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EDITORIAL 

Un any més. 

El desembre de 1995començava la segona etapa d'E/Síjf//et/'í:/e/-/a£íosfera. Aquell mes i 
aquell any, un grup de joves havia acceptat la proposta que se'ls feia des de l'Àrea de Cultura de 
l'Ajuntament de Llagostera per a fer renéixer l'antic Butlletí de Llagostera, que havia deixat 
d'editar-se un altre desembre, el de 1990. 

Avui el calendari ens diu que enstornema trobar una altra vegada a i'últím mes de l'any, 
però ara del 2002. Han passat set anys des que vam agafar el testimoni de la mà d'uns altres, 
que també havien sigut un grup i que també havien sigut joves i ara ens sembla que, com passa 
amb totes les històries, la història es repeteix. El col·lectiu de redacció ha patit baixes importants 
(de quasi trenta membres hem passat a quinze), s'han perdut seccions que eren fixes i la 
il·lusió ha anat minvant. Hem parlat molt sobre el tema i sovint hem dit que 5/Suí/Zef/'c/e 
/./agiosferatenia els dies comptats. Hem culpat el temps, que ha passat massa ràpid iens ha 
fet créixer i canviar. Hem mencionat les noves responsabilitats i els nous reptes que hem hagut 
d'acceptar. Hem parlatde cansament. Potser tot es redueix a què hauríem d'acceptar que un 
dels reptes de fer-se gran és justament no oblidar fofsels reptes del passat Que potser n'hauríem 
de conservar algun. Que potser n'hauríem de conservar un. Però de tot això tampoc en tenim la 
certesa. 

De totes maneres, cal dir que f/Suf/Zef/cyeL/agrosíera ha sortit puntual cada trimestre, amb 
algun nou membre i col·laborador, noves seccions i anunciants, tot i que val a dir que els 
nostres intents de captar nous membres, especialment d'entre el jovent, han fracassat. Una 
paradoxa com tantes n'hi ha: la nostra sensació de desencant no s'ha reflectit en la forma de 
la revista, la revista del poble. I és que si d'alguna cosa n'estem segurs és de que Llagostera 
necessita una revista, un mitjà que serveixi als llagosterencs per afer arribar els seus pensaments, 
crítiques, reflexions, preguntes i temors a ia resta de la població. Deixar constància i, sobretot, 
deixar memòria. 

Pertot això, hem decidit continuar un any més. Però perquè aquest any no es converteixi en 
una agonia, ens cal un canvi de format. Potser ara veureu que El Butlletíno té tantes planes, 
que no apareixen tants articles d'elaboració pròpia i es dóna més pes a les col·laboracions que 
ens arriben de l'exterior. Però que això no sigui el principi del final. Com els atletes, retrocedirem 
una mica enrere per agafar empenta. Perquè aquesta cursa no s'acabi mai. 

Com'dèiem, el temps corre sense miraments i ja ha començat la precampanya electoral. 
Pilar Sancho tornarà a encapçalar la candidatura de Convergència i Unió per enfrontar-se a 
l'Entesa per Llagostera. Esperem que tots plegats sàpiguen mantenir les formes i que el debat 
polític no es bipolaritzi en la maleïda línia d'alta tensió de les Gavarres i l'encara suposat intent 
de suborn. 

Llagostera està dibuixant la seva projecció futura amb la redacció del Pla d'Acció Local per a 
la Sostenibilitat. Durant la redacció d'aquest pla estratègic, s'han organitzat diversos fòrums de 
debat al teatre del Casino on tots els llagosterencs hem tingut l'oportunitat d'expressar la nostra 
opinió sobre determinats temes del municipi sota el lema "El futur de Llagostera a les teves 
mans". Una iniciativa engrescadora per estimular la participació ciutadana que ens agradaria 
veure més sovint. 

