat 
adulta si es poden utilitzar com a se
mentals sinó, també seran sacrificats. 
Tradicionalment, als nostres voltants 
es solen sacrificar els vedells/es que 
tenen entre 11 i 12 mesos perquè la 
carn es més tendra. Així doncs, la 
carn que arribarà a les nostres car

nisseries serà de vedell/a i no de 
vaca. La carn de vaca o toro, tot i 
que abans es comercialitzava un cop 
els animals ja havien acabat la seva 
vida productiva, actualment arran del 
problema de les vaques boges se'n 
prohibeix la venda. 

La barrera de prevenció de la ma
laltia s'ha situat en animals de menys 
de 30 mesos (algunes comunitats 
autònomes han baixat l'edat a 24 
mesos), perquè només apareix en 
animals de més de 30 mesos. Fins 
als 12 mesos els animals, en phnci-
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pi, ofereixen totes les garanties. A partir aquesta edat, als animals se'ls treuen 
els materials de risc. Als animals de més de 30 mesos que s'han de sacrificar 
necessàriament se'ls sotmet al test priònic per garantir que no són portadors de 
la malaltia, (altres mesures preventives que s'iran establert: veure el quadre de 
sota) 

Tot i aquestes noves mesures de seguretat, desde fa molts anys tots els 
animals porten, desde el moment del seu naixement, una fitxa identificativa a 
l'orella i tenen tota una carpeta que es va emplenant amb les dades de l'animal 
i els resultats dels controls veterinaris a que per llei ha d'estar sotmès. 

Mesures preventives adoptades per les autoritats sanitàries 

• Prohibir la utilització de farines amb composició animal per a l'alimentació dels rumiants. 
• Destruir per incineració totes les farines animals que existeixen a! país. 
• Realitzar el test priònic a totes les vaques que moren a Espanya amb més de 30 mesos {algunes 

comunitats autònomes han baixar l'edat a 24 mesos). Aïllament i posterior sacrifici de totes les vaques 
que hagin conviscut amb un animal que hagi donat positiu. 

• Prohibir l'ús, en l'elaboració de qualsevol producte alimentari, farmacèutic o cosmètic, de les 
parts de la vaca més susceptibles de risc: cervell, ulls, medul·la espinal, os d'espinada o columna 
vertebral, ilí, amígdales, melsa, ganglis, timus... 

Grans explotacions vs. 
petites explotacions 

Ais mitjans de comunicació nor
malment es paria de l'animal afec
tat però poques vegades es fa refe
rència al context de cria de l'animal. 
En pariar amb alguns carnissers i 
pagesos del poble, tots ens van re
marcar la diferència entre grans i 
petites explotacions. A Llagostera, els 
carnissers normalment compren la 
carn als pagesos del poble o voltants 
i ho fan directament o mitjançant un 
comerciant. El tracte és personal i 
directe i en molts casos existeix una 
relació de confiança d'anys. 

Aquests pagesos tenen petites o 
mitjanes explotacions i per tant, els 
animals encara s'alimenten i es cui-
den de forma bastant tradicional, a 
diferència de les grans explotacions. 
A les petites explotacions els benefi
cis s'obtenen a partir de la venda de 
vedells però també de la venda de 

llet. En canvi a les grans explotacions 
les fonts d'ingressos solen ser només 
de la cria I venda dels vedells/es, per 
tant, se n'intentarà obtenir el màxim 
benefici, i un dels factors a considerar 
per abaratir costos és l'alimentació. 

Lescorxador 

Igual que en el cas de les explota
cions ramaderes, d'escorxadors n'hem 
de distingir de dos tipus: aquells que 
maten grans quantitats d'animals, nor
malment associats a grans explotaci
ons i solen vendre a grans cadenes de 
supermercats destinades a un consum 
massiu, i per altra banda, aquells es
corxadors més petits, on el nombre 
d'animals al dia que maten és molt 
més reduït. 

Els grans escorxadors estan pre
parats per matar qualsevol tipus d'ani
mal, tan grans com petits, per tant, 
han de tenir un dispositiu més ampli 
per realitzar els diferents controls a què 

estan obligats. Els petits escorxadors 
moltes vegades només tenen permès 
matar aquells animals inferiors a una 
edat determinada, com per exemple 
el de Santa Cristina, el més utilitzat 
pels carnissers del nostre poble, que 
només pot matar vedells inferiors o 
iguals a un any. 

El lloc on es mata l'animal és im
portant ja que és l'últim esglaó abans 
de que la carn arribi a les carnisseri
es. És on es revisen les fitxes dels 
animals i on s'extreuen els teixits i la 
sang a analitzar un cop mort l'animal 
(per exemple, des de fa anys no es 
pot sacrificar ni vendre pel consum cap 
animal que tingui restes de medica
ments a la sang. En el cas que els 
resultats siguin positius, el pagès que 
hagués venut aquest cap de bestiar 
seria sancionat econòmicament). Tam
bé es farà la tna de les parts de l'ani
mal que poden ser posades a la ven
da, les que no, seran incinerades 
(abans eren utilitzades per a la pro-
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ducció de farines animals). Una de les 
mesures preventives que s'han adop
tat arran de la crisi de les vaques bo
ges, és l'extracció de ia medul·la es
pinal, que és la que trobem a l'os d'es
pinada. La medul·la espinal es troba 
envoltada per una sèrie de capes, cosa 
que en fa difícil l'extracció. Es treu per 
un sistema d'aspiració amb una mà
quina que l'elimina sencera. Els es
corxadors que no disposen d'aquesta 
tècnica, eliminen del consum l'os de 
la columna vertebral per evitar riscos i 
garantir la tranquil·litat del consumidor. 

La carn a les nostres 
carnisseries 

En aquest punt també hem de fer 
la distinció entre la carn que es ven 

a les grans superfícies de grans po
blacions i la carn que es ven a les car
nisseries locals. Les carnissehes lo
cals, a diferència de les grans super
fícies, tenen la seguretat de saber d'on 
prové la carn de vedell/a. Actualment, 
cada peça de carn arriba a les carnis
series cediifícada i envasada amb el 
seu corresponent codi de barres que 
recull la fitxa d'identificació de l'ani
mal. Moltes vegades porta el segell de 
"vedella de Girona", distinció de qua
litat que garanteix que la carn com
pleix tota la normativa sanitària i està 
sotmesa a tots els controls. 

Arran de la crisi de les vaques bo
ges, els carnissers van notar un des
cens de vendes de carn de vedella, 
però poc a poc s'estan recuperant. Els 
primers dies, hi va haver un augment 
del consum de pollastre o porc en al

guns establiments i moltes preguntes 
sobre les garanties de la carn de ve
della. També s'ha notat l'efecte dels 
mitjans de comunicació sobre els con
sumidors: si no se'n parla, es ven més 
vedella. 

Cristina Càceres 
Lídia Mallorquí 

G s t i l i a t e s 
Saló de perruqueria DONA - HOME 

HORARI 
de dimarts a dijous 

9.30 h a 2.30 h 
4 h a 7 h 

divendres 
9.30 h a 7 h 

dissabte 
9 h a 6 h 

ISABEL PARRAMON - ROBERT GUMBAU 
C/ Barraquetes, 49 - Telf. 972 46 41 13 - Cassà de la Selva 

(davant del Banc Sabadell) 

Si vens amb aquest anunci et farem un 10 % de descompte 
(Vàlid fins el 30 de juny) 
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La Variant de Llagostera 

t '̂alcalde de Llagostera Lluís Postigo 
va presentar l'estudi informatiu 

sobre els quatre possibles traçats de 
la futura variant de Llagostera i va de
fensar una de les alternatives "com a 
millor per al conjunt del municipi". 

Aquesta alternativa és la segona 
de les quatre presentades per la Ge
neralitat i s'inicia, tal i com va pro
posar Entesa per Llagostera a la Di
recció General de Carreteres, davant 
Cal Ros i Cal Ganxo (zona més cone
guda com "El Toro") i passa entre la 
zona industrial i la Urbanització Lla
gostera Residencial, continua per da
vant d'aquesta urbanització fins l'en
creuament de Panedes i finalment 
connecta amb la costa d'Alou. 

Segons Postigo, aquest traçat és 
el més avantatjós i el menys agres
siu pel municipi, tot i reconèixer que 
una construcció d'aquest tipus sem
pre ocasiona un fort impacte al terri
tori. En aquest sentit Postigo va ex
plicar que amb aquest traçat es mi-
nimit2en les molèsties acústiques i 
visuals ja que la distància mínima 
amb els habitatges és superior al de 
les altres alternatives. A més Postigo 
va recalcar que és la opció en que 
menys moviments de terra s'han de 
fer i la més econòmica de realitzar, 
tot i que té l'inconvenient que afecta 
el recorregut d'una important zona de 
serveis com el del gas. Segons 
Postigo el traçat que defensa l'ajun
tament de Llagostera està pressu
postat en 1557 milions de pessetes, 
mentre que les altres alternatives 
estan pressupostades en 1745 mili
ons, 1900 milions i 1750 milions 
respectivament. Segons Postigo, els 
dos grups polítics a l'ajuntament co
incideixen en considerar, aquest tra
çat, com el millor dels quatre ja que 
el seu inici és el més allunyat del nucli 
urbà de Llagostera. 

Lacte es va celebrar al Teatre de! 
Casino Llagosterenc el passat 3 de 
maig on Postigo va projectar en una 
pantalla les quatre alternatives i en 
va fer una explicació dels avantatges 

Mate Sureda 

Postigo respon a les preguntes i inquietuds del veïns afectats pel pas de la variant 

i inconvenients de cada una. A la pre
sentació i van assistir-hi unes tres-
centes persones, la majoria veïns 
afectats per algun dels traçats, que 
prèviament havien estat convocats 
per l'ajuntament. 

Després de l'explicació els assis
tents i els interessats van poder ex
posar les seves preocupacions i dub
tes sobre els diferents traçats. 
Postigo va haver de recordar a algun 
assistent que no és l'ajuntament de 

Llagostera qui proposa la variant sinó 
la Generalitat de Catalunya. El passat 
dilluns 7 de maig va acabar el termini 
per presentar les al·legacions a les di
ferents alternatives. Per tal de facili
tar la presentació d'al·legacions l'ajun
tament va repartir un model de sol--
licitud tipus enquesta on es demana
va quina opció prefereixen els veïns i 
quins en són els principals motius. Les 
obres de la vahant podrien començar 
l'estiu del 2002. 

Les quatre alternatives 

Alternativa 1: Pressupostada en 1745 milions, S'inicia aproximadament davant Cal Ros, Cal 

Ganxo ("El Toro"). Passa per darrera de la Urbanització Llagostera Residència! ("Els escuts") fins la 

carretera de Romanyà per connectar amb la costa d'Alou. 

Alternativa 2: Pressupostada en 1557 milions. S'inicia aproximadament davant Cal Ros, 

Cal Ganxo ("El Toro"). Passa entre la Zona ndustrial (can Coixinera) i la Urbanització Llagostera 

Residencial ("Els Escuts"), per davant d'aquesta urbanització fins l'encreuament de Panedes i 

finalment connecta amb la costa d'Alou. 

Alternativa 3: Pressupostada en 1900 milions. S'inicia aproximadament entre Can Xixa i la 

"Hunter Douglas" per anar recte fins darrera la Urbanització Llagostera Residencial ("Els Escuts"), 

passa per la carretera de Romanyà i finalment connecta amb ia Costa d'Alou. 

Alternativa 4; Pressupostada en 1750 milions. S'inicia aproximadament entre Can Xixa i la 

"Hunter Douglas" per desviar-se després de Can Ragolta i passa entre la Zona Industrial i la 

Urbanització Llagostera Residencial ("Els Escuts"), seguint per davant d'aquesta urbanització 

fins l'encreuament de Panedes i finalment connecta amb la cosata d'Alou. 
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El Butlletí a Barcelona t 

Butlletí de Llagostera es ven a 
l'FNAC de Barcelona des del pas

sat més d'abril. 
Des del 4 d'abril, es pot trobar a 

Barcelona El Butlletí de L/agosíera jun
tament amb tota la premsa local i co
marcal adherida a l'Associació Cata
lana de la Premsa Comarcal (ACPC). 

L'FNAC ha habilitat un punt espe
cial ai seu quiosc, per tal que el lector 
interessat pugui localitzar les capça
leres d'informació local i comarcal 
d'una manera ràpida i àgil, sota l'epí
graf de Premsa Comarcal. 

Aquest punt de venda és l'únic que 
existeix a Catalunya, de manera que 
totes les revistes tant d'àmbit informa
tiu local com comarcal o regional hi 
tenen cabuda, així traspassen els seus 
àmbits de distribució habituals. 

La premsa local, amb un índex alt 
de penetració a les seves comarques 
d'origen, i amb un 89,6% d'audièn
cia, és pràcticament desconeguda a 
Barcelona, i per això l'ACPC ha volgut 
dotar-la d'un punt de venda per tal de 
posar-la a disposició de tothom. 

L'ACPC, amb més de 130 publica
cions associades distribuïdes per tota 
l'àrea geogràfica de Catalunya, lio 
descarta la possibilitat d'obrir més 
punts de venda en altres ubicacions 
de la ciutat, així com a la resta de les 
tres capitals de demarcació: Tarragona, 
Lleida i Girona. 

El dia de la inauguració d'aquest 
punt de venda van presidir l'acte el 
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, 
el president de l'ACPC, Antoni Garrido, 
i el director de FNAC, Emiliano Ayala. 
A l'acte de presentació també hi van 
assistir els secretaris generals de Pre
sidència i de Comunicació, Carles 
Duarte i David Madí respectivament, 
així com sengles representants de 
l'Ajuntament de Barcelona i les qua-' 
tre Diputacions de Catalunya. 

f i 

A dalt una barcelonina fullejant El Butlletí de Llagostera el dia de ta 
inauguració del punt de venda de premsa comarcal. 
A sota, detall d'algunes capçaleres presents en aquest nou punt de venda 
a l'FNAC de plaça Catalunya de Barcelona. 

Marc Sureda 
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Conveni amb rAjuntament 
Un any més, com a entitat que publica El Butlletí de Llagostera, hem renovat el conveni de col·laboració que tenim 

amb l'Ajuntament. Tot seguit us oferim la reproducció del document signat. 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

17240 LLAGOSTERA IGironal 

Tels: 972 83 D3 75 - 972 83 02 18 

A Llagostera, el vint-i-set de març del dos mil u. 

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 4 de 
febrer del 2000. 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 40Q.000.-Pta en 
concepte d'ajut per a la publicació de la revista local, que haurà de ser convenientment 
justificada al final del període 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 contestador 
que l'Ajuntament va posar a la seva disposició. 

5è.- L'Associació El Papu-Tisores es compromet a publicar el contingut d'aquest conveni en la 
revista El Butlletí. 

Aquest conveni tindrà 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 parts al llloc i ta data a dalt 
esmentats. 

PERL'AJUNT 

Sig.: Marc^Sureda Pons 

http://40Q.000.-Pta
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Remeis de tota la vida 
Conxita Pijuan Casadevall 

El marduix va bé per als nervis, la calèndula per als fongs, el camedris és bo per al fetge, la celidònia 
per a les berrugues, els èczemes i la vista... La Conxita Pijuan és un pou de ciència. Al pati de casa seva 
hi creixen més d'una cinquantena d'espècies que ella pacientment recull, asseca i barreja per convertir en 
pomades, ungüents o xarops. D'aquesta peculiar alquímia en surten remeis per a gairebé tot, d'eficàcia 
contrastada i tan antics que no se sap quan ni com van sorgir. És la medicina natural popular, una ciència 
que a l'inici del segle XXI corre el perill de desaparèixer. 

Recorda quan va començar a in
teressar-se per les herbes i els 
remeis naturals? 

Abans la gent no tenia accés als 
medicaments com avui. Tot es feia de 
remeis casolans, amb les coses que 
la gent tenia més a prop. Fins i tot els 
farmacèutics utilitzaven remeis fets 
amb herbes, perquè no hi havia tanta 
química i, al cap i a la fi, eren efec
tius. Els mateixos farmacèutics elabo
raven remeis naturals que havien 
après dels seus pares. 

Jo m'hi vaig començarà interessar 
perquè em considero una persona que 
necessita alleujar el sofriment. Crec 
que és una cosa que es porta a din
tre. No puc sentir plorar una criatura. 
Si puc fer alguna cosa per estalviar-li 
el dolor intento fer-ho. Això és el que 
faig amb els remeis. 

De qui va aprendre a conèixer les 
plantes i a preparar ungüents? 

En vaig aprendre dels avis, de la 
mare, de les veïnes... Com que tenia 
molta facilitat per recordar les coses 
m'explicaven com les feien i jo les 
anava gravant a la memòria. Deien que 
calia tenir bona memòria, bona vista i 
bon pols, i sembla que jo tenia totes 
tres coses. 

Quin és el primer remei que va 
fer i quants anys tenia? 

Recordo que era molt jove, devia 
tenir uns deu anys, quan ajudava la^ 
mare a fer vi de saüc o essència de 
saüquer. Així n'aprendràs, em deia. El 
vi de saüc és un desinfectant bonis-
sim. En aquell temps s'utilitzava per 
guarir el tifus, per ajudarà espectorar. 

Quantes herbes 
aromàtiques i medi
cinals té al pati de 
casa seva? 

No ho sabria pas 
dir. N'hi ha moltes, 
tant cultivades com 
silvestres. 

Com ha aconse
guit reunir-les to
tes? 

Fa molt de temps 
que en tinc i al llarg 
dels anys n'he anat 
buscant. Algunes de 
les plantes que faig 
servir per fer remeis 
fins fa poc no les te
nia i les demanava. 
També hi ha gent que 
sap que en faig re
meis i me'n porta. Ara 
només compro càm
fora, sucre i alcohol, 
però durant anys he 
comprat moltes her
bes. 

De fet, en els un
güents cadascú hi posa les herbes que 
té 0 que sap que poden anar bé, per
què hi ha moltes herbes que tenen 
funcions semblants. 

Quantes hores al dia dedica a 
l'elaboració de remeis i a cuidar les 
plantes? 

Ui, tot això vol molta dedicació. Les 
plantes s'han de cuidar, regar... un cop 
collides s'han d'assecar, anar-les gi
rant perquè no quedin negres... i des
prés de fer les pomades i els olis s'han 

de rentar els pots on es posaran per
què quedin ben desinfectats i esteri
litzats. 

Què és el remei que més li de
mana la gent? 

El que més em demanen és l'oli 
dels cremats. En faig molt. En tinc en 
pots grossos i va bé perquè no passa 
mai. Amb els anys pot quedar ranci 
però no perd cap propietat. També 
vénen a buscar força greix de poma 
per a les ferides. Hagués o infeccions. 
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Amb això es guareixen en només vuit 
dies. 

I ve molta gent a buscar remeis? 
Sí, i tant, a més de gent de Lla

gostera ve gent de Girona, de Sant 
Feliu, de Palafrugell, de Vidreres, de 
Caldes, de Cassà... fins i tot iii ha gent 
que s'endú remeis cap a Andalusia. 

Quant de temps triga per prepa
rar l'oli dels cremats? 

Aproximadament una hora, però cal 
tenir les coses preparades. 

Ha deixat algun deixeble perquè 
mantingui la tradició? 

A casa hi han vingut algunes per
sones interessades a aprendre a pre
parar remeis, però no gaires. M'agra
daria que no es perdessin i per això 
no em fa res donar les receptes. In
tento apuntar-les totes, però n'hi haurà 
que es perdran. 

Hi ha algun remei que ja no pugui 
elaborar per manca de mitjans o 
d'algun dels ingredients? 

Tot el que sé ho puc fer, excepte 
l'essència de flor de taronger, perquè 
de flor se'n necessita molta i el procés 
per fer l'essència és molt labonós. 

Isidre Pinós 

TRANSPORTS 

Bona 

Tel. 83 10 32 

Festa Major ! 

Joi oiena Rellotgeria 

Taller Propi 

Dissenys Exckisius 

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



FORN DE PA - PASTISSERIA 
ANTONI GARCIA 

^ ^ ' ^ O ^ E P A D E C ^ ^ ^ ' ^ 

Cy. SL Feliu, I7-TeI.83 05 0I 
LLAGOSTERA 
ItS.!. 20.18.159 GE 

B^f^ 
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pintura 
decorativa 

font pintors, si 
pintura industrial 
doll de sorra abrasiu 

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tel. 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 

MOBÍUARIDECUIMiBANY 

C/Llevant, 1 
17240 LLAGOSTERA 

Tel. 83 08 20 
Fax 80 52 69 

VILANOVA 

QA GESTORIA 
^ ASSESSORAMENT 

ADMINISTRATIU-COMPTABLE 
FISCAL-LABORAL-FINANCER 

FINQUES mp\ 
Col·legiat 204 

Col·legi núm. 134 

» 
ASSEGURANCES 
JAUME VILANOVA I FONT - Rag.E.D.G.S. ClQUf. 1.178 

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

Què necessitem? 

1 litre d'oli d'oliva verge 
1 olla de porcellana 
1 plat de naps de banya de bou 
dos ous de pagès per litre 

• 4 brots de romaní nou acabats de collir 
una escumadora 
70 grams de cera d'abella per litre 
Un pot net i ben esterilitzat 

Com es fa? 

Es posen dins l'olla un litre d'oli d'oliva verge; 
els naps de banya de bou nets, pelats i tallats a 
rodelles fines; dos ous de pagès per litre i quatre 
brots recent collits de romaní que no hagin florit 
mai d'un pam de llarg, aproximadament. 

Tota aquesta barreja s'ha de coure a foc lent 
fins que quedi rossejada. Quan és al punt es 
treu amb l'escumadora i s'hi posen 70 grams de 
cera d'abella per litre. La cera és millor que sigui 
clara, perquè si és massa dura no obtindrem la 
textura de pomada. 

Quan està tot barrejat es posa en pots nets i 
ben esterilitzats. 

Per esterilitzar o desinfectar pots a casa 
Netejarem el pot amb aigua, lleixiu i sabó i 

després, quan ja sigui ben sec, mullarem un co-
tonet amb alcohol i el passarem per tot l'interior 
del pot. Un cop fet tot això ja podem tancar-lo i 
guardar-lo per posar-hi el remei. 

Les herbes del pati 

són moltes i molt diverses les herbes remeieres que es poden trobar al pati de casa de la Conxita. Aquest 
llistat és només una mostra de la matèria primera de què disposa per elaborar remeis casolans. 

Camamilla de bosc 
"Ombligo de Venus" 
Bàlsam 
Vinca (pervinca) 
Marduix 
Poniol (satureja fruticosa) 
Saborija 
"Consuelda menor i mayor" 
Àrnica (esternudera o tabac de pastor) 
Fulles de la mare de Déu 
Menta (de moltes classes diferents) 
Camedris 
Api 
Milfulles 
Pomera del ciri 
Malví 
Mentolina o Verònica 

Celidònia 
Cordonet 
Bubulosa 
"Apégalos 0 amor del Hortelano" 
Moguet 
Fumaria 
Card marià 
Ruda 
Verdana 
Donzell 
Herba de 7 sagnies 
Tarongina o melissa 
Parietària 
Ortigues 
Nepta 
Violetes 
Maria Lluïsa 

Murtra 
Sàlvia 
Llorer 
Roses 
Passionàha 
Naps 
Calèndula silvestre 
Valeriana 
Herba cuquera 
Fenc 
Artemisa 
Calèndula o boixac 
Herba del fàstic 
Julivert 
Herba de Sant Joan 
Herba conillera 
Valehana 
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Entrevista a Albert Fort 
Cantant del grup de rock Fes-te fotre 

Imagina't fer una entrevista a un personatge que has vist cantar dalt d'un escenari, que escoltes cantar per !a 
ràdio, 0 que cantes amb ell quan sona el seu disc que ja et saps de memòria. És això: imaginació. I quan la 
Imaginació es converteix en realitat és màgia. Nosaltres creiem en la màgia i en la vareta que l'ha fet possible, doncs 
quina prova millor que el fet que l'Albert Fort hagi vingut expressament a Llagostera perquè nosaltres, tres nenes de 
dotze anys, li féssim una entrevista. I així va anar: 

Aquesta entrevista va néixer com un treball d'escola, però aquestes joves reporteres van fer arribar el resultat del seu treball al Butlletí i 
aquí en teniu el resultat. A la foto, amb Albert Fort 

Ens podries dir quants anys té 
Fes-te Fotre? 

Ja fa deu anys que estem tocant. 
Però el que passa és que en fa cinc 
que toquem professionalment. Abans 
érem una colla d'amics i ara som una 
colla d'amics que intenten ser 
músics. 

Quants discos heu gravat i 
quins són? 

Dues maquetes i dos discos. El 
primer es diu "Cops de pedra" i el 
segon "Calvanda", que són dues 
maquetes. Llavors un disc que és el 
"Fes-te Fotre" i aquest últim: 
"Ridícul". 