Volem destacar ia gran participació als cursos organitzats per l'Àrea de Cultura, el que ens 
demostra una vegada més que qualsevol edat és bona per a apuntar-se a una activitat 
engrescadora, sigui del tipus que sigui. 

Aprof i tem aquestes ratlles per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un feliç 2003, i 
donar gràcies als nostres anunciants, lectors i subscriptors. 

El col·lectiu de redacció 



RADIOGRAFIA DE LA SANITAT A LLAGOSTERA 

Radiografia de la sanitat al poble 

Al dispensari de Llagostera li ha aparegut un flamant i gairebé fluorescent apèndix. Es tracta d'una ampliació 
que ha suposat la creació de noves consultes i nous espais que han de permetre millorar-ne les prestacions i la 
qualitat de l'assistència. L'obra, a la qual en aquestes dates encara s'estan fent els darrers retocs, ha suposat 
una inversió de 348.868 euros (58.046.832 pts.). 

els darrers mesos, els usuaris 
'̂-—del Centre d'Atenció Primària (CAP) 

de Llagostera han experimentat una 
sèrie de canvis a nivell estructural i de 
funcionament que, en ocasions han 
pogut entorpir ei seu funcionament 
habitual. L'ampliació del centre, així 
com la incorporació de noves 
tecnologies i la progressiva adaptació 
al funcionament de la resta de cen
tres similars, està suposant una sèrie 
d'esforços per part del personal 
sanitari, les administracions i els propis 
usuahs. És d'esperar que, amb el 
temps, tot torni a la normalitat i que 
els canvis siguin beneficiosos per a 
tothom. Aquesta esperança compta 
amb l'aval d'expehències similars als 
ambulatoris de la resta del territori 
català. 

Uampliació 

Els canvis a l'edifici poden apre
ciar-se a simple vista. La superfície de 
l'ambulatori s'ha duplicat, de manera 
que en l'actualitat l'edifici disposa de 
3 despatxos mèdics, amb 
3 despatxos 
d ' i n f e r m e r i a 
adjacents, així 
com una con
sulta de 
pediatria i la 
de. l'ATS 
corresponent, 
un despatx per l'odontòleg i 
una sala per a realitzar-hi 
extraccions sanguínies. S'ha 
ampliat també les zones 
d'equipaments pel personal 
amb magatzems, vestuaris, 
sala de descans i una sala 

PRIMER PIS 
PART DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

Croquis de la nova distribució del CAP de Llagostera. Les zones sense identificar 
corresponen a sales destinades a l'ús intern (magatzems, vestuaris,...) 

polivalent per realitzar-hi xerrades i 
altres tasques d'educació 

sanitària. 

Ei Servei Català de la Salut 
de la Generalitat, a través de 
rinsitut d'Assistència Sanitària 
(lAS) és qui gestiona el 

funcionament de 
la sanitat a 
Llagostera, així 
com en els altres 

pobles que configu
ren l'Àrea Bàsica -

Cassà, Caldes, 

Campllong, Llambilles, 
Quart, Riudellots i Sant 

Andreu Salou-. Malgrat 

tot, és l'Ajuntament qui ha hagut de 
vetllar pel funcionament de les obres i 
avançar part dels diners per tirar 
endavant el projecte, donat que la 
subvenció de la Generalitat s'ha donat 
en entregues anuals i ha sofert 
retallades que s'han materialitzat en 
algunes modificacions del projecte ori
ginal -sembla ser que la terrassa del 
pis de dalt havia d'ésser una sala més 
del dispensari, entre altres-. Tot apun
ta a que l'aspecte final de l'edifici {una 
clara diferència entre la part vella i la 
nova i un color de façana més que dis
cutible) també es deu en gran part a 
aquesta darrera reducció de 
pressupost. 
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Jordi Moll 

El funcionament 

Aquests canvis estructurals han 
anat acompanyats de modificacions en 
el funcionament del centre, tant pel 
que fa a la informatitza cl ó de les con
sultes com en la programació de les 
visites, seguint els models de la resta 
d'ambulatoris de gestió pública de 
Catalunya. 

Cites prèvies, espontànies, 
programades, urgents... 

La població va en augment, vivim 
més anys i -com és natural- volem 
viure'ls amb qualitat. Aquests i altres 
factors fan que creixin les demandes 
al sistema sanitari i que, malgrat els 
horaris s'hagin ampliat, s'ha arribat al 
rocambolesc punt en que un metge 
es veu obligat a atendre un pacient 
cada 5 minuts. Per tal d'ordenar 
aquesta gran demanda s'ha creat -
aquí I a tots els ambulatoris reformats 
de l'Institut Català de la Salut- una 
distribució de les visites en funció de 
les necessitats dels pacients. 

Pels pacients que requereixen 
controls periòdics hi ha el que 
s'anomena cita programada, que es 
genera amb dies, setmanes o mesos 
d'antelació. 

En l'anomenada cita prèvia hi 
entrarien totes aquelles persones que 
tenen algun problema no urgent -el 
refredat de fa setmanes que no aca
ba de curar, un certificat mèdic,...-. 
Quan s'omple la cita prèvia d'un dia, 
inevitablement, la persona serà cita
da el dia següent, i així 
successivament. Donada la demanda 
que hi ha, és fàcil que a algú en 
aquestes condicions se'l pugui citar al 
cap de dos o tres dies. 

Pels problemes que requereixen 
atenció en el mateix dia existeix la vi
sita espontània. Tindran preferència 
les persones que hagin sol·licitat cita 
amb antel·lacló. 

Evidentment, les urgències seran 
ateses amb la immediatesa que es 
requereixi. 

Atenció domiciliària 
Quan el malalt no pugui desplaçar-

se es podrà sol·licitar una visita al 
domicili. Donat que el metge o ATS 
hauran d'abandonar la consulta al 
dispensari es prega que el motiu 
estigui plenament justificat. 

S'estableix també una sèrie de vi
sites periòdiques a tots aquells 
pacients crònics que no puguin moure's 
de casa. 

La informatitzada 
És ja realitat l'entrada a les con

sultes d'un fred element: l'ordinador. 
Aquesta eina -que al principi porta i 
portarà força maldecaps a personal i 
usuaris- s'ha demostrat un aliat molt 
útil, sobretot a l'hora de tenir al dia 
els controls de pacients crònics, la 
realització de receptes, així com per 
realitzar activitats preventives 
{vacunacions, controls periòdics en 
persones sanes...). La connexió entre 
diferents centres i, en un futur, amb 
centres hospitalaris, també garantiran 
una millor assistència. 

Protocols 
Per què un diabètic ha d'ésser 

tractat diferent a Llagostera que a Igua
lada? Els protocols pretenen ser for
mes d'actuació consensuades davant 
un problema de salut. El que pretenen 
aconseguir és que no s'estableixin 
diferències en quant a qualitat 
d'assistència en els diferents centres. 
En l'actualitat, al dispensari de 
Llagostera ja funcionen els protocols 
d'hipertensió arterial, diabetis i atenció 
domiciliària. 
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Els horaris 
El dispensari de Llagostera ofereix 

cobertura mèdica de 8 a 21h els dies 
laborables. Fora d'aquests horaris i en 
dies festius, l'assistència anirà a càrrec 
del CAP de Cassà. Aquest és un dels 
punts més flacs de l'organització 
sanitària del nostre territori. Dos 
equips de metge-ATS tenen la seu al 
centre de Cassà i atenen les deman
des que tenen lloc durant les nits i els 
festius, de manera que un equip 
roman a l'ambulatori, mentre que 
l'altre realitza les visites a domicili. Per 
pal·liar aquest dèficit, durant l'estiu ~ 
època en què la població de Uagostera 
augmenta- l'equip itinerant tenia la 
seva seu al CAP de Llagostera. 