Quin missatge voleu donar al 
disc "Ridícul"? 

Nosaltres expliquem coses 
senzilles de la gent senzilla com som 
nosaltres. Hi ha històries que ens 
passen o no, o que ens agradaria que 
ens passessin. D'amors, de 
desamors, de noies que ens agraden 
i no ens fan cas. També parlem de 
coses que no ens agraden de la 
societat i que voldríem canviar. Una 
mica de tot. 

A quin públic va dirigit? 
En principi nosaltres procurem 

que la nostra música arribi a tots els 
públics 

Quan gravareu el proper disc? 
Nosaltres tenim moltes ganes de 

fer-lo ja. Però no depèn mai del grup, 
si no de la gent que hi ha al darrera, 
les discogràfiques, que són els que 
posen els "calés" . L'any que ve si 
pot ser. 

Quants concerts porteu ai llarg 
de la vostra carrera? 

Cada any en fem de 15 a 20, 
doncs uns 150. 

Recordes on va ser el primer? 
Sí, va ser al col·legi a on anàvem 

nosaltres, al Pere Roselló de Calonge, 
a una festa de final de curs. 
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ià 

T'esperaves, quan vas 
començar amb els teus 
companys, arribar on ets ara? 

La nostra il· lusió és que ens 
coneguin per tot arreu. Poder anar a 
tocar a Lleida, a Tarragona... Cantar 
amb grups com Sopa de Cabra, Els 
Rets... 

Per què us digueu Fes-te 
Fotre? 

Un dia en una classe vam dir que 
fèiem un grup i que tothom apuntés 
un nom en un paper, i el que més 
ens va agradar va ser aquest. 

Què significa per tu aquesta 
samarreta de "Superman"? 

És una samarreta que m'agrada 
molt, la vaig veure un dia en una 
botiga de Platja d'Aro I vaig pensar 
que me la posaria als concerts, i me 
la vaig comprar. 

Què penses quan sents gent, 
com ara nosaltres, que canten 
una cançó vostra? 

Em fa una il·lusió terrible. Quan 
fas una cançó, te la fas per tu, però 
vols que agradi a la gent, que se la 
sàpiguen i que la cantin. 

Hi ha algun grup que us hagi 
inspirat o inf luenciat en els 
vostres inicis? 

Nosaltres escoltem tot tipus de 
música, però segurament Els Pets 
són els que més. 

Com veus el futur del Rock? 
Una mica cru, perquè a la majoria 

li agrada més un altre t ipus de 
música, la màquina i tot això. I també 
hi ha gent que li fa vergonya cantar 
en català. Però també hi ha gent 
molt maca que va als concerts, 
compra discos i mentre hi siguin el 
Rock en català continuarà viu. 

Quan eres petit ja volies ser 
cantant? 

Doncs sí. 
Em posava davant del mirall amb 

una perruca i cantava les cançons 
que sortien a la ràdio. Jo de petit 
era molt pallasso. 

L'entrevista s'acaba aquí, però 
nosaltres vàrem continuar xerrant 
amb l'Albert una bona estona més. I 
el cert és que ens va caure molt 
simpàtic. A més a més de ser un 
cantant fantàstic és una persona 

molt agradable í divertida que es pren 
la vida amb optimisme. Nosaltres 
esperem que arribi, en el difícil món 
de la música, més enllà d'on s'hagi 
marcat. 

SORT ALBERT!, SORT FES-TE 
FOTREl 

I gràcies per dedicar-nos el teu 
temps. 

m^v^No^uera 
-g: /i^Àfríca'R^mis 

Júlia Nogué 
Dibuix: Montse Mayol 

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... 

G<iia£lin4mi de Pilar Sureda Torrent 

Us desitja 'Bona Festa Major lli 
Plaça Catalunya, 8 - LLAGOSTERA '- Telèfon 83 00 97 
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VI Concurs Literari Sant Jordi 
.VI CONCURS LITERARI 

, SANT JORDI 

PREMIATS DE LA 
VI EDICIÓ DEL 
CONCURS UTERA-
Rl SANT JORDI 
(ANY 2001) 

Categoria: Infantil A 
Participants: 76 
Guanyadora: Laura Díaz Montiel 

Categoria: Infantil B 
Participants: 44 
Guanyadora: Judith Martín Culebradas 

Categoria: Infantil C 
Participants: 26 
Guanyadora: Celeste Corral Rodríguez 

Categoria: Juvenil A 
Participants: 2 
Guanyador: Pau Turon Izquierdo 

Categoria: Juvenil B 
Participants: 2 
Guanyadora: Gemma Roqueta Crusats 

Categoria: Adults 
Participants: 42 
Guanyador: Xavier López Vívancos 

La princesa i un príncep i el castell 
Guanyador de la categoria Infantil A 

\ff^ |iti»««Uo «60^OOSlwSl^ Uff%\^ 

i.^ A^M^ oolir^,. 

Laura Díaz Montiel 
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Un viatge d'amics 
Guanyador de la categoria Infantil B 

Wi havia una vegada tres amics, un cranc que es deia Pepa, un ocell que es deia Titit i una gata que es deia Mixa 
u e 

volien fer un viatge arreu del món. 
Així que van fer les maletes que pesaven molt, i per portar-les van comprar-se un carro. 
Van lligar tres cordes per estirar el carro, per cadascú estirava com volia. El cranc caminava cap enrere tot estirant, 

la gata corria endevant i l'ocell volava estirant, però el carro no es movia. 
La Mixa va cridar els seus companys de viatge per parlar. Es van posar d'acord, estirarien tots caminant cap 

endevant. 
Finalment van viatjar per tot el món i van conèixer molta gent. 

Judith Martín Culebradas 

Lèpoca de Sant Jordi 
Guanyador de la categoria Infantil C 

Coneixeu la història de Sant Jordi, oi? Aquella d'una 
princesa que se la volia menjar el drac dolent i va 

ésser salvada per un cavaller al que tots coneixen per 
Sant Jordi. Doncs abans de tota aquesta història a l'època 
medieval, com ja deveu saber, anava la prehistòria una 
època on jo no crec que és el lloc més adequat perquè hi 
pogués aparèixer un drac. Doncs ens situem a la cova 
del cap d'una de les tribus Homo Sapiens d'aquell indret. 
El cap Hunga hunga, que vol dir cap gros en el seu idioma, 
era més conegut com el més gandul., i mandrós de la 
tribu; perquè a la prehistòria no s'escullien com a "jefes" 
els més forts, valents i atrevits no, no s'escullen els més 
mandrosos, ganduls, pesats. ..etc. Resulta que aquell man
drós cap estava casat amb una homo sapiens preciosa, 
simpàtica, amable i cuinava el conill que déu n'hi do, aques

ta parella tenia com a hereva una filla que tot s'ha de dir 
s'assemblava molt més a la mare que no al pare, tots els 
hereus d'aquella zona s'hi volien casar, com a mascota 
tenien un mamut obedient i joganer, trapella però fidel que 
a tota hora estava ficant el nas per tot arreu. Com a guàr
dies de la cova estaven en Argl i en Gra2 uns bessons que 
amb uns pals punxaguts i llargs i uns rugits en tenien prou 
per fer fora qualsevol intrús del poble... ai... serà millor 
que no en parlem perquè entre nosaltres son fastigoses, 
fastigoses i fastigosets per els més petits. 

Resulta que un dels caçadors del poble veí (no se sap si 
va fer-ho sense voler) va entrar en el territori de cacera de 
la nostra coneguda tribu. Va intentar agafar un conill i se li 
va llençar a sobre un llangardaix amb ales, cua i que llen
çava foc per la boca. El caçador va pensar que xambomba 
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(que vol dir o li podríem dir que significa drac) era la 
mascota de la tribu i l'havia descobert així que va aixecar 
una bandera blanca i se l'emporta per menjar-se'l a un 
lloc molt alt com un entrant molt gros en una muntanya 
on només s'hi arribava volant. 

Així que va ser a dalt d'aquella cova el drac el deixa 
per anar a buscar alguna cosa com herbes, bolets 
qualsevol cosa per cuinar-lo el pobre caçador mirar la 
cova i hi havia fotos de Xambumbas per tot arreu . També 
hi havia coses per pintar i quadres molt bonics i altres 
coses. 

Després molt trist el caçador abaixar el cap i va veure 
que a sota els seus peus s'hi podria distingir el poblat 
del cap Hunga hunga i va pensar en cridar per demanar-
los ajuda però, això volia dir que si això era el poblat hi 
hauria estat caçant!!! I si hodescobrien ai, ai, ai però no II 
quedava alternativa va chdar i chdar però ningú el sentia 
així que chdant va moure's massa i va caure avall avall i va 
xocar fent un gran plaf! Davant la cova del cap i quedà 
inconscient, Argl i Gr2 l'agafarent i el portaren cap el seu 
"jefe" on li hauna de donar explicacions, quan es va des

pertar per les llepades Ilefiscoses del mamut li va haver 
de d'explicar tota la històha. 

El cap no s'havia enterat de res, perquè sincerament i 
específicament s'havia adormit la dona però sí, i com a 
càstig el va fer fer de criat de la seva filla tota la resta del 
dia i la nit es va celebrar el seu casament, el casament del 
caçador Xambarcs que vol dir Jordi (i ja tens el Sant per 
haver aguantat a la filla durant el dia) i la filla del cap 
Hunga hunga que es deia Amblia que vol dir princesa. 

A la nit a la profunda i fosca nit, quan tothom dormia es 
va sentir un rugit molt fort i després van caure ingredient i 
instruments de cuinar. No se sap segur si va ser el drac hi 
ha ningú li va importar gaire així tothom s'adormí un altre 
cop. 

I aquesta és la primera i veritable història de Sant Jordi 
(a no ser que hi hagués la versió en dinosaures) on des
prés es va tornar a representar a l'època medieval on tot
hom 0 gairebé tothom pensa que va ésser on va passar la 
història doncs ara ja ho sabeu. Ara en que creieu? Tenim 
un retrat que demostra la veritat on hi són tots. 

(És de pedra però els hem tornat a dibuixar). 

Celeste Corral Rodríguez 
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Campanyes Gastronòmiques 

Des de fa poc menys de dos anys, tres municipis del Baix Empordà s'l·ian posat d'acord per tirar endavant 
quatre Campanyes Gastronòmiques per temporada. Aquest darrer any, i gràcies a la situació geogràfica, Lla
gostera ha participat dins la planificació d'aquestes mostres. A continuació coneixerem de més a prop aquesta 
iniciativa que apunta a ser un referent de les nostres contrades. 

Entrevista 

Jordi Bodó. 

President de 
l'Assossiciació Ganxona 
de la Vall D'Aro. 

"Aglutinem una mostra gas
tronòmica i un reclam turís
tic". 

Albert Sibils. 

Secretari General de 
l'Assossiciació Ganxona i de 
la Vall D'Aro. 

"Llagostera ha donat un exem
ple de participació". 

D'on sorgeix la iniciativa? 
Quant temps fa que es porten a 
terme? 

L'associació es va formar a par
tir de les tres campanyes gastronò
miques que en aquell moment es 
duien a terme en tres municipis: St. 
Cristina, Castell- Platja d'Aro i Sant 
Feliu. Cada municipi feia la seva 
campanya: Santa Cristina feia la 
campanya del bolet, Sant Feliu feia 
la del peix blau, Santa Cristina i Cas-
tell-Platja d'Aro feia la de! suquet. 
Inclús alguns restaurants de Santa 
Cristina participaven en campanyes 
de Platja d'Aro, d'altres coincidien 
en dates... 

A Sant Feliu de Guíxols ja hi ha
via l'Associació de Restaurants Gan-
xons. Va ser a partir d'aquí que vam 
dir als companys de St. Cristina i de 
Castell-Platja d'Aro si volien adhe-
rir-s'hi I conservar les diferents cam
panyes amb la participació dels res
taurants interessats dels tres muni
cipis. No hi va haver cap problema 
per tirar endavant el projecte, ara 
farà dos anys. Ara farà un any, amb 
la incorporació de Llagostera, som 

quatre els municipis i amb un po
tencial més gran de restaurants. 

Qui forma part d'aquesta asso
ciació? 

Tots aquells restaurants que ho 
desitgin. Es paga una quota d'ins
cripció que és mínima. No obstant 
això, no necessàriament s'ha de ser 
de l'associació per formar part dels 
restaurants de les Campanyes. For
mar part de l'associació comporta 
molts beneficis. Hem aconseguit 
molts avantatges de cases 
comercials, descomptes amb entitats 
bancàries, com per exemple en els 
cobraments per targetes. 

Això vol dir que el potencial apro
ximat de 40 restaurants ens dóna una 
cobertura impressionant. Hem acon
seguit fomentar les bones relacions 
entre els restaurants del sector, que 
ja n'hi havia d'alguna manera, però 
mai tan com ara. Actualment el con
tacte que tenim és molt assidu, això 
vol dir que hi ha una amistat i una 
companyonia que abans existia però 
quedava una mica diluïda. Això vol 
dir que en un moment determinat ens 

ajudem en diferents temes: de per
sonal, d'alguna cosa que falta, etc. 

Com s'organitza l'associació 
per tirar endavant cada Campa
nya? 

L'associació compta amb una jun
ta que reuneix a dos representants 
dels restaurants de cada municipi 
que participa a la Campanya, a més 
del seu corresponent regidor de tu
risme. És així que involucrem els res
tauradors i els Ajuntaments. 

Amb els quatre Ajuntaments vàrem 
decidir fer un conveni renovable anu
alment, Gràcies a les aportacions 
econòmiques i d'infrastructures dels 
quatre municipis, fem possible que 
cada Campanya sigui una realitat. 

Tots els restaurants de cada mu
nicipi entren dins la planificació. Se'ls 
fa arribar un comunicat de la Cam
panya corresponent i, si volen, hi 
participen o no. 

Els restaurants adherits a la 
Campanya sempre són els matei
xos? 

A través dels Ajuntaments es fa 
arribar un comunicat a tots els res-
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íaurants, sense excloure'n cap. No 
busquem mai categories de restau
rants. Depenent de la Campanya, el 
nombre de restaurants varia. 

Aquestes mostres gastronòmi
ques serveixen també com a re
clam turístic? 

Sí, sí, al mateix temps de ser una 
mostra gastronòmica, el que inten
tem sempre a totes les campanyes 
és promocionar productes molt con
crets i tradicionals de la terra. Per 
exemple, la campanya La cuina del 
bolet la titulem 'El Reig', perquè con
siderem que el reig és un producte 
molt emblemàtic de la zona. Dins de 
La cuina del bacallà destaquem el 
'Peixopalo', que és un bacallà sec i 
molt arrelat a les nostres contrades. 
A la cuina de faves, pèsols i suquet 
l'element principal és el 'Suquet d'es
crita'. La sardina pren el 
protagonisme dins la Campanya del 
Peix blau. Per tant a més de fer pro
moció gastronòmica fem també cul
tura gastronòmica, perquè la gent 
s'introdueixi i conegui uns plats que 
estaven una mica abandonats dins 
el mapa gastronòmic. 

El peixopalo és un plat de bacallà 
sec, i molta gent el desconeixia, en 
canvi abans era un plat típic dels su
rers 0 de les colles de pescadors, 
que es reunien un dia a fer l'anome
nada "peixopalada". És clar que això 
és un motiu per allargar la tempora
da i ho fem tret dels mesos de juliol i 
agost. El que intentem vendre no és 
només un producte gastronòmic, 
sinó turístic i cultural. 

Les Campanyes Gastronòmi
ques sempre són les mateixes o 
van canviant? 

Nosaltres e! que volem és que 
aquests productes s'identifiquin amb 
aquesta zona. Els menús poden can
viar, però els productes sempre se
ran els mateixos, basats en el suquet, 
el bacallà, el bolet i el peix blau. 

Com es decideix en quin mu
nicipi es presenta cada Campa
nya? 

Com ja he dit al principi cada 
municipi, excepte Llagostera, tenia 
una campanya pròpia. La presen
tació l'hem volgut mantenir en el lloc 
on es feia originalment. Hem cre-

També tenim cases comercials que 
patrocinen les campanyes. Després, 
com a compensació, nosaltres acon
sellem els restaurants que utilitzin 
aquests patrocinadors com a proveï
dors. 

Ara mateix també estem en tràmits 
per aconseguir una subvenció dels 

Marc Surecln 

Moments de ia presentació de la Campanya del 'Peixopalo' celebrada de a Llagostera 
al Restaurant Masia Sureda. 

gut que la Campanya que es podia 
presentar a Llagostera havia de ser 
la de La cuina del Bacallà, 'el Pei
xopalo', que lliga més amb la cuina 
de l'interior, perquè és un peix sec. 

Hi ha quatre campanyes, qua
tre municipis i quatre presentaci
ons. Quan vam firmar el conveni 
amb els quatre municipis, el vam 
firmar amb igualtat d'oportunitats 
per atots quatre. 

Tot plegat suposa una despe
sa, teniu subvencions? de qui
na manera us financeu? 

El nostre finançament es basa, 
com he dit abans, en l'aportació 
que fan els quatre municipis, que 
és proporcional al número d'habi
tants de cada població. 

Consells Comarcals del Baix Empordà 
i del Gironès i també de la Generalitat 
al departament corresponent. En 
aquests moments estem esperant una 
resposta. 

En el tríptic divulgatiu surt una 
llista de tots els restaurants que 
participen a la Campanya, el menú 
que fa cada un i el preu. El preu del 
menú qui el decideix , cada restau
rant, o bé l'Associació determina un 
mínim i un màxim? 

Ho decidim conjuntament. Segons 
la campanya, el barem d'un preu és 
més alt 0 més baix, procurant sempre 
que sigui una quantitat bastant asse
quible i que cada restaurant tingui lli
bertat d'acció per a posar un preu fi
nal. Això sí, els mateixos plats menjats 
fora de campanya són més cars. 
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La gent com respon a les Cam
panyes Gastronòmiques? 

S'ha de tenir en compte que la 
varietat de plats que hi ha a cada 
Campanya és molt àmplia. Al primer 
any vàrem fer un sol menú amb un 
preu únic. D'aquesta manera el cli
ent sempre trobava el mateix menú i 
només el que canviava era el local. 
Després de l'experiència d'un 
any vam decidir fer-ho com ara: 
el mateix ingredient base per a 
cada Campanya però diferent 
menú a cada restaurant. Això 
dona un número impressionant 
de menús, menges el mateix pro
ducte però elaborat de manera 
diferent. 

Degut això la gent respon molt 
bé. Nosaltres l'any passat vam fer 
una mitjana de 3.000,3.500 me
nús per campanya (l'any passat 
que érem tres municipis). Aquest 
any s'augmentarà a uns 500 menús 
més. Estem per sobre dels 4.000 
menús per Campanya. 

EI client d'on prové? És gent 
forana o més aviat és gent d'aquí? 

Hi ha molta diversitat, fins i tot ara 
per Setmana Santa hi ha molta cli
entela estrangera que també dema
nen el menú de la Campanya. És per 
això que l'any que ve tenim previst 
fer les cartes en diferents idiomes. 
Però el client de més pes, evident
ment, és el client d'aquí. 

Quina és la Campanya que té 
més èxit? 

L'èxit és bastant similar a totes, 
depèn del sector o zona. Per exem
ple la Campanya del bolet té més 
sortida a Sta. Cristina i a Llagostera 
perquè tenen més zona forestal. Però 
el suquet i el peix blau es ven més a 
Platja d'Aro i a St. Feliu que són po
blacions costaneres. Però bé, més 
0 menys els menús que es venen són 
similars. 

Quan s'acaba cada Campanya 
fem un comunicat a cada restaurant 

perquè ens diguin com els ha anat i 
la majoria n'estan molt contents. 

Com creieu que responen els 
restaurants de Llagostera? 

Molt bé, perquè si mirem la parti
cipació, considerant que ha estat el 
primer any, és igual a la dels altres 
municipis. Inclús el percentatge en 

ASSOCIACIÓ DE 
RESTAURANTS 

CAMXOMS I DE 
LA VALL D'ARO 

Logotip de l'Associació 

alguna campanya a superat els res
taurants de St. Feliu o Platja d'Aro, 
que ja són veterans. Estem molt con
tents de la resposta dels restaurants 
i de l'Ajuntament de Llagostera. 

Hi ha gent que pensa Llagoste
ra s'hi ha 'enganxat' i que és una 
iniciativa en la que hi va a remolc? 

A remolc?, ni molt menys. Hem 
trobat molt de suport, tant en els res
taurants com a l'Ajuntament 

La presentació amb més èxit de 
participació, entre assistents i perio
distes, ha estat la que es va fer a 
Llagostera. La sensació que Llagos
tera va a remolc no és veritat, potser 
és pel nom que té l'associació. Per 
això hem pensat modificar-lo quan 
això arrenqui una mica més, canvi
ant-li la denominació perquè tothom 
se senti més identificat i que englobi 
atots els municipis. 

Ens agradaria destacar que Lla
gostera a donat un exemple de parti
cipació i col·laboració, s'ha involu
crat molt i això ens satisfà. Això per 
a Llagostera ha de ser un factor per 
fomentar el turisme i potenciar un 

mancança que no pot deixar esca
par, ja que té moltes possibilitats, i 
aquesta n'és una. 

Quin futur hi veieu a la campa
nya? 

Ha de tenir molta durada, i a més 
hem plantejat unes quotes molt bai
xes perquè s'apuntin com més res

taurants millor. 
El consell comarcal del Baix 
Empordà ha editat un fullet de les 
campanyes gastronòmiques que 
estan atot l'Empordà; de 14o 
15 que se'n fan, 4 són de les 
nostres. És a dir, que fem un 
30% de les campanyes que es 
fan al Baix Empordà. Poc a poc 
quan agafem més prestigi po
drem obtenir subvencions d'esta
ments oficials. Tenim la gran sort 
que en una superfície de 30.000 

habitants, aproximadament, podem 
trobar fins a cent restaurants dig
nes. Pocs indrets tenen aquesta 
sort, i això s'ha d'explotar. Ha de 
funcionar fent venir la gent de fora, 
que la gent identifiqui aquesta zona 
amb el millor lloc per anar a menjar. 
Igual que la gent quan va a la Gar
rotxa pensa en els embotits, o quan 
la gent parla de La Rioja i ja els hi 
ve set. En definitiva, que la gent 
vingui per inèrcia, pensem que 
aquesta inèrcia només es crea a 
base d'insistir en publicitat enfoca
da a mitjans de molta difusió. Tots 
els beneficis van destinats a publici
tat 0 a participar a fires. Tenim la 
intenció d'obrir-nos a nous mercats: 
a les zones properes a l'eix trans
versal, Osona, Barcelona... ara ve
nim de la fira de Girona. El factor 
humà és molt important, tot el temps 
que hi dediquem, viatges... ho fem 
per amor a l'art. És molt difícil tro
bar moments per fer reunions, parti
cipar en les fires... Hem de pensar 
que estem parlant d'hostaleria i és 
una feina prou esclava per trobar 
hores lliures, però ja ens ho anem 
trampejant. 
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Les quatre Campanyes de la temporada. 

r 
l A CUINA PEI 

BO 
"La Cuina de Bolet" 

Aquesta Campanya 
és la primera de la tem
porada. Se sol fer des 
de principis d'octubre 
fins a mitjans de no
vembre. 

El producte principal 
és el bolet. Un bolet au
tòcton de les nostres 
contrades. En la darre
ra edició van ser vint-i-
sis els restaurants que 
van elaborar una gran 
varietat de plats amb di
ferents espècies de bo
lets. 

-a Cuina del Bacallà 

eiBdJfldpalo 
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"La Cuina del 
Bacallà" 

La segona Campa
nya es fa durant els me
sos de febrer i març. 

El Peixopalo és el 
bacallà sec. Aquest ali
ment va ser molt apre
ciat per mariners i ta
pers durant el segle XIX. 
D'aquesta manera va 
ser un plat molt arrelat 
a la nostra dieta i molt 
propici per menjar en 
aquestes dates. Vint-i-
cinc restaurants van 
treure partit al bacallà 
per oferir una gran vari
etat de menús. 

/ * t -ui" 4,t Itj 
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"La Cuina de les 
Faves, pèsols i 

suQuet" 

Aquesta campanya 
es porta a terme els 
mesos d'abril i maig. 

El suquet d'escrita 
és l'element protagonis
ta. Aquest suquet és un 
prestigiós guisat de 
peix. L'escrita és una 
espècie pròpia de la 
Mediterrània, coneguda 
també com la rajada de 
boca rosa o peix de bas
í/na. Un total de vint-i-
sis restaurants van in
corporar a la seva car
ta la combinació de fa
ves, pèsols i suquet. 

?A 

B " L A U 
G A ' N X Ó 

"La Cuina del 
Peix Blau Ganxo" 

La darrera campanya 
es fa poc abans d'en
trar als mesos d'estiu, 
juny i juliol. 

Els sorels, les sardi
nes, les anxoves i els 
verats, tots ells cone
guts com a Peix Blau, 
son la base principal per 
a la elaboració dels di
ferents menús d'aques
ta campanya. Enguany 
serà la propera que es 
durà a terme i aquesta 
vegada comptarem amb 
la presència de restau
rants de Llagostera per 
gaudir d'aquest excel·
lent cuinat. 
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Restaurants de Llagostera 

Els vuit restaurants de Llagostera, que han participat a alguna Campanya fan la seva valoració. 

Preguntes. 
1. Formeu part de l'associació? 
2. A quantes Campanyes heu participat 
3. Serviu gaires menús? (de la Campanya, naturalment). 
4. Quina campanya té més èxit i què ho fa? 
5. Quin tipus de client escull el menú de la Campanya? 
6. Quins avantatges us aporta participar en aquesta campanya? 

f 

El Passeig 
1. No encara no, però hi col·laborem 
2. A totes tres: la de Bolet, el Peixopalo i la de les Faves i Pèsols. 
3. La Primera í la segona van funcionar molt bé, la tercera no tant. Pot 

ser perquè no atrau gaire a la gent. 
4. La de Bolet i la del Peixopalo. Són productes que agraden a gairebé 

tothom. 
5. Tot tipus de gent, tant de fora con d'aquí. 
6. Et dones a conèixer, fas publicitat 

Cal Degollat 
1 . No, de moment no. 

2. A totes tres: la de Bolet, el Peixopalo i la de les Faves i Pèsols. 
3. En unes més que ne d'altres. 

4. La del Bolet. Es fa en una bona època i el bolet té molt d'èxit. 
5. Gent de fora que aprofita els caps de setmana per voltar. També 

veïns de la comarca. 
6. Tens clients nous que et coneixen...és una manera per donar-te a 

conèixer. 

Els Tinars 
1. Si. 
2. Des de la primera. 
3. El normal, no és que en surtin molts però en servim algun. 
4. La de les Faves i Pèssols i la del Bolet. Depèn del client. 
5. Gent d'aqui. 
6. Estar clar que aquestes Campanyes promocionen el producte de 

la zona. És un molt bona idea i a més cada restaurant s'ho fa a 
seva manera. 

Masia Sureda 
1. Si. 

2 . A dues: la del Bolet i la del Peixopalo. 
3. No gaires. 

4. Les dues per igual. No en destaquem cap. 
5. Gent d'aquí. 

6. No hem notat cap incidència. 
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Mas Roure 
1. Si. 
2. A totes tres: la de Bolet, el Peixopalo i la de les Faves i Pèsols. 
3. Si, molts. De la campanya del bolet dos-cents i dos-cents catorze 
a del Peixopalo. 
4. La del Bolet. Ve després de l'estiu I és la primera de la temporada. 
També cal tenir en compe que el bolet és un producte molt nostre. 
5. Gent d'aquí i de Barcelona. 
6. Pubiicitat, coneixença entre els restaurants de la Campanya o bé 
de l'Associació i també es promou un producte d'aquí. 

Ca l'Artau. 
1. Si. 

2. A totes tres: la de Bolet, el Peixopalo i la de les Faves i Pèsols. 
3. Força, estem contents de com va. 

4. La de Bolet va anar molt bé, i la del Bacallà també va tenir molt 
d'èxit. 

5. Gent de fora. 
6. A part de la publicitat, dona l'oportunitat al client a l'hora d'escollir. 

Cv i ^ A' ' ' - ' 
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Mas Tarré 
1. No. Però estem al corrent de tot el que es fa. 
2. Les dos últimes: el Peixopalo i la de les Faves, Pèsols i suquet. 
A totes des de que em obert el restaurant. 
3. Si, deu ni dó. Funciona molt bé. 
4. Totes per igual. També hi ha gent que demana algun plat de menú. 
5. Gent de fora. 
6. Està clar que et dones a conèixer, però també va bé perquè pot 
oferir un menú més. 

Mas Ruscalleda 

(no han estat localitzats) .̂̂  

El Papu Xef 
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Uabocador de Soliusja no admet 
residus industrials 
Es projecten instal·lacions per tractar lixiviats, aprofitar gasos i una 
planta de compostatge 

Els camions de residus industrials 
ja no tenen Solius com a destí fi

nal des del passat mes de març. Fins 
aquesta data, a l'abocador s'admeti
en els anomenats residus industrials as
similables a urbans, de contingut 
majoritàriament més tòxic i voluminós 
que els residus urbans. L'acord entre 
el Consorci de l'abocador i la Conse
lleria de Medi Ambient va ser ratificat 
el passat 6 d'abril. La mateixa data es 
va signar l'acord amb el Consell Co
marcal de La Selva en què 22 munici
pis d'aquesta comarca faran ús de les 
instal·lacions de Solius, a causa de la 
clausura de l'abocador de Santa Colo
ma de Farners. Es tracta doncs, d'un 
canvi que implica que l'abocador pas
sa a rebre residus exclusivament ur
bans. S'assegura, però que aquesta 
nova situació no implicarà un augment 
de les tones d'escombraries que diàri
ament arriben a Solius, ja que la quan
titat dels residus Industrials era am
plament més alta que la que puguin 
aportar els nous municipis adherits. . 

El nou projecte 

D'altra banda, i en la mateixa reu
nió es va acordar un nou projecte per 
l'abocador. La primer part d'aquest pla 
inclou la instal·lació d'una planta de 
tractament de lixiviats (actualment es 
transporten a una planta de Castell 
d'Aro), així com un equipament que 
permetrà aprofitar els gasos generats 
del tractament dels residus. Una se
gona part d'aquest projecte va lligada 
amb la instauració de la recollida se
lectiva de residus als municipis que 
utilitzin l'abocador de Solius. Consis
teix en la construcció d'una planta de 
compostatge que permetrà tractar i 
reutilitzar els residus orgànics. 

El projecte comptarà amb una sub
venció de més de 400 milions de pes
setes. 

Disminuiran la quantitat, el volum i ia 
toxicitat de ies deixalles abocades 

50.000 
Tones anuals 

Deixen de portar-se a 
l'abocador* 

AMER OSOR 
BREDA BRUrfYOLA ANGLÈS CALDES 
SILS LA CELLERA DE TER MASSANES 

SUSQUEDA SANT HILARI SACALM 
SANT FEUU DE BUIXALLEU ARBÚCIES 

SANT JUUÀ DEL LLOR I BONMATÍ VILOBÍ 
RIUDELLOTS MAÇANET RIELLS IVIABR' 
*- SANTA COLOMA DE FARNERS -

25-30.000 
Tones anuals 

Es porten de nou a 
l'abocador* 

(*) Dades facilitades pel Consorci de l'Abocador de Solius 

Què és / què són..,? 

els residus urbans: els que es generen en espais urbanitzats com a 
conseqüència de les activitats domèstiques (habitatges), serveis 
(hosteleria, oficines, mercats,...) i tràfic viari (papereres i altres) 

una planta de compostatge: instal·lació destinada a transformar la 
part de residus que correspona matèria orgànica (restes de menjar, 
jardineria,...). El resultat final és un material útil per a l'adob. 

una planta de tractament de lixiviats: destinada a depurar els lixivi
ats (líquids resultants de l'acúmul de deixalles) 

l'aprofitament de gas: el tractament dels residus de l'abocador genera 
una gran quantitat de biogàs que, mitjançant les instal·lacions adequa
des, per transformar-se en energia. En aquest cas, l'energia generada 
aniria a cobrir les necessitats de l'abocador. 

Daní Moll Casamitjana 
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Llagostera i Carreteres 

A LA CRUÏLLA 
LLAGOSTERA-

GIRONA 

La cruïlla per anar a 
Caldes deixarà d'és

ser un dels punts més 
perillosos del poble en 
finalitzar-se les obres de 
construcció de la roton
da. Les obres, que estan 
pressupostades en 26,4 
milions de pessetes, van 
iniciar-se el passat mes 
d'abril. 

D'altra banda, l'anhe
lat arranjament del tram 
que va des de l'esmen
tada cruïlla fins la carre
tera de Vidreres podria 
iniciar-se -segons va as
segurar a l'Ajuntament el 
director del Departament 
de Carreteres de la Ge
neralitat- el proper mes 
de setembre. Un total de 
152 milions de pessetes 
aniran destinades a eixamplar i reforçar aquesta carretera, que presenta un deplorable estat des de fa ja molts anys. 

Per últim, també està previst el reforçament del ferm de la carretera que enllaça Llagostera amb Caldes, malgrat 
no hi ha encara dates concretes. 

DMC 

A TOSSA 

A CALDES/ 

Marc Sureda 

Senyalització per a les 
feines de treballs de 
construcció del 
giratori a la carretera 
de Caldes 
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Noves músiques al Casino 

Thomas Clements, Stéphane Voisin 
i Thomas Vandevenne compo

nents del grup Voice Changers van 
actuar la nit del 28 de febrer al Casi
no Llagosterenc de Llagostera. El trio 
Voice Changers proposava donar a 
conèixer una música profundament 
ancorada en el silenci, que transpor
ta el públic progressivament a espais 
sonors poc perceptibles. Tota la mú
sica dels Voice Changers és d'origen 
aborigen de tribus i ètnies minorità
ries, tant del Vietnam com d'Austràlia. 
A l'espectacle hi van assistir unes 50 
persones. 

El treball i els components del grup 
són reconeguts internacionalment. 
Thomas Clements ha realitzat diver
sos concerts en sales de prestigi a 
algunes capitals d'Europa com 
Budapest, Stockholm, Londres, en
tre d'altres. Clements ha dedicat gran 
part de la seva vida als estudis dels 
estils més antics de cant tradicional 
de l'índia del Nord. Stéphane Voisin 

«s 

és músic multiinstrumentalista. Toca 
el didgeridoo, instrument de vent 
d'ohgen aborigen d'Austràlia. També 
ha realitzat llargues estades a l'índia 
i el Vietnam, on va aprendre a tocar 
l'arpa de boca de la tribu dels 
"H'mong". Thomas Vandevenne és 

Marc Sureda 

multipercussionista diplomat de l'Es
tat per al Jazz en el conservatori 
d'Estrasburg. 

Després d'actuar al Casino 
Llagosterenc, els Voice Changers van 
anar a tocar la setmana següent a 
Madrid, on actuaven per segona vegada. 

Tercer Festival de Clàssica al Casino 
Per tercer any consecutiu el Casi 

no Llagosterenc amb l'Ajunta
ment van organitzar el tercer festival 
"Clàssica al Casino". Aquest any el 
festival constava d'un cicle de qua
tre espectacles de gran qualitat: 

"El viatge de l'ocell Martinet" amb 
l'Orquestra Hummel i Cristina Cervià. 
Un bonic conte que explica les mú
siques de Vivaldi. 

"Percussió de butxaca", on un 
grup insòlit de cinc virtuosos de la 
percussió van transformar en instru
ment musical objectes quotidians 
com gots, vidres, plats,... 

Concert a càrrec de la Jove Or
questra de Figueres, on es varen in
terpretar obres mestres de Hàndel, 
Vivaldi, Mozart, Mancini i Joplin. 

La "Cançó més bonica del món" 
a càrrec de la Camerata de Cançó 
Tradicional va tancar el cicle. 

El festival va començar el dia 1 
d'abril i va acabar el dia 6 de maig. 

Segons els organitzadors ja s'ha 
començat a treballar en el que ha de 
ser el quart festival, que se celebra
rà l'any vinent. n 

Públic i actors de 
Percussió de Butxaca al 
Teatre del Casino 



COSES DEL POBLE 

Setmana Santa a Llagostera 

La Passió 
f In any més, i per cinquè any con 
C-/secutiu, La Passió de Llagoste
ra va tornar a omplir ei teatre del 
Casal Parroquial Llagostenc. 

Aquest any amb més força que 
mai, intentant consolidar-se com a 
Passió de referència al Gironès, ja 
que és l'única Passió que es repre
senta a la nostra comarca i una de 
les poques que es representa a les 
comarques gironines. Enguany La 
Passió de Llagostera ha comptat amb 
el suport i la col·laboració de la Di
putació de Girona, el Consell Comar
cal del Gironès, l'Ajuntament de Lla
gostera, Llagostera Ràdio i 
llagostera.com. Com a novetat dir 
que amb l'estrena de La Passió van 
quedar inaugurades les obres de 
millora que s'han dut a terme al 
teatre del Casal i que aquesta obra 
disposa d'una pàgina web amb tota 
la informació, que es pot visitar a 
http://wwvy.llagostera.com/passio. 
Així mateix van venir a veure l'obra 
una cinquentena de veïns d'Hostalric 
que varen organitzar un autocar. Per 
a promocionar-la es van fer diverses 
falques publicitàries i va comptar amb 
la presència de Televisió de Girona. 

El text de La Passió de Llagostera 
és la unió de diferents escenes de 
les Passions de tres grans autors 
teatrals catalans: Francesc Picas, 
Narcís Jordi-Aragó i Miquel Vall-
llosera. 

La Passió de Llagostera es va re
presentar els dies 8, 15 i 16 d'abril 
a les 17 hores i és organitzada pel 
Casal Parroquial Llagosterenc. 

El director de l'obra, Joan Turon 
va voler donar les gràcies a totes les 
persones que any rere any fan pos
sible la representació d'aquesta obra, 
on hi participen unes cent persones, 
i va anunciar canvis de cares a l'any 
vinent. 

Marc Sufcda 

http://llagostera.com
http://wwvy.llagostera.com/passio
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El dia del Ram 

Marc Sureda 

El capellà de Llagostera beneint les 
palmes el dia del Ram 

La processó 
de Divendres 
Sant 

Un any més, els carrers de 
Llagostera es van omplir de 
romans i cristians. La pocessó 
de Divendres Sant va recórrer du
rant unes tres hores els carrers 
de Llagostera escenificant el Via 
Crucis de Jesús de Natzaret. 

Uns 1.500 llagosterencs varen sortir al carrer el dia 8 de maig al 
migdia a beneir la palma abans d'anar a buscar el tortell. La plaça 
de la Llibertat va quedar petita davant tanta multitud. Després de 
beneir la palma, el mossèn Josep Maria Jordà va fer la tradicional 
missa que dóna pas a l'entrada de la Setmana Santa. 

Marc Sureda 

Cues a Llagostera 
Amb l'arribada de la Setmana Santa van arribar també els pri

mers turistes a la Costa Brava. Llagostera, poble de pas perexcel--
lència, va viure les ja "tradicionals" cues quilomètriques (en algun 
cas van arribar als sis quilòmetres). Un any més els Mossos d'Es
quadra van haver d'inhabilitar els semàfors de la nostra carretera. 
Sembla ser que els tuhstes sempre tenen preferència. També es 
van començar a veure els primers cons avançant un altre caos 
circulatori per aquest estiu. 

Marc Sureda 

Wí^m 





Dijous 31 de maig 
A Les 20 h. Presentació de La CRÒNICA núm. 21 de Francesc Cortés, dedicada 
a L'esport a LLagostera i reobertura de EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
"10è. Aniversari Pavelló Poliesportiu Municipal", aL PaveLLó MunicipaL d'Esports. 

A Les 21 h. Festa de La tercera edat a L'edifici PoLivalent amb eL conjunt EMPORDÀ FLJSIÓ. 
Hi haurà coca i cava per a tothom. 

Divendres 1 ae /uny 
A Les 19 h. Repic de Campanes i Cercavila a càrrec de La COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA. 

A Les 20 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ "Un volt pel món geganter" i fotograines de Salvador Clotas, 
a la Sala d'exposicions del Casino LLagosterenc. (Org. Colla Gegantera de LLagostera) 

A les 20 h. Animació infantil a La Plaça Catalunya a càrrec del grup BOTXÍ VERMELL. 

A les 21'30 h. CANTATA INFANTIL "Rebelió a la cuino", dels alumnes de les escoles de música 
del Casino LLagosterenc, Cassà de La Selva i Caldes de Malavella, al Teatre Casino Llagosterenc. 
(Org. Casino Llagosterenc) 

A l'I h. Actuació de LAX'N'BUSTO i WHYSKIN'S a l'edifici Polivalent. 
Tot seguit hi haurà música amb La DISCO-MÒBIL. 

Dissab te 2 de juny 
A les 9 h. Entrenament de TIR AL PLAT al camp de tir de Cassà de la Selva. 
(Org. Societat de Caçadors Sant Hubert). 

A les 12 h. Visita guiada a l'exposició del Museu Etnològic 
"De llenya a carbó. Memòria d'un antic ofici.". 

A Les 14'30 h. Inscripcions i Campionat de botifarra a l'Edifici Polivalent. (Org. Unió Esportiva Llagostera). 

A les 15 h. Sessió de TIR AL PLAT al camp de tir de Cassà de la Selva 
(Org. Societat de Caçadors Sant Hubert). 

A les 16 h. Concurs Infantil de Dibuix Ràpid. (Org. G.E. Bell-Matí). 

A Les 18 h. Animació infantil a càrrec de Jaume Barri a La Plaça Catalunya. (Org. Comissió Infantil) 

A les 18 h. Lliurament de premis del VI CONCURS DE PINTURA i del CONCURS DE CARTELLS DE FESTA 
MAJ0R^2001 a la Sala d'Exposicions del Local Social de "la Caixa", 
(Org.: Àrea de Cultura ~ Ajuntament de Llagostera) 

A les 18 h. V Trobada de GEGANTS (Org. Colla Gegantera de Llagostera). Lloc: Parc de l'Estació 

A les 19 h. GRAN CERCAVILA DE GEGANTS 
Recorregut: Parc de l'Estació, Ps. Tomàs Boada, Ps. Rompeu Fabra, carrers: La Coma, Almogàvers, 
Cristòfol Colom, Comte Guifré, Consellers i PL Catalunya. 

A Les 20'30 h. BALLS DE GEGANTS I CAPGROSSOS a la PL. Catalunya. 

Durant els balls s'aniran presentant cadascuna de les colles geganteres participants. 

A les 21 h. Concert: de grallers amb ELS GRALLERS DE l'ACORD, a La Plaça Catalunya. 

A les 23'30 h. CORREFOC pels carrers del poble. Sort;ida: Plaça del CastelL 

A L'I h. Actuació de THE BLUES BROTHERS SHOW by Cafè Soul i LOS MEJORES a l'edifici Polivalent. 



Diumenge 3 
A les 10 h. SIMULTANEA D'ESCACS, a la plaça Catalunya. (Org. Casino Llagosterenc) 

A les 10'30 h. Concentració de MOTOS al carrer Fivaller i recorregut pels carrers del poble. 

A les 11'30 h. Missa cantada amb el COR PARROQUIAL LLAGOSTERENC. 

A les 12 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ de Cartells de la Festa Major 2001 i treballs 
de l'Escola de Belles Arts, a l'Escola de Belles Arts. 

A les 13 h. Inauguració de les EXPOSICIONS del CONCURS DE PINTURA, 
PINTORS LOCALS, CONCURS DE DIBUIX INFANTIL i TREBALLS DE L'AGRUPACIÓ 
DE PUNTAIRES DE LLAGOSTERA, al Local Social de La Caixa. 

A les 13 h. Audició de sardanes amb la Cobla BAIX EMPORDÀ a la Plaça Catalunya. 

A les 13,30 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FLORS I PLANTES 
al vestíbul i local del Petit Casino Llagosterenc. 
(Org.: Comissió Concurs Flors i Plantes) 

A les 17 h. JUGUIMÒBIL infantil al Passeig Rompeu Fabra. 

A les 17'30 h. Audició de sardanes amb la COBLA CIUTAT DE TERRASSA, a la Plaça Catalunya. 

A les 19 h. DESFILADA de moda infantil al Teatre Casino Llagosterenc. 
(Org. Teresa Gómez) 

A les 20 h. Concert amb l'orquestra NUEVA ETAPA a l'edifici Polivalent. 

A les 0'30 h. Ball amb l'orquestra NUEVA ETAPA a l'edifici Polivalent. 
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D i l l u n s 4 de juny 
A les 12 h. Visita guiada a l'exposició de l'Arxiu Municipal "L'Hospital, 500 anys. 
D'hospital de pobres a geríàtric". 

A les 13 h. Audició de 3 sardanes amb l'orquestra MARAVELLA a la Plaça Catalunya. 

A les 17'30 h. L'ESPECTACLE INFANTIL "Piano, Piano,..." 

a càrrec de Pep C.,al Teatre Casino Llagosterenc. (Org. Casino Llagosterenc) 

A les 18 h. Audició de 3 sardanes amb I' orquestra MARAVELLA a la Plaça Catalunya. 

A les 20 h. Concert amb l'orquestra MARAVELLA a l'edifici Polivalent. 

A Les 0'30 h. Ball de Gala amb l'orquestra MARAVELLA a l'edifici Polivalent 

Dimar t s 5 de juny 
A les 17 h. Festival Infantil amb JORDI TONIETTI i xocolatada al Parc de la Torre 
(Org. Casal Parroquial Llagosterenc). 

A les 18 h. Audició de sardanes amb l'orquestra MARIMBA a la Plaça Catalunya. 

A les 22'30 h. Representació de l'obra de teatre "SOM I SEREM" 
de la companyia TEATRE DE GUERRILLA, al Teatre Casino Llagosterenc. 



MUSEUS I EXPOSICIONS 

^ 

"L'HOSPITAL, 500 ANYS. D'HOSPITAL DE 
POBRES A GERIÀTRIC" 

Lloc: Sala d'exposicions de L'Arxiu Municipal 
Organitza: Arxiu Municipal - Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament de Llagostera 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

"lOè. ANIVERSARI PAVELLÓ POLIESPORHU 
MUNICIPAL" 

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Organitza: Patronal Municipal d'Esports 

L'exposició estarà oberta els dies 2, 3, 4 i 
5 de juny. 

Horari: de 18 h a 21 h. tarda 

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE PINTURA 
I PINTORS LOCALS 

Inauguració: 3 de juny, a les 13 h. 
Lloc: Sala d'exposicions del Local Social 
"La Caixa" 
Organitza: Ajuntament de Llagostera 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL 

Inauguradó: 3 de Juny, a les 13 h. 
Lloc: Sala de conferències del Local Social 
"La Caixa" 
Organitza: A. E. Grup Excursionista Bell-Matí 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE PUNTA AL COIXÍ 

Inauguració: 3 de juny, a les 13 h. 
Lloc: Sala d'exposicions del Local Social 
"La Caixa" 
Organitza: Agrupació de Puntaires 
de Llagostera 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE CARTELLS DE 
LA FESTA MAJOR 2001 I TREBALLS DE 
L'ESCOLA DE BELLES ARTS 

Inauguració: 3 de juny, a les 12 h. 
Lloc: Escola de Belles Arts 
Organitza: Ajuntament de Llagostera 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

"DE LLENYA A CARBÓ. MEMÒRIA D'UN ANnC 
OFICI" i "UN ANY A PAGÈS" 

Lloc: Museu Etnològic 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

MUSEU ARQUEOLÒGIC 

L'exposició estarà oberta els dies 3, 4 i 5 
de juny. 

Horari: de 12 h a 14 h. matí 
de 18 h a 21 h. tarda 

LLACIOSTERA 
t é un t o c 
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El dia de Varbre 

Els alumnes de primària del 
col·legi Nostra Senyora del 

Carme i del CEIP Lacustaria van 
ser els encarregats de plantar 
més de cent arbres tant al Parc 
de l'Estació com a l'entrada del 
polígon industrial del nostre po
ble. Les jornades batejades amb 
el nom de "dia de l'arbre" han 
estat organitzades per l'Ajunta
ment amb la col·laboració i la 
participació de les dues escoles 
de Llagostera. Tots els alumnes 
d'ambdues escoles van tenir 
l'oportunitat de participar en la 
plantada d'un arbre. LAjunta-
mentva editar un petit llibret on 
s'explicava la importància de la 
natura i les característiques dels 
diferents arbres que van plantar. 



COSES DEL POBLE 

Les filles del taper 

f 'obra de teatre "Les filles del ta 
; •• per" acabarà la seva gira per les 
comarques gironines, si no hi ha res 
de nou, el proper 30 de juny després 
d'haver actuat a diverses poblacions, 
entre elles Cassà de la Selva, Tossa 
de Mar, La Cellera de Ter i Santa Co
loma de Farners. El Casal Parroquial 
Llagosterenc amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Llagostera va posar 
en escena aquesta obra teatral per 
homenatjar els seus dos autors Pere 
Parés Capallera (text) i Martí Llosent 
(música) el 5 de novembre de l'any 
passat. Després del gran èxit en les 
tres representacions al Teatre del 
Casal Parroquial Llagostrenc, va sor
gir la possibilitat d'anar a actuar a 
diverses poblacions. 

La gira va començar després que 
"Les filles del taper" fos guardonada 
amb diversos premis en el concurs 

Foto KJm 

de teatre Rafael Anglada de Santa 
Coloma de Farners el passat 12 de 
novembre. Aquesta obra, Juntament 
amb la representació dels Pastorets 

i la Passió deixen ben clar que l'acti
vitat teatral del Casal està en molt 
bona forma. 