La dotació de metges, així com la 
ubicació dels centres de referència, 
entre altres, són afers que regula la 
Uei d'Ordenació de la Sanitat aprovada 
per la Generalitat el 1990. Situacions 
com aquesta -d'evident distància 
geogràfica entre una població i la que 
disposa del servei de guàrdies- es fan 
pal-leses sobretot en zones rurals i 
s'atenuen molt en àrees més 
poblades, fins el punt que les 
distàncies entre centres sanitaris es 
poden recórrer tranquil·lament a peu. 

Lambulància 

Una ambulància que té la 
seva seu permanent a 
Llagostera serà activada a 
través de l'ambulatori o bé 
del 061 en cas que sigui 
necessari el transport urgent 
d'algun pacient que es trobi 
al poble 0 bé en el seu 
extrarradi. 

Sen/eis que ofereix el dispensari de Llagostera 

• 3 consultes mèdiques, amb respectius ATS 

• 1 equip de pediatria i ATS als matins. A més de les visites diàries, 
realitzen les revisions i campanyes de vacunacions als centres escolars. 

• Llevadora: dimarts al matí. Realitza tasques d'educació, visites 
periòdiques a les gestants i controls postpart, entre altres. 

• Odontologia: el servei es podria iniciar a partir del mes de gener. 

• Extraccions de sang 2 matins per setmana (dimarts i divendres) 

• Controls Sintrom cada dimarts. 

Els telèfons de contacte 

DE DILLUNS A DIVENDRES DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS TELÈFON D'EMERGÈNCIES* 

De 8:00 a 21:00 

CAP DE LLAGOSTERA 

972.83,12.03 

^ . 
Deàï·à0a9i·S& 

CAP DE CASSÀ 

972.46.38.82 
972.46.38.83 

CAP DE CASSÀ 

972.46.38.82 
972.46.38.83 

061 

(*) Per a urgències mèdiques ai 
domicili 0 bé al carrer. Aquest número 
contada amb un centre coordinador 
que activa una ambulància o bé 
assistència mèdica a domicili, segons 
siguin les necessitats. 
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opinio 

Els recursos, sempre els recursos,.. 

La sanitat pública està arribant a un punt d'inflexió, com molts altres ens que depenen 
de les administracions. El gaudir d'uns bons serveis sanitaris és quelcom que políticament 
vesteix en sobremanera. Sovint s'envien missatges a la població, recordant els drets de 
què disposem: atenció immediata universal, serveis a domicili, lliure eleció de 
professionals, serveis d'especialistes,... Però la realitat no sempre coincideix amb aquests 
missatges: visites mèdiques massificades-ia norma no escrita marca una freqüència de 
cinc minuts (!) per visita-, llistes d'espera de mesos per a visites a especialistes i d'anys 
per a determinades inten/encions quirúrgiques. En el cas del nostre poble, és evident la 
manca d'un servei de guàrdies que cobreixi les nits i els festius. 

Dades recents, apunten Catalunya com una de les regions de l'estat espanyol amb 
més mancances en aquest sentit, donant raons als que defensen la "unidad del estado" 
i als qui no suporten assistir al traspàs de competències de Madrid a la perifèria. 

L'administració s'haurà d'adonar que, per tal de què el que pregonen s'ajusti a la 
realitat, caldrà dotar la sanitat pública de més recursos i realitzar canvis en els models 
de gestió, sense que això vulgui dir adoptar models de pura i dura privatització. 

El que realment sembla absurd és que els organismes locals (associacions de veïns, 
ajuntaments,...} hagin de posar pedaços al que són evidents mancances de lleis 
redactades des de llunyans despatxos. Els pedaços sovint serveixen per ocultar aquestes 
mancances i en massa ocasions acaben perpetuant-se: i un pedaç perpetu no és mai 
una bona sol·lució. 