La calçotada del Casal 
Un any més amb l'arribada del bon temps es va celebrar la popular calçotada del Casal. Unes tres centes 

persones es van embrutar els dits per menjar els calçots de la cinquena "Gran calçotada". Es van coure uns tres mil 
calçots i l'ambient alegre i festiu va ser present durant tota la jornada. El sol va acompanyar durant tot el dia i en cas 
de pluja s'hagués fet al local polivalent. 

Hriol Cortés Oriol Conés 

f^ 
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Arrossada popular de COC 

El passat dia 22 d'abril, el comitè 
local de CDC de Llagostera va or

ganitzar la seva primera arrosada po
pular a les instal·lacions del Casal 
Parroquial de Llagostera. A la una del 
migdia el portaveu de CiU al Congrés 
dels Diputats, Xavier Trias va fer una 
xerrada-col·loqui al teatre del Casal. 
A Tacte hi varen partcipar unes 200 
persones entre elles varis dirigents 
polítics com la delegada d'Ensenya
ment Pilar Sancho, Zoila Riera, Josep 
Micaló i Xavier Soy, entre d'altres. 

Abans de la xerrada Trias es va 
reunir amb els regidors de CiU de 
l'ajuntament de Llagostera i va visitar 
el Casino Llagosterenc. 

Ono! Cortés 

Testimoni c/e Càrrec 

El teatre amateur que es fa a Llagostera no deixa de sorprendre. Aquesta vegada l'obra "Testimoni de Càrrec" va 
omplir durant els tres dies de representació la sala del teatre del Casino Llagosterenc. La direcció de l'obra va anar a 
càrrec del director de teatre Quim Planella que també dirigeix l'Escola de Teatre Aula d'Art a les instal·lacions del 
Casino Llagosterenc. 

Tot va anar sobre rodes menys el segon dia de representació, ja que es va haver d'anul·lar la sessió per un tall en 
el subministrament elèctric que va afectar mig Llagostera. Lobra es va tornar a fer el següent divendres dia 27 d'abril. 



COSES DE LLAGOSTERA 

Activitats de Sant Jordi 

Nombroses activitats es 
van dur a terme per cele
brar la diada de Sant Jordi. 
Els actes van començar el 
dia 19 d'abril amb la pre
sentació del llibre "Cat" de 
MatthewTree. A Tacte hi va 
ser present el mateix escrip
tor anglès Tree que va ser 
presentat pel crític i escrip
tor Ponç Puigdevall. 

La presentació es va fer 
al vespre a la biblioteca del 
Casino Llagosterenc. 

Marc Sureda 

El lliurament de premis als guanya
dors del concurs literari Sant Jordi 2001 
es va fer, un any més, al Teatre Casino 
Llagosterenc el dia 22 d'abril al mig
dia. Moments abans també es va lliu
rar el premi al guanyador del concurs 
de punts de llibre organitzat per la Bi
blioteca Julià Cutillé. 

El guanyador del concurs litarari pel 
que fa a la catagoria d'adults va se per: 
Xavier López Vivancos 

A la fotograTia,e[s membres de! jurat 
van fer entrega d'un dels premis jubenils 
a 
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Després del lliurament de 
premis, els actes van continu
ar al teatre amb un magnífic 
programa monogràfic amb les 
cançons més destacades de 
les obres de Shakespeare. 
Durant la mateixa tarda de diu
menge els menuts van disfrutar 
del 'Teatre de Titelles" a càr
rec de Galiot Contes a la Pla
ça Catalunya. L'obra de teatre 
de 'Testimoni de Càrrec" sota 
la direcció de Quim Planella va 
tancar els actes de la jornada. 

James V. 

Jordi Piiisach 

James V. 

L'endemà els llibres i les 
roses van fer acte de pre
sència pels carrers de Lla
gostera durant tot el dia. 

Com cada any es van 
instal·lar petites parades a 
la Plaça de Catalunya. 

Enguany, contràriament a 
l'edició del Sant Jordi de 
l'any passat el bon temps va 
presenciar la jornada. 



6 COSES DE LLAGOSTERA 

Sopar de la quinta del 74 

La quinta del 1974 va 
organitzar un sopar per 
reunirà tots els companys 
i companyes en una tau
la per sopar. 

El sopares va batejar 
amb el nom de II trobada 
quinta del 74. 

No sabem com va aca
bar la nit pergps fàcil 
d'imaginar. 

Sopar de "jubilació" 
La M^ Rosa, incansa

ble treballadora de la Re
sidència Hospital Josep 
Baulida de Llagostera es 
va jubiliar el passat dia 
19 d'abril. 

Un sopar amb les se
ves companyes de feina 
es va allargar fins a altes 
hores de la nit. 

Felicitats i pera molts 
anys poguem ser com
panys! 

Marc Surecfa 
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''Express de mitjanit 
Monòlegs i cançons al Petit Casino 

9f 

"L'Express de mitjanit" al 
local del Petit Casino de Lla
gostera va aplagar una vui
tantena de persones per es
coltar els monòlegs de 
Norman Sànchez basats en 
textes de Kaufman i a 
Assupció Ortet amb el seu 
monòleg original d'Horacio 
Ladrón deGuevara. 

També va actuar la Fany 
Guillemon amb un repartori 
de cançons. 

Marc Sureda 

La Fanny cantant al Petit Casino 



6 ELS CENTRES EDUCATIUS 

Col·legi Ntra. Sta, del Carme 
Les nostres activitats... , 

f 

Per Carnaval tot s'hi val! Bruixes í mags 
d'Educació Infanti l omplen de disbau
xa els patís de la nostra escola 

El passat dia 21 de 
març,es van fer diferents 
tallers: per exemple, a 
Educació Infantil,els més 
menuts van partcípar en 
un taller de bijuteria feta 
amb passat de colors 

í^ 

^ 



ELS CENTRES EDUCATIUS 

Les nostres activitats. 

Mentre els més menuts es 
divertien amb la pasta de 
color els nens de Cicle 
Inicial i Mitjà van fer un 
taller de pastisseria... 

... i ja per acabar a la casa 
de colònies Mas Gircós de 
Besalú, els nens i nenes 
de primer a sisè van par
ticipar en moltíssimes ac
tivitats com la construc
ció d'un campament indi, 
un joc d'orientació pel 
bosc, tirolina, b t t , elabo
ració de cistells, rellotges 
de sol i pa i un llarg etc. 
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CEIP Lacustàría 

Durant la setmana cultural els 
alumnes de l'escola CEIP 
Lacustàría wan estar treballant els 
noms dels carrers de Llagostera. 

Tots els cicles van participar 
en aquest t rebal l ; adaptant-ho 
lògicament, al seu nivel l . El 
resultat va ser qualificat com a 
molt satisfactori, positiu i inclús 
de gran èxit. 

Els mestres que formen part 
de la comissió de Jornades 
culturals van presentar, als cicles, 
un guió i una proposta de treball. 

Els nens van sortir i passejar 
pels carrers de Llagostera per tal 
d'observar amb detalls el nom dels 
carrers, les façanes de les cases, 
les cruïlles,... Així mateix es va fer 
un estudi sobre els carrers, amb 
els seus comerços, mobiliari urbà, 
il·luminació, edificis, parcs i cases, 
entre d'altres detalls. 

Un any mes els grups de r i 4 t 
de primària vàrem participar en la 
Trobada de Danses que va tenir 
lloc el 6 d'abril a les instal·lacions 
esportives municipals de Cassà de 
la Selva. 

Érem les escoles públiques de 
L lagostera, Cassà, Caldes i 
Riudellots de la Selva, Va ser una 
trobada molt interessant que va 
comportar, en primer lloc i a cada 
escola, el treball d'aprenentatge 
d'una dansa que després seria 
mostrada als altres col·legis. 

El mateix dia, es varen f e r 
d i f e r e n t s Tal lers de Dansa, 
vàrem dinar conjuntament totes 
les escoles participants, vàrem 
representar t o t s plegats les 
danses apreses als ta l l e rs i, 
finalment, vam poder presenciar 
l'actuació de l'Esbart Dansaire de 
Cassà. 

La festa va acabar amb el Ball 
del Rogle, l'Alegre Adéu-siau i 
l'intercanvi de "mocadors" entre 
totes les escoles 

LA SETMANA CULTURAL 

Cada aiiy a la meva escola hi fem la Sülmana ciiliurai i aquest any 
vam fer una cla-sse de divercicncia. A la classe de diverciència vam fer 
1111 joc que es deia el coei. I dcsprcs vam fer un paracaigudes peiil, la 
classe de diverciència la vam fer al gimnàs. 
Una allra aelivilal va ser la visila al Museu Elnològic on la l'ilar Ventura i un 
allTC senyor ens van explicar com feien el carbó els nostres avanpassats. Abans 
d'anar al Museu ens varen passar un vídeo a l'escola. 
Un altre dia vàrem anar amb la senyoreta Píli pels carrers Joan Maragall, 
Consellers i Plaça Catalunya i observàvem amb gran atenció les coses antigues: 
les façanes de tes cases, Ics portes, les fonts,etc..., i de tant en tant hi fèiem 
fotografies. 
El dijous va venir un policia que es diu Josep a explicar-nos com hem de 
circular pcís carrers del poble. Això va ser molt interessant. 
I l'últim dia, el divendres al mati vam anar a! Casino a veure l'obra de teatre 
"LA BLANCANEUS" en angles, hi vaaren liaver co.ses que Ics vaig entendre i 
d'altres que no, lot i amb això em va agradar molt. 
I per acabar a la larda vàrem fer una plantada d'arbres amb els nens de l'escola 
a la zona industrial i per celebrar-ho ens varen donar berenar. 
La veriíai és que cada any la Setmana Cultural és moh divertida i penso que 
n'hi hauria d'haver més d'una. 

Llagostera, 25 de Març de 2001 

Xl·'rl·iíL A A S - A ^ 
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També vàrem participar amb la plantada d'arbres que 
es va fer al polígon industrial 'ífijjt. 

Un agent de la policia Local de Llagostera 
va venir a l'escola per donar-nos unes dasses 
d'educació viària. 

També vàrem anar de co
lònies a Mas Pagès i al Museu 
Etnològic de Llagostera. 
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PINTURA 

A. 
LLAGOSIF.HA 
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IRUANI, S.L 

C. Albertí, 20 
Tel. 972 83 09 13 
17240 LLAGOSTERA 
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LLAGOSTERA 
(Girona) 

Clínica Dental 
Dra, Irene Capria 
ODONTÒLOGA 

Colegiadan" 1768 

Implants Ortodòncia 
Mas Sec, 35 Baixos 

LLAGOSTERA • 
Urgències 639 34 85 83 <-oludo cordiolmcnt 

972 80 53 08 ^^ desitja bono Festa ri 

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

TV-VIDEO-HIFI-ANTENES SAT 

C/ Jaume I, 12 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 80 50 91 - 972 83 11 76 

Fax 972 80 53 07 

CARNS I EMBOTITS 
ELABORACIÓ PRÒPIA 

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

/Ç ^'yiaiq ig^O - ig <^í4aL^ 2000 

ELECTRODOMÈSTICS 
VÍDEO 
TV. C. 
SÓ 

ELECTRODOMÈSTICA 

C/ Pau Casals. 15 

Tel 972 83 02 23 
17240 LLAGOSTERA 

riii.ifvii 

g ! B ^ .ües 

I M P R E S S O R S 

Migdia, 15 baixos - Tel./fax 972 16 50 03 
17412 IVIAÇANETDE LA SELVA (Girona) 

e-maü: grafiquesmassanet@tecnogrup.com 

Granja 

Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, Entrepans . . . 

Dolors Carreras 

Joan Maragall.lO 
Telèfon 80 5437 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

mailto:grafiquesmassanet@tecnogrup.com
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Llagostera inicia una campanya de cuina 
(Diari de Girona, 17 de febrer del 2001) 

Llagostera celebra el 
d'esports 

del 2001) 

desè aniversari del i.del seu pavelló municipal 
d'esports ' r-'^ W'̂  -• 
(Diari de Girona, 19 de febrer del 2001) ' • ' " '^^^'J^· 

E\ Suprem confirma rabsolució de I'E 
Llagostera '?<»' "'»'= HO( clenbuterot -
(El Pur. .,!l200l) 

absolució de l'antic gerenl 
Iclenbuterot * 
!l2001) 

L'atracador d'una caixa a Llagostera fereix una empleada 
els diners 

Demanen dos anys de presó per a un home acusat de tràfic de 
caliquenyos 
(El Punt, 1 de març del 2001) 

Llagostera detecta mancances en l'estudi d'Enher sobre la línia de 
tes Gavarres 
(El Punt, 2 de març de! 2001) 

La policia local de Llagostera se sent discriminada econòmicament 
(El Punt, 8 de març del 2001} 

Un grup racista crema et cotxe d'un immigrant i fa pintades a 
Llagostera 
(Diari de Girona, 9 de març del 2001) 

Un estudi d'impacte ambiental condicionarà tes noves línies 
elèctriques a les Gavarres 
(El Punt, 11 de març del 2001) 

La Passió de Llagostera estrena pàgina web i teatre remodelat 
(Diari de Girona. 12 de març del 2001) 

Llagostera considera insuficient la recollida de deixalles^ 
del Consell 
(Diari de Girona, 24 de març del 2001) 

Les normes subsidiàries i 
... aeròdrom a Llagoste&gMLm^-'— 

"jBjjapide Girona. 27 do març del 2001) 

El Govern treu a informació quatre opcions de la variant 
de LLagostera 
(Diari de Girona, 29 de març del 2001) 

Un gos ataca una nena a Llagostera i li provoca ferides a 
l'engonal 

Plantada d'arbres a Llagostera 
(Diari de Girona, 30 de març del 2001) 

Llagostera sancionarà el propietari del pit bü. 
atacar la nena 
(Diari de Girona, 30 de març del 2001) j l 

La universitat de Bristol qualifica "d'~' 
línies d'alta tensió MÈ 
(Diari de Girona, 19 d'abril del 2pg1 i f l 

El PSC també ha mantingut i 
llagostera per la línia 
(Diari de Girona, 19 d'abril 

L'alcalde de Llago: 
línia de les Gaverr 
(El Punt, 27 d'abril d 

s per al traçat de la líri 



ENTITATS 

G.E. Bell Matí 
Marxa nocturna a Can Punset de Romanyà 

f Ina altra activitat que ja podem catalogar com a popular és la marxa nocturna amb la lluna plena d'hivern, la més 
^ y brillant de l'any. Enguany la realitzàrem el passat 10 de febrer. Sortirem del Pavelló poliesportiu a les 6 de la tarda un 
total de 28 participants amb ganes de caminar i desafiar la nit freda. Atravessàrem tot el pla de Panedes en direcció al 
complex hoteler de Masia Sureda, continuàrem cap al Molí d'en Llambí, can Cateura, can Lloveres, Urbanització de Sant 
Miquel d'Aro i can Punset de Romanyà. Allà, uns companys, que hi havien pujat més aviat, ja ens tenien un bon foc 
reconstituent preparat pera qui volgués fer la torrada i coure alguna cosa per sopar o simplement escalfar-se. Un cop amb 
l'estómac ple i després de contemplar el meravellós cel estrellat, gaudírem de la magnífica vista panoràmica de bona part 
de la plana del Gironès i la Selva, amb Llagostera a primer terme, il·luminada per la sortida de la lluna. Encegats per la 
claror de l'astre reemprenguérem el camí de tornada cap a Llagostera, on arribàrem cap a la una de la nit sense que 
ningú prengués mal i amb la il·lusió ^.ç tornar-hi el proper hivern. Si pot ser amb una nit igual d'esplèndida que la 
d'enguany. ^ '^ V^ ^^ ^ "^' C 

*Plats combinats 

*Tapes variades 
í entrepans 

*Bon ambient 

...Un lloe diferent 
per anar 

C. Àngel quimera, 29 Tel. 972 830664 
"ANTIC DORADO" LLAQOSTEKA 



ENTITATS 

Llagostera Ràdio 
17 anys, més de 6000 hores ú'emissió. 

Va ser el passat diumenge 8 d'abril, quan l'emissora municipa! de Llagostera va cumplir 17 anys. Al llarg de la 
història de la ràdio més de 300 persones han passat pels seus micròfons. 

La foto que veieu es va fer en motiu del sopar del tercer aniversari de l'emissora. Hi ha més de trenta persones, 
que eren les que estaven a la ràdio als seus orígens. Només és una petita representació del col.lctiu que pertany a la 
història de Llagostera Ràdio. 

A la part inferior podeu observar un muntatge que ha fet en Xevi Casas amb les fotos d'alguns dels que actualment 
estem a la ràdio. 

^ I no de ixeu 
d^ 'esco l ta r e l 
1DS.7- Con
s u l t e u 
l lagostera.com/ 
rad io i p a r 
t i c i p e u amb e l 
^75 fl3 D5 12 
a l s programes• 
T''estem espe
r a n t -

http://llagostera.com/


ENTITATS 

Casal Parroquial Llagosterenc 

Sembla que era ahir quan es 
refeia el terra i posàvem unes 

butaques vermelles a la sala del te
atre; sembla que era ahir quan ens 
hi sèiem i valoràvem l'esforç que ha
via suposat aconseguIr-ho. Quants 
espectacles hauran passat des 
d'aleshores? Avui, gràcies a l'esforç 
de tots, ens podem seure en unes 
noves butaques i això ens permet va
lorar el creixement que està fent dia 
a dia el nostre Casal, on es recull un 
gran ambient de gent entusiasta i en
grescadora per tirar-ho endavant 

Sembla que era ahir quan ens re
uníem per preparar les activitats a 
fer per a la canalla i no teníem es
pais físics per distribuir-los a l'hora 
de fer tallers. Ara tenim aules per a 
totes les edats i una gran sala de 
teatre per assaborir bons especta
cles. 

Avui podem estar ben orgullosos 
de tot el que s'ha aconseguit i gaudir 
plenament de totes les activitats que 
s'hi preparen com han estat les 
darreres que s'han fet per Setmana 
Santa; tres funcions de la Passió i 
els quatre dies de colònies a Ca 
l'Aidric. Val a dir que les tres esceni
ficacions de la Passió han estat 
excel·lents, això ha suposat un gran 
treball i moltes hores de preparació, 
molts dies d'assaigs i un gran feix de 
nervis per la posada a punt en el dia 
de la representació. 

Així també, han estat excel·lents 
les colònies de natura que s'han por
tat a terme durant la mateixa setma
na, gràcies a l'entusiasme i prepara
ció d'un grup de monitors que han 
estat moltes hores treballant per fer 
que aquesta canalla gaudissin de 
moltes activitats i estones d'esplai. 
Avui doncs, a les portes de la Festa 
Major i en la vigília de preparació del 
nostre Casal d'Estiu, podem felicitar' 
i encoratjar a tots aquells que, des
interessadament, fan possible que el 
nostre Casal Parroquial sigui una gran 
realitat! 

Mercè Aíherli 

Metcé Albert! 

Ma. Àngels Rosselló Bagudanch I? 
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Colla Gegantera 

Ei companys, bona Festa Major i esperem que no ens 
plogui!!! 
Durant tots aquests dies, ens podeu veure, i molt! Els 

gegants vells amb el seguici de capgrossos, xanquers i gra
ners inaugurarem la festa, com sempre, sortirem de la Pla
ça del Castell i farem cercavila pels carrers del poble fins a 
la Plaça Catalunya. El dissabte us esperem a tots a la V 
Trobada Gegantera, amb els gegants de: Cassà, Caldes, La 
Bisbal, Anglès, Blanes, Martorell, Perpinyà, Calonge, Ribes 
de Freser, Les Planes d'Hostoles i Salt, després d'un ball 
conjunt amb tots ells no us perdeu l'espectacle de cap
grossos Llagosterencs, on dues entitats, el Bell Matí i la 
Colla Gegantera, hem treballat conjuntament per poder-
vos el oferir. Llavors us convidem a quedar-vos escoltant 
els Grallers de l'Acord, que ens oferiran un concert amb tot 
el seu ampli repertori de gran qualitat musical i barreja 
d'estils. També durant tots els dies de la festa d'enguany 
podreu visitar la nostra exposició, UN VOL PEL MÓN 
GEGANTER que inclou l'exposició Goliat, dedicada a la cons
trucció de gegants, l'exposició Caps, dedicada a l'origen i 
la impodiància dels capgrossos, totes dues de l'Agrupació 
de Colles Geganteres de Catalunya i una selecció de fotos 
d'un membre de la colla, en Salvador Clotas. 

El Solstici 

El Solstici és una festa del poble amb anys d'història, 
però amb grans canvis en el seu format. En alguns llibres 
dedicats a festes populars i tradicionals, la marquen com 
una festa molt important per al poble, però malaurada
ment, sols és així per a una minoria. 

Lohgen s'estableix en temps remots, però no deixa de 
ser una llegenda. Diuen que la nit del Solstici d'estiu, la nit 
més curta de l'any, era la més indicada per espantar i esvair 
les bruixes. Doncs aquella nit els pobladors del que llavors 
seria Llagostera, estrobavena la Plaça Balladora, on ence
nien una gran foguera, per mantenir durant les vint-i-qua-
tre hores del dia la claror, com si fos de dia. Feien cerimò
nies i rituals i d'aquesta manera aconseguien que les brui
xes, aquella nit, no es pogessin reunir, i així quedar-ne lliu
res tot l'any, ja que ells no podien actuar. 

Amb l'excusa de commemorar aquell dia i aquells ritu
als, els primers a reunir-se allà la nit del solstici van ser els 
del primer Butlletí, eren una colla d'amics, encenien un 
foc, menjaven carn a la brasa, torrades amb allioli, i algun 
de la colla amb habilitats musicals tocava alguna cosa i 
esperaven veure sortir el sol. 

Llavors, hi va començar a anar més gent,van fer una 
barra discreta i el taranà era el mateix,algú amb bona vo
luntat, animava la festa. 

Quan aquests van deixar la festa ja estava molt con
solidada i era coneguda, va ser després que la van co

mençar a portar l'anomemat Col·lectiu Solstici, que la 
van convertir en un referent del Rock i el Heavy amateur 
gironí, molts grups van tenir els seus inicis al Solstici, i 
alguns encara sonen per les nostres comarques. 

Actualment la festa és cosa de la Colla Gegantera, 
que de fet està integrada per alguns membres del col·
lectiu anterior. Hem canviat el tarannà, per necessitat, i 
s'ha instaurat més com a festa popular de família, per a 
tots els públics, amb sopar i ball, per poder-la fer una 
mica més rendible, és a dir, que no ens costi diners. 

El Solstici també ha passat alts i baixos, com totes 
les festes i també hi ha hagut anys que no s'ha fet. 

Una de les coses boniques és haver canviat l'escalfor 
d'un foc pel caliu de la música, que sens dubte sona des 
que es pon el sol fins que torna a sortir, per no trencar la 
tradició llegendària. 

Del que també estem orgullosos és de no haver pagat 
mai a cap grup perquè toqui a la festa, i que tanta gent 
estigui orgullosa de poder-hi tocar, el Solstici sempre ha 
volgut ser un escenari obert per a tots aquells músics lo
cals 0 de fora. 

Actualment hi ha a LLAG0STERA.COM un fòrum obert 
on es demanen grups amb interès de tocar al Solstici, i 
també es paria amb certa nostàlgia de Solsticis passats, 
podeu participar-hi. 

Així doncs, aquest any us esperem a la Plaça Balladora 
el dia 7 de juliol, per mantenir entre tots aquest "foc" 
encès fins que surti el sol. 

CALENDARI DE TROBADES 2001 

14 d'abril CALONGE 
5 de maig MARTORELL 
26 i 27 de maig. ST FELIU DE LLOBREGAT (ciutat, 
li2dejuny LL'\GOSTERA (festa major) 
17 dejuny. CASSÀ DE LA SELVA 
30 de juny i 1 de Juliol LESCALA (vila gegantera) 
7 de juliol SOLSTICI 
14dejuliol CAN NADAL 
15dejuliol RIBES DE FRESER 
22dejuliol LES PUNES D'HOSTOLES 
28dejuliol SALT 
4d'agost CALDES DE MALAVELLA 
14d'agost U\ BISBAL D'EMPORDÀ 
25 d'agost BLANES 
1 de setembre ANGLÈS 
11 de setembre BUTIFARRADA POPULAR 
2 de desembre PERPINYÀ 

http://LLAG0STERA.COM
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Associació Familiars Alzl·ieimer Girona 

Tot basant-nos en l'objectiu de 
l'Associació que és el d'ajudar als 

malalts i familiars d'Alzheimer, el 
passat dia 17 de novembre es va fer 
una conferènc ia co l · loqui a 
Llagostera sobre l'Alzheimer. Aquest 
acte va ser presidit per la regidora 
de sani ta t i serveis socials de 
l'ajuntament, la Sra. Montserrat Pla, 
que en representació de L'il·lustríssim 
Sr. Alcalde va fer la presentació i va 
expl icar els mot ius i f ina l i ta ts 
d'aquesta conferència fent èmfasis 
a l'espectacular augment d'afectats 
per aquesta malaltia, que a L'Estat 
espanyol les persones la pateixen ja 
superen a les 4 0 0 . 0 0 0 i que es 
calcula que aquesta xifra es podria 
duplicar a l'any 2020 i es va parlar 
també, dels problemes socials i 
laborals que la mateixa comporta. 

Les metgesses del CAP de 
Llagostera, la Dra. Marta Beltran i la 
Dra. Elena Navarro van explicar els 
dos aspectes bàsics de la malaltia 
que són per una banda, quan es 
detecta l'Alzheimer i la seva evolució, 
i d 'a l t ra banda com afecta 
psicològicament als cuidadors que 
no són conscient de tot el procés que 
s'anirà desenvolupant. 

I, per a finalitzar l'acte, la Sra. Anna 
Aliu Daussà, com a presidenta de 
l'Associació de Familiars i malalts 
d'Alzheimer de Girona, amb seu social 
a la Trav. Romanyà, 6 de Cassà de la 
Selva, va presentar el Centre 
d'Acollida ubicat a la Casa de Cultura 
Manel Tolosa, PI. de la Coma, 33, 
2n. pis aula núm.3 de la mateixa 
població, obert tots els dimecres i 
divendres a partir de 16 h. oferint els 
serveis d'estimulació als malalts i el 
d 'or ientació i assessorament als 
familiars i cuidadors. Amb aquesta 
presentació clogué l'acte amb el torn 
de precs i preguntes. 

Durant el mes de març d'enguany, 
l'A.F.A.G. i gràcies a la col·laboració 
econòmica dels Ajuntament : de 
Llagostera, Cassà de la Selva i 
Campl long, ha impar t i t un curs 
monogràfic de 30 hores de "Formació 
per a cuidadors. Amb aquest curs 
l 'Associació ha volgut oferir als 
cuidadors, familiars, voluntaris i a tota 
persona que estigui interessada en 
la mala l t ia de l 'Alzheimer, la 
possibilitat de millorar i/o contrastar 
els coneixements óe la malaltia i de 
tenir mitjans per a millorar l'atenció 
als malalts. 
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Biblioteca Julià Cutillé 
Biblioactivitats 

Marc Sureda 

Concurs de punts de lUbte 

Una novetat d'aquest any ha estat la convocatòria del Ir. Concurs de 
Punts de Llibre, dedicat a tots els escolars de primària de Llagostera. 

La resposta dels nens i nenes del poble ha estat molt positiva, amb 
una participació de més de 70 concursants. 

Amb aquest bon resultat podenn assegurar ia continuïtat del concurs 
pel proper any. 

El punt guanyador, que és de la Sònia Liaqat, de 12 anys, i del qual se 
n'han fet 1000, és aquest que us il·lustrem aquí al costat. 

La resta de punts que han participat en el concurs a més del guanyador, 
estan exposats a l'aparador que hi ha a l'entrada de la Biblioteca. Veniu a 
veure'ls, segur que us agradarà i també us sorprendrà. 

Activitats d'animació a ia 
lectura 

Uúltim dissabte dels mesos de 
març, abril i maig, la Biblioteca ha 
realitzat tres activitats a càrrec de 
Quim Planella, director de teatre. 

Es van fer tres grups per tal que 
cada activitat s'adeqüés a l'edat dels 
nens a la que anava dihgida. Així que 
va quedar de la següent manera: 

»/" Març: activitat dihgida a nens 
i nenes de P3, P4 i Ir. Explicada de 
petits contes descnptius per augmen
tar la percepció de l'entorn. 

/ Abril: activitat dihgida a nens 
i nenes de 2n. fins a 6è. Explicada 
d'históhes sorprenents amb un argu
ment una mica més complex. 

/ Maig: per a nens i nenes de 
Ir. fins a 4rt. d'E.S.O. Xerrada sobre 
autors i llibres de misteh famosos. 
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Famílies amb esperança 

Margarita Torrent filla de Badalona 
però veïna de Llagostera des de fa 
molts anys. La seva família es dedi
cava al negoci de la fusta i per aquest 
motiu van comprar la finca de Can 
Raurich número dos del veïnat de 
Ganix de Llagostera. Hns explica que 
contràriament al que pot semblar la 
seva infantesa no va pas ser la més 
desitjada com la de tantes altres 
famílies que van veure com la guerra 
se'n duia per sempre ei puntal de la 
família, el pare. Adoptada pels seus 
tiets paterns, va fer vida a Badalona 
però amb el temps i molts esforços 
la seva família va restaurar Can 
Raurich amb la il·lusió que els seus 
avis s'Iii podrien retirar algun dia. Tot 
i els entrebancs que li presentava la 
vida per superar el dia a dia, la seva 
vida va canviar completament quan 
un accident de trànsit va cegar la vida 
de del seu marit i els seus dos on
cles, que li van fer de pares i que
dant ella en coma. D'això ara fa 25 
anys i a partir d'aquell moment va 
començar un mal son que canviaria 
per sempre la seva vida, la seva ma
nera d'entendre el món. Mare de dos 
fills, es va dedicar completament a 
cuidar els seus dos fills tot i que tam
bé es va haver de fer càrrec del ne
goci. L'experiència de la Margarita 
evidentment la va marcar per sem
pre i un altre tràgic accident de car
retera que quasi cega la vida de la 
seva filla Maria dei Mar i del seu gen
dre italià Gabriel torna a despertar 
aquell malson. Tots dos van estar en 
coma, ingressats en dos hospitals 
separats per 100 quilòmetres. Mar
garita va demanar interiorment que 
a la Mare de Déu, com a mare l'aju
dés. Després de la pregaria davant 
la seva filla, aquesta va estrenyer-lí 
la mà en senyal de vida i esperança 
i al cap d'una setmana, tant la Maria 
dei Mar com en Gabriel sortien del 
coma el mateix dia. "Casualitat o pro
vidència" segons explica la Margari
ta". A partir d'aquí la Margarita en
tén que la vida és complicada i difí-

Marc Sureda 

Margarita al jardí de casa seva, impulsora de l'associació Famílies amb esperança 

Gil d'entendre. Tot i les adversitats i 
dolor que li presentava la vida, Mar
garita no es rendia. Sensible i afec
tada pels tràgics accidents de circu
lació que desfan diàriament tantes i 
tantes famílies, es proposa crear una 
associació sense ànim de lucre que 
dur el nom de Famílies amb Espe
rança amb la intenció d'agrupar per
sones que hagin viscut i patit l'an
goixa provocada per les seqüeles 
d'un accident de trànsit, per intercan
viar opinions i experiències, però 
també per treballar i conscienciar la 
població sobre la necessitat de res
pectar el codi de circulació i del pe
rill que pot suposar certes conduc
tes temeràries. Famílies amb Espe
rança és la primera associació de les 
comarques gironines que realitza 
aquesta tasca i per aquest motiu ha 
tingut des del començament el su
port testimonial de varies persones 
relacionades amb la seguretat vial. 
En aquest sentit ha mantingut llar
gues converses i reunions amb diri
gents organismes com els Mossos 
d'Esquadra i la Direcció General de 
Trànsit. El punt de reunió de l'asso
ciació és l'ermita de Can Nadal. Un 
porxo restaurat "amb senzillesa i 

amor". Una ermita dedicada com a 
simbolisme a la Mare de Jesús que 
vol abraçar amb les mans als pre
sents però desvinculada de l'esglé
sia convencial. "No he volgut fer cap 
capella" ens explica, "simplement he 
arreglat un porxo hi l'he condicionat 
amb el que bonament crec i penso". 
Per la Margarita, l'ermita de Can 
Nadal, aprofita un magnífic entorn a 
tocar de Ridaura que reuneix una sè
rie de condicions per ser un punt de 
trobada, un punt de germanor on tot
hom qui vulgui hi té cabuda. No es 
pretén donar una imatge de creen
ces religioses sinó d'esperança i de 
vida. D'aquesta manera amb els 
temps s'han anat organitzat diferents 
actes com la ja tradicional "camina
da a l'ermita de Can Nadal" que cada 
any aplega a més d'un centenar de 
persones amb l'arribada del bon 
temps. Precisament pel proper dia 
14 de juliol hi ha prevista la Camina
da a Can Nadal. 

Si algú està interesat en formar 
part 0 partcipar en alguna de les tas
ques de l'associació Famílies amb 
Esperança, només cal que us poseu 
en contacte amb la Margarida al te
lèfon 972830340. 
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Casino Llagosterenc 
Les petges de la història 

Durant els mesos de febrer, març i 
abril, entre quaranta i cinquanta 

llagosterencs, acompanyats per una 
complicitat atmosfèrica quasi perfec
te i guiats per la historiadora local 
Dolors Grau Ferrando, vàrem desco
brir espais del nostre entorn que havi
en estat habitats en l'antiguitat i que 
avui estan abandonats i pràcticament 
oblidats. Les tres sortides inicialment 
previstes varen convertir-se en quatre. 
L'elevat nombre de gent que s'hi va 
inscriure i les limitacions pròpies dels 
espais a visitar, varen forçar-nos a re
petir una de les sortides previstes. Pre
cisament la primera, que es va portar 
a terme els matins dels diumenges 11 
i 18 de febrer. Va ser una ruta sorpre
nent que vàrem començar amb una 
visita a un monument espectacular; 
segurament un dels més conegut de 
tots els proposats, el paradolmen de 
Pedra Sobre Altra, del qual Dolors Grau 
va evocar-ne tant les raons històriques 
com els treballs de recuperació i ex
cavació del passadís i la cova que a 
primers dels vuitanta varen realitzar 
una colla de llagosterencs entre els 
quals hi havia l'Esteve Fa, en Lluís Tor
res, en Josep Maria Romo i ella ma
teixa. I després de passar pels escas
sos vestigis del Castell de Montagut i 

contemplar les 
impressionants 
vistes que ofereix, 
vàrem adreçar-
nos aCaulés Vell, 
al terme de Cal
des de Malavella, 
on hi ha un antic 
poblament visigò
tic tan vistós com 
desconegut i que 
va ser, indiscuti
blement, un dels 
grans descobri
ments d'aquestes 
sortides. 

El diumenge 11 de març, vàrem 
visitar l'església de Santa Maria de 
Bell.lloch, un dolmen situat increïble
ment en una parcel·la de la urbanit
zació Roca de Malvet; Sant Cebrià del 
Alls, un antic poble de les Gavarres que 
va estar habitat fins va escassament 
vint anys, on hi ha les restes d'un pou 
de glaç, també les restes de l'anome
nat Cementiri dels Jueus i vàrem aca
bar la sortida als Metges, on a més 
de visitar l'església i l'antic cementiri, 
hi vàrem dinar. 

La última de les sortides la vàrem 
fer el diumenge 1 d'abril. Des de dalt 
del Puig de les Cadiretes vàrem baixar 

a peu fins la Vall d'Aro, recreant-nos 
amb les impressionants vistes sobre 
la plana i la costa. L'antiga església 
de Sant Baldin, el poblat ibèric de Pla
na Basarda, situat en un lloc increïble 
on es consen/en nombroses sitges i 
cisternes excavades a les roques, la 
Cova artificial de Sa Tuna de l'època 
calcolítica i finalment el Castell de 
Soiius, varen ser-ne els atractius. 

Han estat quatre sortides extraor-
dinàhament enriquidores per a tot
hom. Per a alguns perquè ha estat 
una oportunitat per descobhr un pa
trimoni proper però desconegut, per 
a altres perquè han tingut la oportu
nitat de redescobrir-ho sota l'evoca
ció històrica que en feia la Dolors 
Grau i per a tots perquè hem pogut 
constatar que és un pathmoni trac
tat negligentment, oblidat, que con
vé conèixer i difondre per fer factible 
la seva preservació. 1 per a la Junta 
del Casino ens ha quedat la satis
facció d'haver organitzat una activi
tat dirigida fonamentalment als nos
tres associats però oberta a tothom, 
que ha tingut una magnífica acollida 
i pensem que ha complagut als que 
hi ha participat. Un tipus d'activitat 
que amb tota seguretat repetirem en 
el futur. 

La Junta del Casino 
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Llar dlnfants El Niu 
L'existència de l'home depèn de l'aigua 

í^"^. 

X>8 

El medi aquàtic ha exercit i exerceix una influ
ència vital en la nostra supervivència. 

Partint d'afirmacions com aquesta, des de fa 
alguns cursos la nostra Llar d'Infants està confiant 
en l'equip de professionals del Complex Esportiu 
Riembau, per dur a terme una activitat aquàtica. 

Aquesta activitat es porta a terme durant 12 
sessions en l'últim trimestre del curs escolar. La 
periodicitat és d'un dia per setmana, i la durada de 
cada jornada és aproximadament d'uns 45 minuts. 

L'objectiu bàsic d'aquest "curs" és aconseguir 
la familiarització dels nens amb el medi aquàtic, 
no oblidant que per poder-ne gaudir tenim la ne

cessitat d'aprendre a nedar, i per tant, aquest es 
converteix en l'objectiu final. 

El mètode utilitzat és natural, desenvolupant els 
instints i els sentits dels nens. La mainada ha d'ad
quirir coneixements del seu propi cos I eliminar an
goixes i pors a tot aliè que li és desconegut. Els 
nens aprenen a confiar en les seves possibilitats 
amb la professionalitat, l'experiència i la col-
laboració dels monitors. 

Si bé té importància que els nens aprenguin a 
nedar, és molt més enriquidor ei respecte que ad
quireixen cap un medi que en alguns casos és força 
desconegut, i en d'altres coneixen només amb la 
supervisió dels pares. Cal que els nens descobrei
xin certa independència en l'aigua, i això és el que 
aconseguim amb unes sessions on el joc ens per
met introduir de manera personal i individual l'apre
nentatge. 

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 

M F . 40167215-8 TLF. 972-83 05 28 
C/Camprodon, n" 10 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

'à 

FRUITES 
PUIG 

EL NOM DELS 
BONS ALIMENTS !! 

CAN 
MUNTANER 

oona resla 
a om i 
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Arxiu obert 
Agulles a Varxiu 

Després de més de 6 1 anys 
produint agulles per a màquines de 
gèneres de punt, l'empresa AGUJAS 
SA ha tancat definitivament les portes 
aquest passat mes de maig. La docu
mentació de l'empresa ha ingressat a 
l'Arxiu Municipal per donació de l'ac
tual propietari Sr Narcís Mata, jun
tament amb una selecció de maqui
nària que es destinarà al Museu Mu
nicipal. 

La documentació que ha ingres
sat correspon al període 1940-1982. 
Es tracta de documents típics d'em
presa: llibres de comptabilitat, cor
respondència amb els clients i amb 
els subministradors de matèria pri
mera, comandes, control de qualitat, 
gestió del personal etc. 

Una vagada organitzada i Inven
tariada, aquesta documentació ser
virà als futurs investigadors per co
nèixer amb tot detall el moviment 
econòmic de l'empresa (ingressos i 
despeses), que ens porta directament 
a la dinàmica i a les activitats de la 
fàbrica, com ara la producció anual, 
el tipus de client, el nombre de tre
balladors 0 la problemàtica de la im
portació de matèna primera durant 
els anys 40, 

Lempresa AGUJAS SA neix l'any 
1940 quan Narcís Marfà, Josep Espi
ell i Fèlix Capella, tots de Barcelona, 
compren la fàbrica d'agulles d'Otto 
Feuerstein, situada en aquell moment 
al C/ Concepció cantonada Pg. 
Pompeu Fabra i c/ Ferrer. 

Otto Feuerstein va arribar a Lla
gostera l'any 1923 amb la seva mu
ller Willerlmina. Havia nascut l'any 
1864 a la ciutat Saxona d'Oberlimgurtg 
(Alemanya). Tenia, doncs, 60 anys. 
Es va instal·larà l'actual carrer Girona 
núm 9, i allí va fundar una fàbrica 
d'agulles destinades a les empreses 
tèxtils. Lany 1936 l'empresa ja està 
ubicada al c/Concepció. Malaurada
ment no s'ha conservat documenta
ció d'aquesta primera empresa d ' 
Otto per la qual cosa no en sabem 
gaire res més. 

Quan l'any 1940 els tres socis 
compren l'empresa i funden AGUJAS 
SA, Otto Feuerstein els traspassa 
tota la maquinària i el lloguer del lo
cal per 50 .000. -p tes . Al mateix 
temps Otto manté la direcció de l'em
presa amb un sou mensual de 1.000 
ptes. i una participació del 10% en 
la facturació. Aquell any 1940 la nova 
empresa comença a funcionar amb 
22 treballadors que cobren 4 4 1 ptes. 
a la setmana entre tots. Cal supo
sar que molts dels treballadors pro
venien de la primitiva empresa 
d'Otto. Lany 1944 la fàbrica es tras
llada a l'edifici que ha ocupat fins 
avui dia al c/ Constància 1-3. La fà

brica de /es agulles, com se l'ano
mena popularment, ha donat feina 
al llarg dels temps a molts treballa
dors, homes i dones, que produïen 
les agulles per a moltes de les fà
briques de tèxtils del Llobregat, del 
Maresme, de Barcelona i dels seu 
cinturó industrial. L'any 1967 hi tre
ballaven 28 persones ( 10 homes i 
18 dones) i van fabricar un total de 
3.226.149 agulles. Lempresa en
tra en crisi a mitjans dels anys 70 i 
fa fallida el 1982. A partir d'aquesta 
data la fàbrica continua l'activitat com 
a Descamps-Mata SA. i manté la pro
ducció d'agulles pel tèxtil fins el mes 
passat, que tanca portes definitivament. 
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Grup Municipal de CIU 
Algunes de les propostes que ha presentat el Grup Municipal de CiU 

Les eleccions municipals de l'any 99 
varen tenir un resultat molt ajustat. 
Amb un centenar de vots menys que 
l'Entesa, el Grup de Convergència i 
Unió va quedar en la segona posició 
pel que fa a les preferències dels 
electors. Però malgrat l'estret marge 
de victòria que va obtenir l'Entesa, 
aquest grup va obtenir la majoria ab
soluta de regidors i l'endemà de les 
eleccions podien optar per dues so
lucions: intentar fer un govern de con
sens entre els grups representats a 
l'ajuntament, tal i com havia fet CiU 
en legislatures anteriors, guanyades 
per majoria absoluta i amb un marge 
més gran de vots i regidors, o bé for
mar govern comptant només amb els 
regidors representants de l'Entesa i 
deixar al grup de CiU a l'oposició. Tal 
i com es sabut per tothom, la opció 
escollida va ser la segona, de mane
ra que l'actual equip de govern a 
l'ajuntament de Llagostera està for
mat pels 7 regidors de l'Entesa, i a la 
oposició s'hi troben els 6 regidors de 
CiU. 

Aquesta situació comporta que 
qualsevol iniciativa que vulgui apro
var l'Entesa, es tiri endavant, tingui o 
no el suport de la oposició, gràcies a 
la majoria absoluta obtinguda. Pel 
contrari, l'oposició per moltes propos
tes que presenti, necessita de ma
nera imprescindible el vot favorable 
de l'Entesa perquè es puguin fer rea
litat. Aquest fet, a la pràctica, ha com
portat que la majoria de propostes 
que ha presentat CiU al llarg del que 
portem de legislatura, hagin estat re
butjades amb el vot en contra de l'En
tesa. La impossibilitat de tirar enda
vant la majoria de propostes presen
tades per CiU, pot haver fet pensar a 
alguna gent, que l'oposició no pre
senta iniciatives pròpies i que no
més es dedica a criticar ei que fa 
l'equip de govern, cosa per la que no 
necessita, naturalment, cap mena de 
vot favorable i que també forma part 
del rol encomanat a la oposició: con
trolar el que fa l'equip de govern 

Per tal d'evitar que pugui quedar 
aquesta sensació, i a fi i efecte d'in
formar a aquelles persones del po
ble que no estiguin assabentades de 
com funciona i de què es fa actual
ment a l'Ajuntament, volem presen
tar de manera breu i a tall d'exem
ple, algunes de les propostes que ha 
presentat el Grup Municipal de CiU 
al llarg de la legislatura: 

Ple del 29 de novembre de 1999 
- Moció de CiU per a solucionar els 
problemes de funcionament de cor
reus. Va ser aprovada per unanimitat. 

Ple del 29 de març de 2000 -
Moció de CiU per incloure l'arranja
ment del passeig Pompeu Fabra dins 
el Pla Únic d'Obres i Serveis. Es des
estima amb els vots en contra de l'En
tesa. 

Ple del 3 1 de maig de 2000 - Moció 
urgent de CiU per a millorar el funcio
nament del dispensari municipal i l'ex
cés de consultes a la consulta de pe
diatria. Es desestima amb els vots en 
contra de l'Entesa. 

2 1 d'agost de 2000 - Després de 
dos mesos sense celebrar sessions 
plenàries, sota l'argument que no hi 
havia temes per tractar, el grup muni
cipal de CiU demana la convocatòha 
d'una sessió plenària amb la màxima 
urgència per a tractar el tema del 
transport sanitari i l'assistència social 
i assistencial a Llagostera. El grup de 
CiU demana tenir una ambulància en 
servei a Llagostera les 24h del dia. Es 
desestima. 

Ple del 29 de novembre del 2000 
- Moció demanat la construcció de 
dos nous vestidors al pavelló polis-
portiu. Desestimada per l'equip de 
govern. 

Ple del 27 de desembre del 2000 
- Moció per arranjar les deficiències 
lumíniques existents a diferents car

rers del poble, començant per les del 
carrer Camprodon. Es desestima. 

27 de desembre del 2000 - Mo
ció demanant un nou estudi d'impac
te mediambiental de la línia d'Enher, 
que contempli prioritàriament l'afec
tació sobre la salut de les persones, 
la futura existència de la variant de 
Llagostera i les visuals des del poble. 
Es desestima 

27 de desembre del 2000 - Mo
ció de CiU per demanar al SCS un 
servei d'ambulància permanent, les 24 
hores del dia, a Llagostera. S'aprova 
per unanimitat. 

Ple de 25 d'abril del 2 0 0 1 - Mo
ció demanant l'adhesió de Llagostera 
al Pla Nacional de Joventut i la redac
ció del Pla Local de Joventut. Es des
estima. 

Aquestes,són algunes de les pro
postes i actuacions efectuades pel grup 
municipal de CiU. A mes de tot això, 
s'han fet moltes altres mocions, apor
tacions mitjançant precs i preguntes 
als plens i a les comissions informati
ves i nombroses al·legacions al pres
supost i les ordenances, que han es
tat acceptades. 

Esperem que amb tot l'exposat, 
hàgim pogut aclarir una mica la tasca 
que porta a terme l'oposició. Tanma
teix, reiterem el nostre compromís de 
treball amb el poble de Llagostera i 
restem oberts a to t t ipus de 
suggerencies. 

Grup Municipal de CiU 
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RETALLS D'HISTORIA 

El visitador de les rendes del tabac 

En una de les visites fetes a 
Llagostera per Domingo 

Valdivieso -que tenia el càrrec de 
visitador de la Reial Renda del tabac, 
per la demarcació de Girona-, quan 
amb els membres de la seva escorta 
es trobava molt a prop del poble -en 
el camí ral de Llagostera a Caldes 
de Malavella- va trobar dos homes 
que els semblaven sospitosos, els 
van fer parar i van procedir a 
identificar-los i escorcollar el que 
portaven. 

Es tractava de Joan Codina, àlies 
Cusi i Joan Tàpies, tots dos e la vila 
de Taradell, del corregiment de Vic. 
El primer tenia quatre peces de bla-
vet, sis pells de moltó, una dobla d'or 
i cinc pessetes, mentre el segon era 
portador de dinou pells -no especifi
quen de quin tipus- i vint pessetes. 

No devien poder justificar el que 
duien, motiu pel qual els van portar 
presos davant del bat l le de 
Llagostera, Jaume Codolar, que va 
fer-se càrrec del que portaven i els 
va tancar a la presó. El batlle va pro
metre "dar cuenta y razón al Senor 
Domingo, o a cualquier otro oficial 
de dicha Renta, siempre que sea 
requerido". Era el 25 de febrer del 
1733. 

Van estar uns dies empresonats. 
El 5 de març següent els presos, 
davant del Sr. Domingo Baldavieso, 
van prometre "entregarle y pagarie en 
dinero contado todo lo que fuere 
Juzgado y sentenciado por el llustre 
Seiïor Intendente General de este 
principado de Cathalulia, en todas 
instancias, obligando sus personas 
y bienes havidos y por haver". 