Dani Moll Casamítjana 

U'Jbĉ í̂ a - '0^€^«3\ esíïAar 
U^'-^ " 

M A L 
/ / a 

RAMONA 
FRIGOLA ^ 

Pi 1/1 n rn (IL'C 

n í V 
f L' r it 

i í' S I U C S 

Mateu Font Plana 
" ' »ert Font Valentí 

^830331/63681950! 
' - i ' ' ' 

^Costa Brava. 44"-"" 
0 Llagostera (Girofí ^ 



10 LA VARIANT 

La variant 

Ja portem anys parlant d'una futura variant pel pas del nostre municipi. Amb la inauguració de la variant de 
Cassà de la Selva i els semàfors de control de velocitat, les entrades a Llagostera fan de coll d'ampolla per a 
tots els vehicles que es desplacen ja sigui direcció a Girona o direcció Sant Feliu. 
Avui dia l'opció més immediata (no la més eficient) és la de la construcció d'un carretera alternativa que 
descongestioni el flux dels 12.000 vehicles/dia (5% son vehicles pesats), que actualment passen per Llagostera. 
Després de: la presentació dels tres avantprojectes i ta proposta de l'Ajuntament, de consensuar el traçat menys 
dolent, de presentar al·legacions, etc, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha presentat el 
projecte constructiu del la variant de Llagostera. 

"VARIANT DE LLAGOSTERA. CARRETERA C-65. PK 9-^650 AL 14+790. 

El traçat recorrerà entre els camps 
i boscos dels veïnats de Bruguera alta, 
Gaià i Cantallops. Un total de 5,14km, 
a 223.665,05 -/km que fan un total 
de 11.496.398,36 • que és el cost 
previst total de l'obra. Els carrils 
construïts seran dos, un per cada sentit 
de la marxa, tot i que el projecte està 
fet per quatre carrils per a un futur. 
Els enllaços a Llagostera seran dos: 
def ini ts com a enllaç sud - a la 
urbanització dels Escuts- i enllaç nord 
-e l Toro-. El traçat obstaculitzarà 
camins rurals. Per tal de solventar 
aquests entrebancs alguns camins es 
desviaran cap a vies principals i pel 
pas d'aquestes es donarà continuïtat 
amb la construcció de ponts. També 
el pas de les rieres es veurà afectat i 
per això s'Instal·laran tubs de formigó 
percanalitzar-les. 

El traçat de Girona a 
St Feilu i els punts 
més destacats 

Circulant per la C-65 a l'alçada de 
la cruïlla amb el Toro, la variant 
s'endinsarà cap a la pineda que ens 
queda a mà esquerra. En aquest punt 
ens trobarem amb l'enllaç nord -punt 
1 del plànol-. Per arribar a aquest 
enllaç caldrà deixar la variant i accedir 
a un rotonda que quedarà per sobre 
el nivell i a la vessant dreta de la nova 
via. Aquesta rotonda ens permetrà 
anar, a Llagostera, als veïnats Bruguera 
baixa i Bruguera alta, incorporar-nos 
de nou a la variant o fer un canvi de 
sent i t . A aquesta rotonda hi 

connectrarà un pont que creuarà la 
variant i es permetrà fer el canvi de 
sentit i anar a Bruguera alta. 

En aquest costat de pont hi 
trobarem una cruïlla on també hi 
accediran el vehicles provinents de 
Sant Feliu que hagin abandonat la 
variant en aquest punt. 

Seguint la futura carretera, un punt 
a superar és el pas de la riera del Prat 
-punt 2 del plànol- que queda resolt 
amb la construcció d'un calaix de 
formigó, igual que a la riera El Rieró, 
La Banyaloca i la riera de Can Cateura. 

El quilòmetre 1,5 del nou traçat hi 
haurà un pont elevat que recollirà i 
donarà continuïtat a diferents camins 
rurals - p u n t 3 del p l à n o l - . El 
quilòmetre 2,4 el pas pels camins és 
inferior. 