Tots dos inculpats devien ser co
neguts al poble, ja que hi va haver dues 

persones que van presentar-se com 
a fiadors; una era Josep Barthomeu, 
jornaler i l'altra es deia Jaume -e l 
cognom no hi consta- de professió 
teixidor de lli. Tots dos obliguen "sus 
personas y bienes como deudas 
fiscales y reales, renunciando también 
los principales, como los fiadores, a 
todas y quales quier leyes a su favor y 
la general del derecho". 

D'aquesta manera van poder re
cuperar la llibertat. S'ignora el resul
tat del judici, si va ser favorable o els 
van condemnar, però fos com fos, ben 
segur que durant molt temps devien 
tenir present la trobada amb una per
sona l i ta t de l 'admin is t rac ió de 
Catalunya, i també la mala sort d'ha
ver topat amb ell i la seva comitiva, 
prop del Castell de Llagostera. 

Josep Cantó i Antoni Mascort 
(AHG. LI.445) 

ROBERT COROMINAS 
97Z 830 578 Sen^ei Of knl Üagostera 

nou MONDEO 
nascut per a ser líder 
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Ja no el veurem més 

El mercat dels grecs" estava situat als seplans de "can Codolar" enfront de les cadiretes i del rec de les barderes amb 
una extensió d'una bessana de terreny envoltat de roques de trenta a cinquanta centímetres cadascuna i totalment 
planer. A la part sud-oest hi havia una muralla ciclopea que segons els prestigiosos arqueòlegs el Dr. Eduard Ripoll 
aleshores director del museu Arqueològic de Barcelona i el delegat a Girona Sr. Oliva era molt més antiga que la d'Ullastret 
i anava remordint fins arribar quasi a la font d'en Dalmau, també hi havia un trilitre i tot en conjunt era d'una bellesa 
impressionant. 

Estava comunicat per corhols procedents de Llagostera, Solius i pel camí del farmacèutic que anava des de "Can 
Sans" de Tossa fins Sant Feliu, cosa que encara en l'actualitat es pot seguir i deien que anava fins "Mont-Barbat" de 
Lloret. És quasi de mig metre d'ample i també els procedents de Vall-presona i Salions que a Sant Grau es juntaven. 

El senador per Girona Ramon Sala Canadell que era de Castellfollit de la Roca, va presentar una ponència que es 
prohibís extreure pedres dels boscos, cosa que fou aprovada per unanimitat per tot l'Estat. 

En Ramon junt amb uns amics els caps de setmana anaven a restaurar les esglésies romàniques de la Garrotxa. 
Quan començaren enfront de "Can Crispins" a retirar les pedres ho denunciaren al Magnifico Ayuntamiento el de les 

escombraries de "Tellades" i no en feren cas degut a la seva pobresa cultural. 

Francesc Verges i Surihac 
Vicenç Ferrer i Vilella 

IVIMA 
PERFUÍVIERÍA 

ESTÈTICA 

COMplEMENTS 

ÀMqEl quî ^ERÀ, 28 - TEL/FAX ( 9 7 2 ) 8 5 1 5 82 
1 7 2 4 0 - IbxqosTERA ( q Í R O N A ) 
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De Carlemany I al moro Almanzor 
Extret del llibre Notícies de Llagostera i esdeveniments exteriors, d'Emili Soler i Vicens 

Any 814.- En aquesta data va morir 
Carlemany. Els seus hereus. Lluís 

"el Piadós" i Carles "el Calb", tenien 
grans problemes per governar e! 
territori català de les dues bandes dels 
Pirineus. Després d'haver provat 
governants d'estirp francesa 
concediren el govern de tota aquesta 
regió al pare de Guifré el Pilós 
anomemat 

Sunifred I, comte de Besalú, casat 
amb Ermessenda, tots dos de família 
goda. Sunifred va legalitzar els drets 
d'aprissió que prometien quedar-se 
amb les terres abandonades, 
mitjançant la contraprestació de 
serveis, rendes i diferents impostos a 
favor del comte o del monestir. 

En aquesta època es construïren i 
reconstruïren moltes esglesioles i 
molts castells. Sunifred estava molt 
vinculat al monestir de la Grassa del 
Rosselló, per això els reis francesos li 
tenien confiança. Sunifred repartí els 
comtats entre els seus dos fills: a 
Sunyer li donà els comtats d'Urgell, la 
Cerdanya i l'Empordà, i a Bernat els 
de Septimània, Tolosa, Narbona, 
Carcassona i Barcelona. 

Els especialistes que s'han dedicat 
a rastrejar l'església vella de Caulés 
consideren que aquesta, primer era 
d'estil visigòti-bizanti, amb arcs de 
ferradura, construïda amb teulat de 
fusta i després reconstruïda una part 
amb teula de ceràmica romana 
(teuloe) i l'altra part amb llengües de 
pissarra. La phmera església de Sant 
Llorenç de Llagostera segurament 
també era d'aquesta època perquè es 
troba molts trossos de teula romana 
a les parets de reconstrucció. 

Any 850 
Els normands, després d'ocupartot 

Europa, envaïren l'Empordà, 
construïren Empúries i altres 
poblacions de la Marca Hispànica, 
robaren tot el que trobaven i agafaren 
presoners; per això, Sunyer de Sant 
Martí d'Empúries traspassà la capital 
de l'Empordà a Castelló. Feia poc que 

les vaixells catalans, manats per 
Ermengol d'Empúries, havien atacat i 
desembarcat a Mallorca, on recolliren 
molts presoners (que quedaren com 
esclaus) i un gran botí de queviures, 
útils, joies i armes. 

En un capbreu de l'abadia de la 
Grassa (Carcassona) s'anomena 
l'església romànica de Llagostera, amb 
el nom de Sancti Felice de Locustaria, 
i moltes altres propietats de la 
comarca, segons ratificació de béns 
del rei Carles el Calb. En aquell 
document s'anomena també el monestir 
de Banyoles i d'ell es desprèn que les 
muralles de Llagostera ja existien. 

En aquell temps, la gent del poble 
parlava un català arcaic i els escrivans 
i monjos deixaren d'escriure en visigot 
i començaren a emprar el llatí o el 
romanç. 

Any 870 
Guifré el Pilós, fill de Sunifred I 

d'Urgell (comte de Besalú) fou nomenat 
comte de la Cerdanya, l'Urgell i el 
Conflent pel rei franc Cades el Calb. 
Més tard, l'any 878, el nomenà també 
comte de Barcelona, Girona, Besalú i 
Ausona; tots ells eren territoris de la 
Marca Hispànica (que arribava fins el 
Llobregat). Cal remarcar que dels 
territoris ocupats pels cristians a 
Catalunya se'n deia la Marca 
"frontera"; la resta de la península era 
tota dels àrabs. Bernat de Septimània, 
cosí germà de Cademany, havia estat 
ajusticiat pel rei francès Cades el Calb 
per desobediència. 

Guifré el Pilós va tenir quatre fills i 
entre tots governaren el Comtat: Guifré 
Borrell I, Miró 1, Sunifred 11 i Sunyer I 
de Barcelona. 

Guifré el Pilós va fundar Sant Joan 
de les Abadesses, va renovar el 
monestir de Ripoll, va reconquerir el 
de Montserrat i va repoblar tot 
Catalunya; nasqueren així el gloriós 
Casal de Barcelona, la dinastia comtal 
i la senyera catalana. 

En un document guardat als arxius 
de la Corona d'Aragó consta una 

donació de propietats de Locustaria 
al monestir de Ripoll, l'any 875, que 
demostra que les muralles ja existien. 

Tot i que els rels concediren títols, 
les propietats dels comtes, priors, 
bisbes i senyors, moltes vegades 
estaven barrejades. En aquesta època 
el comte Gausfred del Rosselló, més 
tard comte d'Empúhes feu construir 
el phmer castell de Recasens. EL 
castell de Llagostera i els de les 
rodalies també s'estaven construint, 
segurament de fusta, sobre les 
muralles de pedra que ja existien. 

Any 880 
Lemperador francès Carles el Gros 

concedí la immunitat i protecció a 
l'església de Girona, regentada pel 
bisbe Teotarl, i li confirmà el diploma 
que ja li havia atorgat el seu pare. 
També aquest any, a petició del mateix 
Teotari, el rei li concedí en plena 
propietat l'extensa Vall d'Aro (Valle de 
Arace). La donació incloïa el terreny 
delimitat a tramuntana per Romanyà 
(Rominianum) i Calonge (Colonica), a 
llevant pel mar, a migdia per Tossa 
(Tursa) I a ponent per Llagostera 
(Locustaria). Aquests territoris 
hagueren de pagar els delmes (la 
desena part de les collites) al bisbe. 
En aquesta donació no s'anomenava 
el poble de Sant Feliu; segurament no 
existia, 0 potser que ja fos del bisbe o 
dels monjos, de molt abans, i el 
monestir fos independent. També, de 
la donació es desprèn que Llagostera 
no arnbava al mar. La pnmera notícia 
que es té de l'existència de Cassà de 
la Selva és que un tal Reveli renuncià 
a unes finques de Cassano, que havia 
pres indegudament pel sistema 
d'aprissió, i les tornà a la 
Seu de Girona. 

Se sap que l'any 882 existia una 
colònia hebrea a Sant Pere de Juïgues, 
prop de Banyoles. EL 888, el comte 
de Las va establir una colònia jueva a 
Girona, procedent de Juïgues 
(Vilamarí). 
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Una mirada a Irlanda: Roddy Doyle 

"La mare seia als esglaons engrunats de l'escala, girava l'esquena als fets suats de la seva vida i 
contemplava a través del fum àcid les estrelles que feien pampallugues al damunt de Dublín." Una estrella 
que es diu Henry, Roddy Doyle. 

Oui no conegui res sobre Roddy 
Doyle, ara té una oportunitat per 

saber qui és i què ha fet aquest nom 
per la literatura. Direm que va néixer 
a Dublín el 1958, fet que el col·loca 
forçosament entre el cor de veus més 
actual de la literatura en llengua 
anglesa. Podem trobar els inicis de 
la seva obra literària el 1988, l'any 
en què publica una faula rockera 
titulada The Commitments, que els 
af ic ionats al c inema recordaran 
adaptada a la pantalla gran (amb el 
mateix títol) pel director Alan Parker. 
Però aquí no s'acaben els contactes 
de Doyle amb el món del cinema. 
Dues de les seves obres més 
famoses (que, per cert, no han arribat 
mai al nostre país en el seu format 
de novel·la), The van i The snapper; 
van ser portades a la gran pantalla 
pel director britànic Stephen Frears. 
Els fans de Frears, però, les 
recordaran com a La camioneta, la 
primera, i la segona com a Cafè 
Irlandès. Ambdues comparteixen 
protagonista a la f icció (Dessie 
Curley) i actor ( l ' i r landès Colm 
Meaney). 

Les dues obres que ens han 
arribat traduïdes al català són La 
dona que ensopegava amb les portes 
(Edicions 62, setembre de 1997) i 
Una estrella que es diu Henry 
(Edicions 6 2 , octubre del 2000) . 
Però Doyle té una obra mol t 
consol idada dins el món l i terari 
anglosaxó: Barrytown Trilogy (la 
Trilogia de Barrytown, un barri de la 
ciutat de Dublín) engloba les tres 
primeres novel·les de Doyle {The 
Commitments, The van i The snapper, 
que se centren en la mateixa família 
Irlandesa de classe treballadora, els 
Babitte) i Paddy Clarke Ha Ha Ha, 
publicada el 1994. Ara el que ens 
ateny és, però, l'obra més coneguda 

de Doyle, aquella que hem pogut 
llegir en llengua catalana. D'aquesta 
hem triat la de més recent publicació: 
Una estrella que es diu Henry. 

Doyle, que gaudeix en el món 
literari anglosaxó de lectors devots i 
de la gràcia dels crítics, ens regala 
Henry Smart, un personatge que neix 
l'u d'octubre de 1901 , gairebé amb 
el nou segle i enmig del Dublín de la 
malaltia i la misèria ("La pols i la 
brutícia eren la cola que feia aguantar 
dret Dublín", explica Henry). Podem 
comprendre així que Doyle atorgui un 
marc dickensià als primers anys de 
trajectòria vital d'en Henry, tot i que 
la imatge de la pobresa que se'n 
separa es descarregui de 
sentimentalismes i intenti mostrar-la 
com a arrel de la lluita a la que es 
llençarà la majoria de la classe obrera 
d'Irlanda, una lluita que no té motius 
polítics en exclusiva. 

Henry Smart apareix a la novel·la 
com a substitut xocant al dolor dels 
seus pares, que ja havien perdut un 
Henry petit,un altre fill, ara convertit 
en estrella del cel: "I jo vaig mirar, el 
seu altre Henry petita, assegut al seu 
costat als esglaons de l'escala. Vaig 
mirar enlaire i el vaig odiar. Ella 
m'abraçava, però es mirava el seu 
nen que feia pampallugues." Tenim 
d'una banda, doncs, el Henry-Henry 
i, d'altra banda, el Henry-substitut, 
que, com a únic supervivent a una 
llista de predecesors morts, es veu 
obligat a portar damunt la seva 
esquena un munt de fantasmes 
feixucs i a incloure, d'alguna manera, 
els morts a la vida. 

La novel·la s'estructura en 
quatre parts. La primera es remunta 
molt abans del naixement d'en Henry. 
En Henry Smart narra la seva gènesi 
(com el Tristam Shandy de Lawrence 
Sterne), des que es coneixen els 

seus pares fins que és expulsat a un 
món que no entén. Fill d'una mare 
dèbil i de mirada absent i d'un pare 
feréstec, mutilat (porta una cama de 
fusta) que acaba enamorat d'una 
madame de bordell dublinesa, en 
Henry es desvincula aviat dels seus 
pares i forma un tàndem amb el seu 
germà Víctor que els portarà a 
vagarejar per la ciutat des de ben 
petits. Henry perdrà en Víctor i al seu 
pare, però d'ell en conservarà la 
cama de fusta, que serà per sempre 
la seva companya de viatge. 

Després del relat vital dels pnmers 
anys de la vida d'en Henry Smart, la 
segona part de la novel·la comença 
amb els fets més pròp iament 
històrics, aquells que van convulsionar 
r Irlanda de 1916. Aquest episodi és 
el que demana una anàlisi més 
acurada; no en va es basteix de dos 
elements suficientment allunyants 
entre sí - la Història i la Ficció- que, 
lluny de violentar-se, augmenten amb 
escreix el seu valor conjunt. 

Un text partícep de dos móns, el 
de la ventat històrica i el de la veritat 
ficcional, pot ser unit de manera 
diferent per un narrador. Això ho 
explica José Saramago en un article 
anomenat "La historia como ficción, 
la ficción como historia" (Deòats, 
n°27), on el Nobel exemplifica el 
cas de la següent manera : un 
novel·lista que s'interna amb la seva 
ficció pels camins de la Història, pot 
mostrar dues actituts: una d'elles es 
respectar els fets de la Història; l'altre 
és afegir als fets de la Història tot el 
te ix i t f icc ional i tzat que creguí 
convenient per construir la seva 
història. Això és el que Roddy Doyle 
fa magistralment a Una estrella que 
es diu Henry. 

Fets de la Històha: l'abril de 1916, 
Irlanda va viure la Pasqua Ensagnada 
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(The Easter Rising). El dilluns de 
Pasqua de 1916, el moviment Sinn 
Féin (que en gaèlic significa Nosaltres 
mateixos) proclama ia República 
d'Irlanda amb un govern provisional. 
Va ser un cop insurreccional per 
sorpresa, amb un balanç de forces 
negatiu pels catòlics, que varen 
ocupar l 'Oficina Central de 
Correus de la ciutat de Dublín. 
L'ofensiva britànica i protestant 
no es va fer esperar, però els 
patriotes varen vendre car el 
terra: el setge va durar una 
setmana. El resultat, una ciutat 
que presenta un aspecte 
dantesc sota els incendis, les 
explosions i l'espectacle dels 
cadàvers desbodellats, i set 
execucions sonades als patis de 
la presó de Kilmainham: les 
dels set homes que van firmar 
la proclama de la República. Els 
seus noms eren Thomas J. 
Clarke, Sean MacDiarmada, 
Thomas MacDonagh, RH. 
Pearse, Eamon Ceannt, James 
Connolly i Joseph Plunkett. 

Els fets del relat: El dilluns 
de Pasqua de 1 9 1 6 , Henry 
Smart té catorze anys i es troba 
a l'Oficina Central de Correus. 
La soledat i la pobresa que l'ha 
envoltat durant tota la vida l'ha 
por ta t i nde fec t ib lement a 
l'exèrcit. Ara ès un Feiner i lluita 
per Irlanda. Quan el seu bàndol 
es rendeix, les execucions se 
succeeixen una a una. Ell també és 
un dels escoll its: està a punt de 
passar a la Història. Però Doyle actua 
de manera intel·ligent: Henry Smart 
escapa heroicament de les mans de 
la policia de la presó de Kilmainham 
i no deixa cap rastre. L'autor involucra 
d'aquesta manera el seu personatge 
amb els fets h istòr ics però el 
desvincula quan es veu en l'obligació 
de que aquest deixi la seva petja. 
Henry Smar t és un personatge 
inventat, però possible, que s'obre 
camí de la Història d'Irlanda sense 

deixar cap testimoniatge: La famosa 
foto. Lúltim home que es va rendir. 
Jo era allà, a l'esquerra d'en De Valera 
(jo mai no li vaig dir Dev) La primera 
vegada que vaig veure la foto, hi sortia 
el meu colze, però fins / tot això va 
desaparèixer en les versions 

posteriors. Si en Hanratty hagués 
mogut la seva camera només una 
mica cap a la dreta, només una 
fracció, jo hi hauria sortit. Coneixeríeu 
la meva cara, sabríeu qui sóc. Aquest 
individu heroic a qui es refereix en 
Henry és Eamon de Valera, capitost 
del Sínn Féin que se salva de 
l'execució massiva per ser d'origen 
nordamericà. El seu prestigi el porta 
poc després a la presidència del 
partit. El seu nom va uni ta la novel.la 
al de Michael Collins, un altre històric 
de! Sinn Féin i home de confiança, 

en el moment en què està situada 
l'acció, de De Valera. 

Però no és aquesta l'única ocasió 
en què Henry Smar t passa 
d'esquitllentes per la Històha. Ja a 
la tercera part de la novel.la, que 
narra fets ocorreguts inmediatament 

després de 1 9 1 6 

(aprox imadament f ins a 
1918), Henry Smart s'eleva a 
la categor ia de l legenda; 
forma part de la tradició i la 
cultura oral del seu país (hi 
ha cançons que parlen d'ell), 
però la seva fau la és 
intangible, s'esvaeix com el 
vent. Ell mateix afirma: No hi 
va haver mai un Henry Smart. 
Em faltaven quatre anys per 
poder votar, no vaig ser mai 
membre del Sinn Fein; no 

r- m'hauria presentat a les 
eleccions encara que m'ho 
haguessin demanat. Estava 
involucrat en un procés que es 
convertiria en història amb 
majúscules, jo donava forma 
al destí del meu país però, de 
fet, Jo estava exclòs de tot. 

La mirada sobre la realitat 
irlandesa de Roddy Doyle es 
forma en la dualitat i en les 

- ^ possibles contradiccions entre 
els fets i la interpretació de la 
realitat. S'ajuda d'un gènere 
híbrid i crea un personatge 
que -pe r pertànyer a una 
banda armada- podria no 

establir una total empatia amb el 
lector. Amb tot això, la novel.la crea 
un vastíssim univers d'elements que 
ens poden ajudar a fer-nos una idea 
de la literatura de Doyle, més propera 
a U2 que a un tenor suspirant d'amor 
(segons el Washington Post), més 
proper a l'home treballador que a 
l'Home Tranquil. Queden moltes 
coses per dir d'aquesta novel.la, però 
ens queda una recomanació: cal 
llegir Roddy Doyle. 

Cristina Garcia 
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REGISTRE CIVIL 

Naixements 
5 agost Aida Teixidó Barea 
5 febrer Chhstian Sagues Zafra 
10 febrer Alba Pellicer Rodríguez 
14 febrer Youssef Maaroufï Beghdadi 
18 febrer David Conesa Ortiz 
25 febrer Pau Osorio Costa 
28 febrer Loubna Aakid Amghar 
4 març Leandra Garcia Sànchez 
13 març Xavier Fuyà Jiménez 
27 març Ali Barmou Cabarrocas 
28 març Ahiam Hadou Salama 
29 març Eric Mota Esteve 

Aida Teixidó Barea 

i 

Matrimonis 
17 març Daniel Gàmez Sànchez i Esther Navarro Gutiérrez 
24 març Càndido Jordàn Vila i Sonia Mas Ferrero 

Leandra García Sànchez 

Defuncions 
Data Nom i Cognoms Edat 

14 febrer 
15 febrer 
22 febrer 
23 febrer 
25 febrer 
26 febrer 
8 març 
9 març 
10 març 
12 març 
16 març 

2 1 març 
23 març 

4 abril 
9 abril 
12 abril 
18 abril 
19 abril 
20 abril 
20 abril 
25 abril 

Marcelino Mestres Fulla 
José Varo Varo 
Antonio Amores Torres 
Francisco Pérez Fernàndez 
Mana Puig Vall-llosera 
Germàn López Soldado 
Fèlix Sureda Gotarra 
Pilar Albertí Avach 
José Ortega García 
Maria Nogué Lloveras 
Dolores Arbusé Morè 
Luis Ferrer Torralba 
Emilio Sais Carreras 
M^ del Carmen Martínez Mirón 
Antonio Pardo Lloveras 
Núria Navarri Puyol 
Francisco Asensio Giménez 
Manuela Lobato Coronil 
Jaime Masgrau Lluís 
Emilio Mallorquí Pigem 
Josep Fonosas Planas 

68 
90 
86 
76 

, 8 3 
86 
88 
82 
7 1 
87 
9 1 
8 5 
86 
84 
79 
60 
80 
77 
57 

8 1 
82 



EMBOTITS ARTESANS 

C/ Almogàvers,! 3 - Tel. (972) 83 02 99 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Centre Ec/nc3tfíi 

Csrrer QlroD?. 31 Lísj^osícrs 

Telèfon 972 805525 
Reforç i repàs individuals i grups reduïts 

LAMPISTERIA 

J.VA 
E s f a n i n s t a l · l a c i o n s 
c3e 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 Fab ra ,49 
Te lè fon (972) 83 0 3 64 

L L A G O S T E R A 

L OVERAS 
OBRES i CONSTRUCtiONS S.L 

Tels. SO 52 98 
609 36 32 30 
610 25 G3 82 
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C a m p r o d o n , 2 4 
Tel . i F a x : 8 3 0 2 10 

LLAGOSTERA 

L'ESTIL 

\NVí 

Ens Trobareu a: 
Placa C a t a l u n y a , Ió 

Telèfon 83 (39 08 LLAGOSTERA 

Us desitjo una RONfí F€STn MflJOn ! 
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RAMONA 
FRIGOLA 

U <SttiK t 4 - T < l . q r 7 3 g 3 0 3 g M - ^J60?íB^^ 

-.^, 

Nt^.' 

Masí Maíensa 
Vivers 
j a r d i n e r i a 
V.Bruj;uera 7 
1724Ò LLacoscera Girona 



EN RECORD DE„. 

En record del nostre avi 

Els nostres ulls ploren les teves ganes de viure, 
i mentre el teu cos dèbilment s'apaga 
encenem les espelmes que vetlleran per tu nit i dia 
en els racons de la memòria. 

En la infinita llum del record 
moriran tendrament les nostres llàgrimes, 
sentint les lleugeres notes de música que ens els teus llibres 
s'airegen com les fulles dels arbres del bosc. 

1 ara que la immensitat del silenci tot ho ocupa, 
deixarem ressonar pausadament l'eco de la teva presència 
sabent que no has marxat, 
sinó que t'has quedat amb nosaltres per sempre. 

Els teus néts. 

En memòria de l'amic Martí 
Aquestes línies són en record de 

l'amic i compositor Martí Llosent, 
amb qui passava moltes estones par
lant de música en general i phnci-
palment de sardanes, ja que m'agra
da parlar-ne i ballar-les I ell era un 
músic i compositor que sentia dintre 
seu el que és i representa la sarda
na per al nostre país, i gaudia molt 
escoltant totes aquelles composici
ons de música per a sardanes. 

Quan faig memòria de les con
verses que vàrem tenir, recordo que 
em comentava que algunes de les 
obres de Juli Garreta, Enric Morera, 
entre d'altres compositors, són me
ravelloses per la seva composició mu
sical, i que les considerava d'una gran 
qualitat per ésser interpretades per 
les cobles com a peça de concert. 

Quan recordava el seu pas per les 
diferents cobles on va actuar, em 
comentava que a totes les ballades 
procurava que la cobla interpretés 
sardanes alegres per fer gaudir a tots 
els sardanistes, ja que considerava 
que, en un aplec o en una ballada 
de sardanes a la plaça, era molt im
portant que una vegada acabada l'au
dició tothom la recordés com una 
molt bona ballada de sardanes, i em 

deia: "És per això que a totes les 
audicions procuràvem interpretar to
tes aquelles que en el seu moment 
demanaven els sardanistes". 