Una vegada passat el pas inferior, 
la variant transcórrer pel costat dret 
del bosc de Can Rauric -punt 4 del 
plànol-Passat aquest punt podem 
abandonar la via i accedir a l'enllaç 
sud. 

Aquest enllaç igual que l'anterior 
queda per sobre el nivell de la variant 
però amb la diferència que aquest està 
format pèrdues rotondes, una a cada 
costat de variant i unides per un pont. 
Aquest enllaç servirà per connectar 
amb l 'entrada a Llagostera pels 
vehicles que vénen de Sant Feliu, de 
Romanyà (GlV-6612), de l'urbanització 
dels Escuts i accessos a camins rurals. 
D'aquest punt fins a l'actual cruïlla de 
Romanyà la vahant tindrà dos carrils 
anomenats de serveis a cada costat, 
un que passarà per davant dels escuts 

fins arribar a l'esmentada cruïlla i 
l'altre -a la dreta si viatgem de Girona 
a St. Feliu- per accedir a camins rurals 
i al magatzem de Can Vihas. Aquest 
carril de serveis arribarà, pràcticament 
fins al capdamunt de la costa de 
n'Alou. 

Un al t re punt a destacar és 
justament a la cruïlla de Romanyà, 
aproximadament al quilòmetre 3,7 de 
la var iant - p u n t 5 del p l à n o l - , 
s'instal·larà una pas soterrani per als 
vianants. 

El traçat menys dolent? 
A grans trets aquests són el punts 

més destacables d'una variant que 
marcarà un abans I un després en els 
nostres records. Qui més, qui menys 
una mica de sensibilitat tothom en 
té, i si a més ha tingut la sort de 
trepitjar els camins del veïnat de 
Bruguera, Cantallops o Gaià, haurà vist 
la riquesa agrícola, ramadera i les 
vistes espectaculars que hi ha del 
nostre poble. Si hom ha gaudit 
d'aquest paisatge i és capaç de fer 
l'exercici d'imaginar-se la futura variant 
dubto que cregui que estem anant cap 
a un model de progrés raonable. Però 
és clar, avui dia tí,qui fa canviar els 
costums de milers de persones que 
es barallen per arribar a destí el més 
aviat possible? qui escolta a aquells 
que en boca petita reclamen millores 
de transport públic i de carreteres 
existents? i els que diuen de recuperar 
el tren? Estan bojos! 0 no. 

Jordi M. 
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La Carmeta ''Gurnés'' 

p i seu nom era Carmeta Mascort 
Busquets, però per circumstàncies 

de la vida li va quedar Carmeta Gurnés, 
nom que va portar amb molt d'honor 
fins el dia que va deixar aquest món. 
Recordo de petita que a vegades 
arribava a casa abans d'hora i la 
trobava plorant. Quan em veia ella 
amagava uns papers, li preguntava: 
"Àvia, què us passa?Per què ploreu?", 
i em deia que no era res, que no em 
preocupés; es posava a parlar d'una 
altra cosa i així fins que aconseguia 
fer-me oblidar l'incident. 

Dormíem totes dues juntes al 
mateix llit i algunes nits em despertava 
perquè la sentia plorar. Jo tornava a 
fer les mateixes preguntes, ella 
contestava: "Tinc mal de cap nena, no 
et preocupis, ja em passarà". "Avia, 
us porto una aspirina?", i deia: "No, 
no cal". Amb el temps vaig 
comprendre, que vertaderament no li 
calia, perquè aquell mal de cap i 
aquella angoixa no es curaven amb una 
aspirina. 