La majoria de les seves sardanes 
són pensades per persones i llocs 
de la nostra vila i del seu entorn, i 
són dedicades a aquests. 

Recordo que en una de les con
verses mantingudes m'explicava que 
era molt aficionat a recórrer en bici
cleta els entorns de la nostra pobla
ció i que mentre descansava i con
templava aquell paisatge s'inspirava 
per fer una sardana, i tot seguit es
crivia unes notes per no oblidar aque
lla idea. Per aquest motiu, va ésser 
quan va compondre sardanes com 
les de Cap a can Crispins, Tranquinell, 
Bell camí de Riüaura, la Cova d'en 
Daina, i la Capella de Sant Llorenç la 
va compondre recordant quan, per 
la festa de Sant Llorenç, la Cobla La 
Principal de Llagostera, de la qual 
formava part, anava a interpretar la 
missa d'ofici i sardanes. 

Pensant en tots aquells que es
coltem i ballem la sardana i per als 
petits que volen aprendre a ballar-la, 
va compondre les sardanes titulades 
Sardanistes ílagosterencs i Petits dan

saires llagosterencs, sentint-nos tots 
plegats molt joiosos de poder gau
dir-ne. 

El que sí és evident és que els 
sardanistes de Llagostera ens recor
darem sempre del teu pas per aquest 
món. 

Casimir Duch i Mestres 



LA FESTA MAJOR 

Lax'n'busto és el grup de 
rock en català de moda. 
L'any passat van publicar el 
seu darrer disc, Llença't, 
amb el qual han assoli t un 
gran èxit de vendes i crí t i 
ca. El seu rock fresc i 
"gui tarrero" ja ha omplert 
pavellons i envelats de to t 
Catalunya, i ara arriba a 
Llagostera per mostrar la 
seva força de directe a to ts 
els seus fans. 
Divendres a la 1 al Local 
Pol ivalent . 

Whisky'ns fan pop-rock fresc i jove, amb 
l letres que parlen de temes d'amor, 
socials i reivindicatius. La seva música és 
molt directa i destaquen les seves melo
dies enganxoses i el carisma del seu 
cantant, actor ocasional en alguna sèrie 
de te levis ió. 
Divendres a la 1 al Local Polivalent 

Los Mejores repeteixen actuació per 
tercer any a Llagostera. Un extens reper
tor i de versions interpretat amb una 
força contundent avalen el seu èxit . La 
farra assegurada. 
Dissabte a la 1 al Local Polivalent. 

El grup BIues Brothers 
presenta un especta
cular concert inspirat 
en la famosa pel·lícula 
de John Landís 
"Granujas a todo 
r i tmo". Soul i 
r i thm'n 'b lues inunden 
l 'escenari amb to ts els 
clàssics que van ^ 

marcar una època: 
"Everybody needs 
somebody", "Soul 
man" , "In the midnight 
hour", "Think"... 
Dissabte a la 1 al 
Local Pol ivalent. 

^ 

m 
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Nova Etapa és una orquestra 
amb molts anys de música dalt 
dels escenaris. Ball i gresca 
"patxanguera" per a tots els 
públics. 
Diumenge a les 8 de la tarda 
concert, i a les 12:30 ball. Tot 
al Polivalent. ^ 

^ 

(^ 

ís^ 

CRAN 
anauEmu 

IMTEItNACICNAl 

•íl 
MAHAVCLUÍ 

Qui no coneix a la MaraveUa? 
Segurament és una de les 
orquestres amb més prestigi de 
Catalunya. El dilluns el tindrem 
tot el dia al nostre poble: a les 6 
de la tarda sardanes a la Plaça, 
a les 8 de la tarda concert al 
Polivalent i a les 12:30 de la nit 
ball també al Polivalent 

Tothom coneix a Teatre de Guerrilla gràcies a 
les seves aparicions televisives. Ara tindrem 
l'oportunitat de veure'ls al nostre poble amb 
el seu espectacle teatral Som i Serem. 
Seguint amb la línia d'humor corrosiu que 
caracteritza els seus espectacles, Som i 
Serem és un pas més dins la recerca teatral 
de Teatre de Guerrilla. 
Som i Serem ens presenta tres personatges 
de presència contundent però limitats i 
indefensos davant el món que els rodeja. La 
seva feina no és altre que curar els seus 
patiments i prevenir les fatalitats; i anar 
passant... anar fent... anar tirant... anar 
veient... en definitiva anar visquent. 
Dimarts a les 10:30 al Teatre Municipal 
Casino Llagosterenc. 
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BONA FESTA MAJOR ! 

E.S. LES SUREDES 
PETROGAL ESPANOLA 
TELÈFON 46 38 93 

BOTIGA 
TREN DE RENTAT 
CANVI D'OLI 

24 HORES 
AL SEU SERVEI 

04Í4^ 

PUB UENRENOU 
Llagostera 
Tel. 80 53 97 



LES FESTES D'ESTIU 

Les Festes d'Estiu 



FELICITATS!! 

MASIA SUREDA CONVIDA ALS RECENT CASATS A PASSAR UNA 
NIT ROMÀNTICA AMB UN GRAN ESMORZAR EN EL NOSTRE 

HOTEL 
PODEU PASSAR A BUSCAR L'INVITACIÓ PEL NOSTRE 

ESTABLIMENT 

Oferta vàlida per a habitants de Llagostera, 
casats durant l'any 2001 a la Parròquia del poble 

MASIA SUREDA S.L VEÏNAT PANEDES, 43. Tel.: 972805500 

- Mobiliari de cuina Integral Xey 

-Exposició de 100 m2 

- Projectes realitzats per un Arquitecte Tècnic 

- Pressupostos sense cap compromís 

- 5 anys de sarantia en mobiliari de cuina 

C/ GARBl , 5 17240 LLAGOSTERA / TEL. 972 - 80 52 64 
CARRETERA GIRONA - PALJ\MÓS AL COSTAT DEL TALLER CASAS MASGRAU 



EL RACÓ DE LART 99 

Una tendra claror es filtra per la finestra-
Em pinto la cara de blanc. 

Intento barre.jar-me amb la gent del carrer 
Destenyit per la pluja. 

Tiro carrer avall. 
Resseguint la riba m'he girat d'esquena 

veient l'altre costat del paisatge. 

(M'he dit: vull provar de passar del negre als verds silenciosos, 
amorosit's per algun vermell. Però el taronja em tempta, com també 
la pluja d'Abril.") 

Mon Pons 
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mobles 
SOLER 

J O A N SOLBR I lUSSECH 

Mobles d'encàrrec 
clàssics i modeles 

C. Àngel Guimerà, 6 - Tel. 83 00 44 

LLAGOSTERA ^^^^ ̂ ^̂ ,3 „a|OP! 

»LANTES F R U I T E R E S 

'LANTES ORNAMENTALS 

Interiors i Exteriors 

FALGUERAS 

D 0 V \ 3 L A LLAGOSTERA 

^ , 1 1 1 1 C; Camprodon. 39 

r G S ' V S ^ W \ 3 L \ 0 V \ Carretera Girona a Sani Feliu 
-J Te/s- (972) B3 0112 1 80 55 79 

Pinsos Vinas de Llagostera, S i . 
Crta. Sant Feliu, Km. 22 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel: 83 01 90 

Fax: 80 54 53 

BONA FESTA MAJOR 

PLANXISTERIA i PINTURA 

Albert Mallorquí i Guich .,. 

CIra.Tosso.'ÍS 

Tel. 8053 09 17240 LLAGOSTERA 

Desitja que passin una bona FSSTA MAJOR ! 

s ^ 

í? PEIXATERIA 

LAl\lA 
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 
CHsIófol Co lom. 7 - Tel 972 830258 - 972 805195 

L L A G O S T E R A 

JL· PAVIMENTOS 
B ^ BENITO SERR\NO, S.L. 

PAVIMENTOS DE H O R M I G Ó N 

• PÀRKINGS Y PISTAS POLIDEPORTIVAS 
- NAVESY POLÍGONOS INDUSTRIALES 
-URBANIZACIONES 

PAVIMENTOS DE H O R M I G Ó N IMPRESOS (DECORATIVOS) 

- ZONAS PEATONALES, PARQUES. JARDINES, 
PASEOS Y PLAZAS 

- EXTERIORES DEHOTELES Y RESTAURANTES 

Músic Aguiló, 26 E-mail:Eefrffie!@mundiJÍaes LLAGOSTERA 

Móvlles 649977551 • E19709B67 

Telf Y Fav S73 83 09 79 

M . * Ca rme Va len t í 
P E R R U Q U E R I A 

Passe ig P o r r p e u Fabr 

T e l é l o n 83 06 2 0 
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Com preparar una jardinera 

La primavera és temps de sembrar, 
plantar i trasplantar les nostres 

plantes en testos més grans, o bé 
en jardineres. La part més important 
perquè les plantes visquin bé és el 
tipus de terra que hi posarem. 

El substrat és una barreja de dife
rents terres que podem utilitzar per 
plantar dins de contenidors o jardi
neres, es diferencia del terra d'un 
jardí en que principalment està format 
de matèries orgàniques, en lloc de 
matèries inorgàniques. Les matèries 
orgàniques són terres vegetals que es
tan formades de torba, escorça, fems 
compostats i altres parts. La matèria 
inorgànica són fraccions de roques en 
forma de sorra, terra volcànica, perli-
ta i altres. 

La majoria de plantes arbustives de 
floració estiuenca com són els gera
nis, petúnies i rosers viuen bé amb una 
terra vegetal de les que ja trobareu 
preparades. Si voleu que tingui una 
mica més de pes perquè el vent no us 
bolqui els testos i retingui més la hu
mitat, podeu barrejar una part de ter
ra de jardí amb dues parts de terra 
vegetal. També caldrà que li afegiu un 
adob de tipus complert que tingui una 
concentració de nitrogen (15-18%), 

fòsfor (4-9%) i potassi (9-15%) i que 
tingui també magnesi i ferro. 

En canvi, les plantes d'ombra com 
són la camèlia, la gardènia i l'azalea 
que tenen floració primaverenca, ne
cessiten un substrat de tipus àcid. Per 
obtenir una bona barreja cal que hi 
afegiu torba o terra de castanyer a la 
terra vegetal, també cal que dreni bé, 
perquè son sensibles a patir podhdu-
resa les arrels, per tant cal afegir una 
mica d'escorça o sorra granada a la 
barreja. També caldrà que utilitzeu fer
tilitzants àcids especialment indicats 
per aquests tipus de plantes. 

Un cop teniu el substrat preparat 
cal afegir al fons de la jardinera tros
sos de rajola perquè sen/eixi de dre
natge i els forats no quedin obturats. 

Després posar una mica de terra al 
fons i plantar les diferents plantes a 
1,5 cm del nivell del test, per poder 
regar-les fàcilment. Finalment cal re-
gar-les tres cops perquè la terra de la 
planta i el substrat quedin en contac
te. Recordeu de no barrejar plantes 
d'ombra amb plantes de sol a la ma
teixa jardinera, perquè tenen diferents 
necessitats. No us oblideu de prepa
rar una bona planta de fulla verda o 
de flor per l'Exposició de Flors de la 
Festa Major. ; 

Teresa Puértolas L. 
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El guaranà (PauUinia cupana Mart.) 

El fruit d'aquesta planta ha estat un recurs d'ús tradició 
nal per als indis amazònics. 

Aquesta planta constitueix "l'elixir de la llarga vida" i es 
fa servir per a innombrables malalties. 

En l'actualitat hi ha molts terrenys de conreu d'aquesta 
planta al baix Amazones, per tal de poder cobrir la nombrosa 
demanda internacional I per a l'obtenció de cafeïna per a 
diverses indústries. 

El Guaranà és molt efectiu en les infeccions 
gastrointestinals d'origen microbià, i és un remei tradicional 
contra la diarrea i l'enterocolitis (inflamació aguda o crònica 
de la mucosa intestinal que afecta simultàniament l'intestí 
phm i gros). 

Combat també el meteorisme (inflor de l'abdomen per 
gasos continguts en el budell) i els trastorns digestius associ
ats a la presència de gasos intestinals. És la planta més hca 
en cafeïna ( 3 a 5% ) i produeix els efectes estimulants 
d'aquesta, però molt més intensos i duradors que el cafè. 
D'aquesta qualitat estimulant prové gran part del mite del 
Guaranà. 

Com tot estimulant, produeix una sensació de benestar 
general i un desig d'activitat davant la pèrdua d'energia, 
cansament i esgotament físic i psíquic. 

El Guaranà està de moda perquè l'avidesa comercial el 
presenta com a alternativa sana i sense contraindicacions a 
les amfetamines. Qualsevol estimulant ha de ser utilitzat 
exclusivament com a recurs terapèutic i no per alleugerir 
símptomes dels nostres hàbits de vida. 

Aquesta planta ben i puntualment consumida, pot ser-nos 
molt profitosa. El Guranà pot ser d'utilitat terapèutica en 
persones astèniques ( persones a Iqui minven les forces i 
presenten dificultats per a fer esforços) en curts períodes de 
temps, també en quadres depressius i durant la convales
cència d'enfermetats, pera combatre la somnolència en cas 
necessari o en estats d'esgotament puntuals, però sempre 
s'ha de prendre amb moderació i mai de forma prolongada. 

FITXA DE RESUM 

Principis actius 
Cafeïna { 3 a 5 % 
Catequina 
Saponlnes 
Colina 
Resina 

Part utilitzada 
Fruit ( llavor) 

Propietats 
Estimulant 
Astringent 
Antimicrobiana 

Indicacions 
Depressió 
Esgotament físic I psíquic 
Astènia 

Dosificació 
En pols: Fruit torrat, una.cullaradeta abans 

d'esmorzar, dissolt amb aigua o un altre líquid. 

Efectes secundaris 
Pot produir ansietat, insomni i irritabilitat. 

Contraindicacions 
Hipertensió, símptomes precordials (zona 

situada al davant del cor) embaràs i lactància 

Incompatibilitats 
Fàrmacs amb interacció de cafeïna. 

RED D-mSTALLADOHS 

Se/iAalàMcL 

( ! 
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La meditació 

L a meditació és una pràctica 
excepcionalment antiga, utilitzada 

per transformar els estats mentals de 
confusió i desordre en estats de 
claredat i saviesa. És un exercici per 
cultivar metòdica i harmònicament 
l'atenció, desenvolupar la concentra
ció, aprendre a pensar i a deixar de 
pensar, i propiciar un estat anímic 
d'assossec i de contentació. 

La meditació promou la calma i 
la lucidesa. Com que la ment pot 
desenvolupar i perfeccionar, se la sot
met a un exercici perquè es desple
guin i s'estimulin els denominats "fac
tors d'autodesenvoiupament", tals 
com l'energia, l'atenció al conscient, 
l'equanimitat, la indagació de la rea
litat i l'assossec, la contentació i la 
lucidesa. 

La meditació com a entreteniment 
exigeix la detenció i immobilització 
del cos per facilitar el control sobre 
la ment. Aquesta ha de fixar-se 
sempre en un suport o objecte ja 
que, sobretot al començament, ten
deix a distreure's constantment. El 
meditador, amb paciència i equani
mitat, ha de reconduir la ment una i 
altra vegada al suport de la medita
ció. 

La meditació consisteix a dedicar-
nos uns minuts a nosaltres matei

xos, per apaivagar-nos, recollir-nos i 
desconnectar del món exterior i de 
la pròpia agitació de la ment. Es pot 
meditar assegut a terra o sobre una 
cadira o tamboret, però és impres
cindible vigilar que el tronc i el cap 
estiguin redreçats, i efectuar una res
piració nasal i pausada. Per execu-
tar la meditació s'ha de seleccionar 
una habitació tranquil·la i amb una 
llum tènue. Hem d'intentar que no 
ens molestin, i ens hem de fixar el 
temps que hi dedicarem, mai inferi-
0'' als quinze minuts. 

La meditació és una necessitat 
específica i ens ajudarà a "desacce
lerar", desalinear, desautomatitzar i 
a obtenir el millor de la ment. 

El mateix terme "meditació", 
d'acord amb la seva arrel, significa 
"sanar" i és la mateixa que la 
medicina o el medicament. Sana la 
ment, drena el subconscient, allibe
ra les tensions i ens ensenya a estar 
amb nosaltres mateixos. 

La meditació, perquè sigui el més 
eficient possible, requereix: 
motivació, esforç correcte, 
perseverança, atenció conscient i fer
mesa de ment. 

L'atenció a la respiració: existei
xen múltiples exercicis d'atenció a la 
respiració, que se centren en el pro

cés respiratori, la respiració assos
segada pel nas, però no es reque
reix cap tipus de control o restricció 
sobre aquesta. 

L'atenció a la respiració per 
tranquil·litzar-se i afluixar-se: fixa l'aten
ció mental en la respiració, tracta de 
fer més lenta i llarga l'exhalació i cada 
vegada que inhalis fes-ho amb molta 
atenció; però la importància d'aquest 
exercici descansa sobretot en l'exha
lació, l'anar exahalant l'aire, sent que 
et deixes, et relaxes, t'assossegues i 
abandones agradablement la ment. In
sisteix a cultivar un estat de calma i 
laxitud; una sensació de relaxació i as
sossec, recolzant amb l'exhalació de 
l'aire. 

Om Shanti Om 

Griselda Garcia 

Gabinet Terapèutic 

o 

_o_ 
TERÀPIES MANUALS 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES 
del 22/3 al 20/4 

Amor: La lluna plena a Escorpí 
estimularà l'expresió de sentiments 
iemocions profundes. 

Feina: Posa en pràctica tota la 
teva imaginació i ja veuràs que els 
resultats seran excel·lents. 

Salut: Procura relaxar-te i posar 
la ment en blanc. T'anirà bé. 

TAURE 
del 21/4 al 21/5 

Amor: Manifestaràs una sensa
ció de plenitut que farà que desta
quin les teves virtuts de seductor/a. 

Feina: Rebràs noticies que justi
ficaran tots els teus esforços i seran 
reconeguts els teus mèrits. 

Salut: Vigila el teu organisme i pro
cura cuidar-te. Uns bons massatges 
t'aniran de maravella. 

BESSONS 
del 22/5 al 2U6 

Amor: En aquest terreny passaràs 
del foc al gel. Però totes les parelles 
passen cicles. 

Feina: Les relacions laborals es
taran força tenses. Mira de no dis
cutir amb ningú 

Salut: Tot i que et sentiràs al cent 
per cent no deixis de cuidar-te. 

CRANC 
del 22/6 al 23/7 

Amor: Probablement el destí 
t'obligui a sacrificar algun caprici pro
gramat amb la teva parella. Ja vin
dran temps millors. "~~^ 

Feina: Procura no barrejar senti
ments amb els interessos econò
mics. 

Salut: Quan notis que l'stress et 
sigui insoportable i el teu cap estigui 
a punt d'explotar. Busca la companyia 
de la teva parella. 

LLEÓ 
del 24/7 al 23/8 

Amor: Si ets enent/a carinyós/a i 
comprensui/va. Aconseguiràs el que 
vulguis de la teva parella. 

Feina: No et sobreexigeixis a la 
feina i mira de sre més indulgent 
amb tu i els altres. 

Salut: Una sortida al camp t'anirà 
bé per desfer-te de les tensions. 

VERGE 
del 24/8 al 23/9 

Amor: Estaràs saivetge, elèctric i 
totalment entregat a l'instint. Farpas 
renéixer la passió amb la teva parella. 

Feina: Ara és el moment per fer 
un balanç del que has fet durant els 
primer messos de l'any i projectar el 
teu futur laboral. 

Salut: Vés amb molt de compte 
amb les patinades podrien resultar 
molt doloroses. 

BALANÇA 
del 24/9 al 23/10 

Amor: Passaràs moments d'indi
ferència amb la teva parella, t'agra
darà més la companyia del teus amics. 

Feina: Aniràs al darrere d'un bon 
negoci, amb totes les de guanyar. I 
guanyaràs!!! 

Salut: Per relaxar-te millor, pota 
anar a nedar.passejar, fer un vol amb 
bici 0 simplement respirar una mica 
d'aire pur. 

ESCORPÍ 
del 24/10 al 22/11 

Amor: Bon moment per resoldre 
problemes familiars o de parella. 

Feina: La teva economia no serà 
masa bona i hauràs d'asumir la teva 
situació en comptes de gastar i gastar. 

Salut: Estaràs menys vital i enèr
gic que de costum, per tant el esfor
ços físics et resultaran molt mé pesats. 

SAGfTARI 
del 23/11 al 22/12 

Amor: Gaudiràs de moltes troba
des, reunions i abraçades. Notaràs 
l'escalfor de la gent que t'estima. 

Feina: Algun passatemps farà 
que rebis l'entrada extra de diners. 

Salut: El teu estat d'ànim oscjl-
larà molt I això farà que et sentis una 
mica insegur. 

CAPRICORN 
del 23/12 al 20/1 

Amor: Experimentaràs un senti
ment intimíssim per algú que fins ara 
no representava gaire res per tu. 

Feina: Pensaràs que ho tens tot 
controlat, però t'aquivoques. Fas més 
coses de les que pots fer sense de
manar ajuda. 

Salut: Vigila!!! si traballes massa 
pots quedar sobrecarregat/da. 

AQUARI 
del 21/1 al 19/2 

Amor: La teva parella t'ajudarà a 
soportar els petits moments de chsi. 
Serà com un oasi enmig del desert. 

Feina: A la feina tindràs 
discusions i males cares amb alguns 
companys o socis. ---^ 

Salut: Et deixaràs inveir per l'an
sietat i voldràs que tot s'arregli al 
moment, però tot vol el seu temps. 

PEIXOS 
del 20/2 al 21/3 

Amor: Si no tens parella és pos
sible que visquis una aventura 
apasionada i exòtica, però passat
gera. 

Feina: Estaràs molt creatiu i ani
mat disfrutaràs amb ta feina que fas 
i animaràs també els teus companys. 

Salut: Necessites cuidar-te una 
mica més i deixar de banda les 
actituts autodestructives. Deixe't mi
mar. 
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Les Troianes (Eurípides, versió J. P. Sartre) 

"Dedicat a Carles Sales^ cap d'Estació d'Enilaç, actor i amic" 

El muntatge d'un clàssic que cal
dria que tinguessin en compte i apun
tessin a les seves agendes els regi
dors de cultura de qualsevol poble. (*) 

La història ens diu que al segle 
XII Paris fill de Príam, rei de Troia, 
raptà la bella Elena, esposa de 
Menelau, rei d'Esparta, i la portà a 
Troia, situada segons els estudis i 
descobriments de Shliemann, creient 
i seguint els escrits d'Homer a la 
llíada, sobre el pujol Hissarlik al N.O. 
d'Anatòlia, allò que és ara la Turquia 
més pròxima a Grècia. 

Davant la negativa de Troia de tor-
nar Elena, els herois grecs 
{Agamèmnon, Aqui les, Néstor i 
Diomedes) amb 100.000 homes i 
1.200 vaixells posaren "setge" a la 
ciutat durant 10 anys, fins que amb 
l'astúcia del gran cavall de fusta que 
tots coneixem, van entrar a la ciutat 
i la incendiaren fins la seva total des
trucció. 

Sembla in teressant fac i l i ta r 
aquestes poques dades com a prò
leg a la contemplació de les Troia
nes , obra que a partir d'una versió 
de Jean Paul Sartre ha estat estre
nada recentment al teatre Artenbrut. 

Estem davant d'una versió de la 
història impartida per Eurípides. Fill 
de flohsta, lluitador professional, de 
caràcter rude i escriptor de 90 obres, 
de les quals se'n conserven solament 
18, però que han influït el teatre oc
c idental probablement més que 
aquelles altres dels seus contempo
ranis: Èsquil, Sòfocles... tot i que fos
sin superiors a ell. 

L'obra comença amb un diàleg 
entre Posseidó i Pal·les Atenea, que 
li està demanant ajut per a punir els 
grecs per la destrucció que han fet 
de Troia (l 'atractiu erotisme que ha 
donat la direcció a aquesta primera 
escena al meu entendre és gratuït, 
està fora de lloc). 

El paisatge és desolador, tos els 
homes han estat assassinats. És 
l'hora dels vencedors i el purgatori 
de les dones supervivents, que seran 
repartides i sacrificades com a botí.. 

Hèmula, reina de Troia , presidirà 
tota l'obra del mig de l'escena es
tant i al seu vol tant Cassandra, 
Andròmaca... veuran caure sobre 
d'elles tots els mals imaginables i 
previsibles (humiliacions, violacions, 
separació de la seva terra i els seus 
fills...) fins la mort i exterminació 
definitiva. És la llei de la guerra, de 
qualsevol guerra. Un soldat grec, 
Taltibi, únic home a escena, serà 
l 'encarregat de trametre tots els 
horrors, en nom dels seus 
comandaments militars. 

L'escenari és, presumiblement, 
una presó on les troianes van apa
reixent i sofrint el seus destins. La 
boja, l'esposa d'Hèctor {separada del 
seu bebè que ha de ser assassinat 
por ordre d'un sanguinari Ulisses) i 
l'omnipresent reina Hèmula destina
da a servir a Penèiope. 

Al final Menelau recupera la seva 
esposa Elena amb ànim de castigar-
la amb la lapidació, però la seva 
permanent bellesa - han passat deu 
anys- fa que tornin a Esparta tot 
Junts. Sortint-me per un moment i 
com a contrapunt, diré que pocs anys 
més tard el també grec Aristòfanes 
(445-386 a.J.C.) toca també el tema 
de la guerra a la seva comèdia 
LISiSTRATA, sens dubte la seva obra 
més famosa. A l'argument d'aquella 
obra, les dones d'Atenes, fartes que 
els seus homes estiguin sempre a la 
guerra, es posen d'acord per tal de 
negar el seus favors sexuals als ma
rits, mentre no firmin la pau amb els 
espartans.. Les dones d'Esparta, ho 
sabrem després, han acordat el ma
teix. 

Tornant a "les Troianes", les jo^ 
ves actrius, vestides amb parracs 
que poden recordar les fotos de la 
guerra de Bòsnia i Kosovo, es prodi
guen a l'exhibició dels pits més enllà 
de les necessitats del guió, la qual 
cosa és molt d'agrair, però que en 
algun cas, com és l 'exclamació 
d'Hècuba demanant la mort, crea un 
instant dramàtic que no correspon. 

Veient aquest moment he recor
dat l'idèntic gest de la protagonista 
de l'obra 'Ay Carmela! "que en des
cobrir-se heroicament de la bandera 
republ icana espanyola rep, 
immediatament, un estrepitós tret 
que sí completa, en aquell cas, amb 
el dramàtic moment. Tots els actors, 
val a dir-ho, fan un admirable treball 
i mantenen l'interès de l'espectador 
ininterrompudament. Al final el públic 
va multiplicar els aplaudiments per 
a premiar l 'esforç de la 
representació. Per a qui no el cone
gu i , caldrà que parl i del Teatre 
Artenbrut del carrer Perill de Gràcia, 
que acull aquest espectacle. Un pe
tit espai, "una bombonera", en la lí
nia del Lliure original i el Teatre Ate
neu (tots de Gràcia, com el Saló 
Helena, el Centre Moral, l'Orfeó 
Gracienc.) en tots ells endevino he
roïcitats d'inversió i de risc que me
reixeria els majors èxits. 

Tot just acabo de tornar de París i 
he viscut l'expehència d'assistir al 
teatre Bourvil de la Rue Boulets 
(metro Nation). Un espai ínfim, brut, 
rebregat i vell fins a dir prou, i en el 
que he pogut veure un actor recitar, 
com a monòleg un fragment del text 
"Les nits Blanques de Doktoyevski". 
Quan infinitament millor és el petit 
Artenbrut, tan nostre, tan digne, tan 
proper. 

Francesc Fernàndez 

(*) Amb aquest començament he volgut apel·lar a la possibilitat que ets responsables dels municipis tinguin en compte a l'hora de programar les activitats, 

espectacles com aquest amb més dignitat que pressupost (poc decorat, poc espai i probablement molt baix cost) i que de vegades poden restar oblidats (que és el 

mateix que no contractats). Algú hauria de combatre la vulgaritat ambient que s'amaga a les televisions, els videoclubs i a molls espectacles i que per sobre de 

qualsevol decret d'humanitats que es pugui algú inventar, estan "educant" el nostre públic i de passada el votant. Com diu en Joan Manel Serrat: Investiguem, els 

que treuen profit.... • , •• ' • ., . 



Generalitat de Catalunya 

ARA JA SOM m é s de 6 MILIONS 
Fa més de 1000 anys que, entre tots, fem un país del qual avu1 ens podem sentir orgullosos. Per fer la Catalunya del fu tu r , la de 
les properes generacions, necessi tarem tots aquel ls que vu lgu in est imar el nostre país. V ingu in d ' on v i n g u i n . Es d i gu in com es 
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Post-coitum 

^-^'estava acabant la nit, però desde 
• una taula del Llevant, ens resistí

em a admetre-ho. Va arribar P molt 
excitat. 

- Acabo de tirar-me C a la suite del 
columbus. - Va explicar-nos. 

C en aquells moments (fa uns 
quants anys d'això) era una actriu molt 
popular. Estava en cartell una de les 
pel·lícules de més èxit del cinema es
panyol de tots els temps (fet que no 
vol dir gran cosa) que ella havia prota
gonitzat. 

Va aparèixer a Kamel amb dos 
acompanyants que feien pinta de guar
daespatlles, situant-se a la barra pe
tita de l'esquerre, ai costat de R El 
nostre heroi va mirar-la de dalt a baix. 
C li va engegar "No em coneixes?" P 
va respondre: "és clar, a les festes del 
Tura anaves molt bé". C. va aclarir l'er
ror i varen xerrar una estona. 

-A la sortida de Kamel- P ens va 
continuar explicant- ens hem tornat a 
trobar i m'ha convidat a fer una copa 
al Columbus després de desfer-se 
dels seus amics. He trucat a la suite 
on m'esperava amb un Moet Chandon 
obert. Dos glops, dos petons i ho hem 
fet també bastant depressa. 
Inmediatament encén una cigarreta, 
em dóna una calada i quasi abans de 
recuperar l'alè, em diu: Ara marxa, haig 
de dormir. 

Després d'aquesta relació accele
rada, teníem el nostre ídol allà davant, 
amb la camisa mal posada, escabe
llat, cara de sorprès agradable i som
riure enigmàtic. Explicar la seva expe
riència amb una estrella de la magni
tud de C, instants després de produir-
se, va deixar-lo molt satisfet. 

Apartar-se dels comportaments 
post-coitum típics (el més freqüent és 
adormir-se ) generalment és agrada
ble. Si més no, fixa en la memòria 
aquest accés carnal de forma diferent 
als altres, convertint-lo en singular i 
potser amb el temps, en un mite. 

Persones de renom universal s'han 
caracteritzat per les seves accions poc 
freqüents després de fer l'amor. 

Napoleó procurava practicar el 
sexe abans d'afrontar algun fet impor
tant, com ara una batalla o una en
trevista decisiva amb alts càrrecs 
extrangers. Per això se l'acostuma a 
representar sempre amb la mà sota 
la "guerrera". Erròniament s'ha atribuït 
al fet que patia mal de fetge. En rea
litat, sempre apareixia en actes relle-
vants posant-se bé la roba. Després 
de quatre gemecs i unes gotes de suor, 
sortia davant dels generals posant-se 
la camisa dintre els pantalons i crida
va "A l'atac" 0 donava una mà no gaire 
neta a l'ambaixador polac. 

Algun escriptor de fama, agafava 
la ploma després de fer l'acte. 

Encara bavejant escrivia"- ÓQué es 
poesia? - òY tu me lo preguntas? 
Poesia es tu culo". L'endemà ho re-
escrivia "-òQué es poesia? - óYtu me 
lo preguntas? Poesia eres tú." 

La gent dels països llatins tenen 
fama de ser més apassionats després 
de fer l'amor, mentre que els nòrdics 
són més freds, de seguida es posen a 
llegir còmics o a fer punt de creu. Els 
llatins, contràriament, resten abraçats 
dient-se paraules tendres d'una pro
funditat metafísica inusual buriurrrrss, 
frushshisss. 

El cinema va introduir la moda del 
cigarret post-coitum. 

Actualment en desús, degut als 
problemes de salut derivats del tabac. 

En el cas de R al passar-li fa uns 
anys, va poder saborejar unes cala
des. Si fos en l'actualitat, atès que C 
era una fumadora empedreïda, des
prés del sexe li hagués clavat un parxe 
de nicotina al cul, i bon vent i barca 
nova. 

Joan Frigola 
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La llarga ombra d'Enher 

Si les teories dels evolucionistes 
radicals s'acompleixen i la nos

tra espècie realment té futur, si mal
grat tot i contra tots els pronòstics, 
aconseguim superar l'actual tendèn
cia al caos; aleshores, quan hagin 
transcorregut dos o tres cents anys i 
tots siguem definitivament calbs, és 
probable que els nostres successors 
comentin entre divertits i horroritzats, 
que durant els segles vint i vint-i-un, 
en una època en que els poders eco
nòmics controlaven i mediatitzaven 
obscenament els poders polítics, va
ries generacions successives van viu
re amb la convicció de que l'única 
manera de prosperar era estimulant 
insensatament el creixement econò
mic sense mesura, és a dir, fugint 
sempre endavant. Aquesta filosofia, 
comentaran, va causar terribles tras
torns al planeta i el va portar al límit 
de les seves possibilitats, i segura
ment algun historiador erudit dirà que 
érem una gent encara maldestre amb 
les nostres capacitats tècniques i ex
plicarà que en aquests temps caòtics 
l'energia es consumia a plaer, malgrat 
no dominar ni la seva creació, ni la 
seva manipulació, ni les seves conse
qüències. I per deixar l'auditori en un 
estat absolut d'estupor, afegirà que, a 
més, la produíem a centenars de qui
lòmetres del lloc on finalment es con
sumia i d'aquesta manera, ingènua
ment, en perdíem la major part pel 
camí. I algun dels oients més interes
sats alçarà la veu per preguntar: és 
cert que les línies d'alta tensió passa
ven per damunt de les cases i els 
camps? En aquell moment, la resta 
de públic rebutjarà l'escandalosa pre
gunta i exclamarà a l'uníson: Impossi
ble!. 

Difícilment cap de nosaltres es 
mantindrà amb prou bona forma per 
il·lustrar aquesta qüestió amb el seu 
testimoni i explicar que nosaltres hem 
vist com una poderosa empresa elèc
trica que havia estat suculentment 
indemnitzada per l'administració de 
l'estat per poder superar el trauma 

terrible que comporta haver perdut 
una exclusivitat anomenada mono
poli, que es projectava amb inversi
ons arreu del món sense respectar 
ni homes ni dones ni terres; una 
empresa que declarava enormes be
neficis i que estava sota sospita 
d'haver afavorit tèrbolamenl al partit 
del govern en la venda d'un immo
ble; com aquesta empresa modèlica 
pretenia traçar per damunt de diver
sos pobles de les comarques gironi
nes una línia d'alta tensió per poder 
vendre electricitat a uns indrets del 
país on les nits són més llargues i 
lluminoses. 1 de quina manera aquest 
projecte ha trastornat totalment la po
lítica local dels dos pobles que s'hi 
ha oposat amb més determinació. 
Qui no sospita que els dos darrers 
alcaldes convergents de Llagostera I 
Cassà varen ser apartats per les se
ves reserves (encara que tímidament 
i ambiguament, empesos per l'opi
nió general) ai traçat? I qui no consi
dera que aquesta qüestió va ser fo
namental en les eleccions que varen 
apartar a CiU de l'alcaldia als dos 
municipis? Tal vegada la llarga om
bra de l'empresa elèctrica no va pla
nejar contínuament sobre el sòrdid 
afer del presumpte suborn? Sobre el 
truncat intent de mudar la majoria 

de govern a Llagostera? I ara, per qui
na raó l'alcalde de Cassà ha fractu
rat la credibilitat del sistema demo
cràtic, l'equip que el va conduir a l'al
caldia i segurament, també, el seu 
futur i la seva pròpia vida? 

Leficient i tenaç secretari de la 
Coordinadora Antilínia ha afirmat que 
en aquesta disputa no només s'hi 
discuteix un traçat, també es qüesti
ona el model de desenvolupament i 
de concepció del país. Probablement 
hi podríem afegir que a més d'això 
el que està en joc és el propi siste
ma democràtic. Ateses les circums
tàncies no és natural preguntar-se: 
on resideix realment el poder? Qui 
l'exerceix al capdavall? 

Si no fos perquè m'he deixat per
suadir per la fe en l'evolució huma
na i la confiança en el futur que pro
pugnen els evolucionistes, i sé que 
d'aquí a dos, tres, quatre o a tot es
tirar cinc-cents anys, l'organització 
social i tècnica del nostre insigne lli
natge haurà millorat enormement i 
haurem superat aquest model suïci
da, si no fos perquè els evolucionis
tes som, malgrat tot, gent optimista, 
ara mateix estaria francament depri
mit. 

Enric Ramïonet 
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Laicalde omnipresent 

Ara farà un any, l'escàndol de les 
cintes i el suposat intent de su

born al regidor de l'Entesa, Jordi No
guera, va fer viure unes tibantors en 
el poble que no sé si s'han superat. 
En qualsevol cas, l'assumpte conti
nua dormint el son dels justos als 
jutjats de Girona, la qual cosa ens fa 
dubtar una vegada més de l'eficàcia 
de la justícia. Tan difícil és investigar 
a fons aquesta història i treure'n con
clusions? Si no hi ha capacitat de 
resoldre un cas com aquest, en el 
qual només hi ha suposades inten
cions, com pot haver-n'hi en els afers 
més seriosos I importants? Bé, avui 
la pilota és a! teulat de Cassà, L'al
calde Antoni Baulida, que va guanyar 
les eleccions amb una aclaparadora 
majoria al front d'ERC, ha fet miques 
el programa electoral del partit i de 
la majoria dels seus companys, i ha 
signat un acord amb Enher que no 
accepta gairebé ningú llevat dels re
presentants municipals de CiU I del 
PSC i de la majoria silenciosa que 
no sap, no contesta i no es pronun
cia. 

A Llagostera, es sospita que 
darrere el presumpte in ten t -de 
suborn, hi havia el tema de la línia 
de fons. No s'ha pogut demostrar i 
cal suposar que no es podrà 
demostrar mai , i menys amb la 
celeritat que ha demostrat la justícia, 
però els indicis hi són i la fugida 
endavant de l'alcalde de Cassà, dóna 
algunes pistes, perquè d'altra manera 
no es pot entendre aquest hara-kiri 
polític d'en Baulida. Els interessos 
són molt grans i les pressions també, 
però els electors d'ERC a Cassà, 
precisament el que volien era una 
postura clara en f ron t de la 
prepotència d'Enher. I Baulida no 
so lament ha decebut als seus 
convi latans, també s'ha girat en 
contra els voluntariosos membres de 
la Coord inadora Ant i l ín ia i els 
llagosterencs que els fan costat, 
amb l'equip de govern al davant. 

De fet, tot aquest tema de la línia 
d'Enher no s'acaba d'entendre. Ni la 
inhibició de la General i tat, ni la 
tossuder ia dels d i r igents de la 
companyia elècthca, que tenen els 
sants daixonses de no demanar 
permís munic ipa l per fer uns 
instal·lació d'aquest impacte visual i 
amb la previsible perillositat de les 
ones electromagnètiques. Tampoc es 
compren que quan a Girona es parla 
d 'uns c inquanta mil mi l ions de 
pessetes per soterrar el TGV, fent-lo 
passar per sota la ciutat, Enher no 
es plantegi fer la línia subterrània, 
tenint en compte que passa per sòl 
rústic. Amb el temps que fa que tenen 
la línia aturada, probablement ja 
hauhen amortitzat l'obra. 

Dos anys de l'Entesa 

Bé, aquesta polèmica coincideix 
en el temps, amb el segon aniversah 
de l 'Entesa al f ront del govern 
municipal de Llagostera, i és el 
moment del balanç. No puc valorar 
la gestió del dia a dia perquè no la 
visc, però sí tinc uns quants indicis i 
vaig assistir a un ple per acabar de 
fer-me una opinió. Abans, aclarim 
que el bon govern d'un poble de les 
caracter ís t iques del nostre es 
resumeix en tres o quatre aspectes 
casolans: els carrers nets, la policia 
municipal que no emprenyi gaire, el 
servei mèdic que func ion i i el 
cementir i que estigui net i polit. 
Potser és una valoració massa 
elemental, però són aquells detalls 
que valora la gent i que cap govern 
intel·ligent no pot obviar. Sí, a més, 
hi ha les grans obres: l'Institut, la 
variant, la rotonda de Can Bernis, e tc , 
però aquí ja hi ha la consciència que 
no només depèn de l'Ajuntament de 
Llagostera, i que les administracions 
superiors hi han de posar els diners. 

Hi ha la costum que els veïns 
només van a l'Ajuntament, per fer-hi 
rec lamacions o per pagar els 

impostos, i crec que, en general, és 
força cert, però alguna altra vegada 
ja ho he dit: tots els ciutadans haurien 
de passar almenys un cop cada 
mandat pel ple municipal. Allà és on 
es veu el nivell real dels polítics i la 
seva dimensió social i humana, i 
també és el fòrum on es debaten els 
temes que l'endemà poden ser motiu 
de conversa o polèmica a casa 
mateix. Potser és demanar massa, 
però us ben asseguro que un ple és 
mol t més ent re t ingut , d iver t i t i 
didàctic que no pas la majoria de 
programes televisius. J 

En el meu cas, fa 26 anys que 
vaig posar els peus per primera 
vegada a la sala de plens de 
l'Ajuntament. El motiu era una macro-
entrevista que vam fer amb Joan Turón 
i en Pepe Fernàndez a tots els 
regidors del consistori (aleshores 
presidi t per Narcís Casas) i als 
representants de deu entitats del 
poble. Era l'època gloriosa del Bell-
Matí i vam publicar els resultats en 
el programa de la Festa Major de 
1975. En els anys següents vam fer 
al tres tau les rodones s imi lars i 
gràcies al talant obert i dialogant de 
Narcís Casas vaig assistir, juntament 
amb l'enyorat Esteve Fa, a uns quants 
plens de la transició i evidentment a 
la majoha dels phmers mandats de 
la democràcia. I així durant uns 
quants anys, per encàrrec del diari 
El Punt i també en la phmera etapa 
del Butlletí. El canvi de feina dins el 
diari i el fet d'haver-me instal·lat a 
viure a Girona va comportar que en 
els darrers anys no hagués assistit a 
cap sessió municipal. 

Absència de l'absent 

Finalment, el 23 de març passat 
vaig poder venir al ple i em vaig 
emportar unes quantes sorpreses. En 
primer lloc, la fluïda assistència. Ja 
sigui per la polèmica línia d'Enher o 
per les urbanitzacions, em va sobtar 
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que fins a 27 persones, de les quals 
onze eren dones, assistissin a la 
sessió, que tot sigui dit, va durar tres 
hores i mitja. No hi eren els habituals 
d'altres temps, vinculats als partits 
polítics, i hi havia persones que ja 
ni conec, cosa impensable fa uns 
anys, i fins i tot, algú com en Jordi 
Rissech del Mas Roure, que una 
vegada acabada la feina assisteix als 
plens habitualment {per cert, en el 
darrer article quan parlava de 
l'Enrenou el vaig oblidar, tot i ésser 
la persona que l'ha portat durant més 
anys. Em va passar com els germans, 
el gran és l'hereu i el petit, és el petit, 
però ningú se'n recorda del que hi 
ha al mig). 

No hi era, en canvi, el cap de 
l'oposició de CiU, Josep Comas, que 
sembla que té més absències que 
presències, ni tampoc la regidora 
Encarnita Gonzalez, que fa poc va 
ocupar la vacant deixada per Marta 
Julià, a la qual va renunciar l'Eduard 
Galobardes. Amb aquest escenari 
(equip de govern 7, oposició 4), vaig 
poder presenciar un ple atapeït de 
propostes de les diferents regidories, 
encara que sense prou 
transcendència com per justificar la 
nodrida presència de públic i més 
tenint en compte que Llagostera 
Ràdio retransmet els plens. En tot 
cas, vaig tenir la sensació que o jo 
em faig vell, o l'Ajuntament s'ha 
rejovenit molt 

El caràcter progressista de l'equip 
de govern quedava d'entrada prou 
definit amb propostes com la creació 
d'un registre de parelles de fet o un 
manifest contra la violència 
domèstica contra les dones 
(ambdues van tenir el suport de CiU), 
0 l'adopció de diversos acords en 
relació amb la llei d'estrangeria 
(abstenció convergent). La segona 
sorpresa va ser el domini de l'alcalde 
Lluís Postigo sobre tots els temes que 
es tracten al ple. Els introdueix tots, 
sempre amb la lectura de la proposta 
0 moció corresponent, i després cada 
regidor fa també la seva explicació 
abans que l'oposició entri a dir-hi la 
seva. Aquest procediment porta a un 
excés de retóhca, en temes menors 
que hauhen de ser més directes. 

Les respostes de l'oposició 
tampoc em van deixar indiferent. En 
Manel Ramírez i en Ramon Soler, es 
repartien els papers en absència de 
l'absent El primer, molt documentat 
va tenir intervencions sòlides en 
l'ampliació del Dispensari Municipal 
i en una proposta del regidor 
d'Ensenyament, l'amic Esteve 
Barceló, sobre l'admissió d'alumnes 
als centres sostinguts amb fons 
públics. En canvi, en Ramon Soler 
va ésser molt contundent en les 
seves intervencions però amb un 
excés de mala bava. Sobretot en una 
rèplica a la Montse Vila, i en una altra 
a la Montserrat Pla, de qui, sense 

més ni menys, en va demanar la di
missió. Francament, un edil pot recla
mar el que vulgui, però per fer plegar 
a un regidor de la majoria, necessita 
alguna cosa més, i com a mínim, ar
guments més fonamentats. 

El do de la ubiqüitat 

Però sempre darrere la paraula de 
l'oposició sorgia l'omnipresent Postigo, 
que distribueix el joc, remata totes les 
pilotes i també baixa a la defensa per 
reforçar el company en dificultats. No 
en tenia gaire dubtes, però aquesta 
va ser la meva gran sorpresa: la soli
desa, el coneixement i l'agilitat de l'al
calde per controlar el ple fins al dar
rer detall. En tota la meva expehència 
als plens de Llagostera, mai havia as
sistit a un control similar. Potser en 
Casas sabia sempre donar-hi la volta i 
treure's la pressió, però en Postigo 
porta estudiat fins a l'últim document, 
fins a l'últim detall. Fins i tot, a l'hora 
dels precs i preguntes, l'alcalde es va 
avançar a l'oposició i va demanar dis
culpes pel retard en arranjar els car
rers. Lúnic inconvenient és que amb 
tanta ubiqüitat acaba tapant el seu 
propi equip, però em fa l'efecte que 
tenim alcalde per temps. D'aquí a dos 
anys en tornarem a parlar. 

oan Ventura Brugulat 

Carles Oliveras 
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una del col·legi nacional 
Lacustària» 1973 

Foto cedida per Jaume Coll 

Secció coordinada per Núria Capdevila 

I. Ferran Collell 
2. Josep Peregrina 
3. Ramon Sànchez 
4. Esteve Marlf 
5. Emili Frigola 
6. Lluís Vert 
7. ? 
8. Quim Planella 
9. ? 
10. Josep Pico 
11. Salvador Parés 
12. Pepe Molina 
13. Isidoro Olivares 
14. Joan Vila 
15. Joan Sanchez 
16. Toni Tarrés 
17. JoanMascort 
18. Juli Clara 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Lluís Marquès 
Josep Comas 
Santi Pinsach 
Joan Alba 
Gabriel Turón 
Jaume Coll 
Joan Frigola 

Jordi Alba 
Jordi Fà 
Eduard Vert 
Josep Marquès 
Jaume Rigau 
Xavier Butinach 
Alfons Elordi 
Ferran Fà 
Carles Fà 
Joan Capellera 
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Per fer aquesta secció ens cal la teva ajuda. Si tens alguna foto antiga de gent del poble que creguis que pot ser 
eressant, truqueu-nos al 83 12 10. El Butlletí en farà una còpia i us retornarà l'original. Gràcies. 



ja han 
confiat amb Master 

LUAGQSTERA 
UNA SITUACIÓ IMMILLORABLE 

Augusta 
Lacust-àrea 
Lacustària 
Lacust-era 
Lagostera 
Llagostera 

^Hciem la construcció de la 4^ Fase Sector Maiena 
24 habitatges amb pàrquing i traster inclosos 

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/baix, 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 Ifei 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. Durada d'hipoteca 20 anys. 

-^ L'informarem personalment de la millor oferta del mercat qualitat/preu/finançament, 
directament a i'Oficina del Master. VISITI'NS. 
cl Garbí, núm. 1 i 3 Oficina -17240 LLAGOSTERA (Girona) 

I ^ À ^ S T ' E R Tel. 972 83,16.15- Fax 972.83.02.39 
'~~- a Horari: Laborables de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. 

Dissabtes matí, visites concertades. 
««««» 



Balla, gaudeix, passa't-ho bé... 
i bon profit al 

Q/Has .^oiue 

Ctra. de Vidreres a St.Feliu - 17240 LLAGOSTERA 
TeL 972 83 12 02 - Fax. 972 80 51 02 

e-mail: rourem@teleline.es 

mailto:rourem@teleline.es