Vaig anar creixent i dins meu 
sempre hi havia les mateixes preguntes 
sense resposta: "Què li passava a 
l'àvia?, què guardava en una caixa de 
cartró que ningú, per respecte, no 
tocava?". Un dia, quan havien passat 
anys i jo treballava al migdia, a casa 
no hi havia ningú i encuriosida vaig 
voler saber el gran secret. Dins de la 
seva caixa guardava totes les cartes 
de l'avi Eugeni Gurnés Bou, i allò que 
ella amagava quan la trobava plorant 
era l'última carta que va escriure l'avi 
en saber la seva sentència -pena de 
mort- que es va executar el dia 7 de 
maig de 1943. Li explicava moltes 
coses, la forma de pujar els tres fills 
que tenia, també li deia que no abaixés 
mai el cap i que portés amb orgull el 
seu nom, perquè ell no havia fet res 
del que se l'acusava, i molts consells 
més, una carta esfereïdora, serena, 
amb fortalesa molt llarga i 
encoratjadora. El que és veritat és que 
si l'avi va cometre algun delicte (ara 
que després de lluitar tants anys he 
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pogut tenir accés al sumari) va ésser 
defensar el que ell creia just: una 
llibertat, una forma de pensar i l'opció 
que cadascú pot escollir 
democràticament tant en les nostres 
vides com en el nostre país. Amb el 
temps algunes coses ja les tenim i 
conforta pensar que la seva vida 
juntament amb la de molts altres va 
servir de quelcom, però no cal oblidar 
el dolor i els patiments dels que van 
perdre'l i dels que varen haver de 
continuar la vida sense les persones 
que tant estimaven. Ens deien alguns 
polítics que s'ha d'oblidar; en la meva 
modesta opinió crec que el que s'ha 
de fer és explicar els fets sense buscar 
ni guanyadors ni vençuts, sinó 
permetre i facilitar que se sàpiga el 
que va passar i procurar que mai més 
no torni, perquè malauradament en 
altres països, ara en el segle XXI, estan 
tenint les mateixes vivències. 

No voldria acabar ara que l'àvia 
ens ha deixat i està juntament amb 
qui tant estimava, sense donar les 
gràcies a totes les persones que ens 
han acompanyat en aquests dies tan 
dolorosos per a nosaltres. Va ésser 
molt gratificant escoltar les vivències 
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que ens explicaven, algunes les 
sabíem perquè les vam passar junts i 
d'altres eren totalment noves per a 
nosaltres, perquè ella sempre que 
podia ajudava a tothom sense donar-
hi importància, és una de les moltes 
qualitats seves que ens va inculcar a 
tots. 

I a vós, àvia, que com ja sabíeu 
sempre he dit i diré sóc una persona 
amb dues mares, us desitjo que 
descanseu amb pau i feliçment al 
costat de qui tant heu estimat. Us dono 
les gràcies per tot el que m'heu 
ensenyat i tal com sempre em dèieu 
lluitaré el que em queda de vida per 
cuidarl'altra meva mare que juntament 
amb el pare són una part de la meva 
vida. Una altra part són el meu marit, 
el nostre fill i ia jove, els amics, 
companys i familiars els quals m'han 
ajudat i donat les forces necessàries 
per afrontar les adversitats que la vida 
ens dóna. 

M .̂ Eugènia Riera Gurnés 
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Tocar de peus a terra 

Aprofito la cordialitat amb què al darrer número del Butlletí, el col·lectiu de redacció convidava totes les persones 
a col·laborar, respectant la llibertat d'expressió de tothom. 

Agraeixo doncs, la publicació d'aquestes ratlles, desitjant que col·laborin altres persones també en aquest sentit 

Després d'un període de reflexió i després de comprovar 
les actituds i conseqüències derivades de la conflictiva 

"línia de les Gavarres" crec, sincerament, que ha faltat tacte i 
qualitat de negociació en aquest assumpte tan llarg. M'explicaré: 

Les persones que, a través d'unes eleccions, han estat triades 
pels seus propis conciutadans per assumir la gestió municipal 
durant el període de quatre anys, allò primer que han d'entendre 
és que es posen al servei de tot el poble perquè tots puguem 
gaudir de les millores necessàries i més urgents del dia a dia. 
Incideixo amb tots perquè també queden inclosos els regidors de 
l'oposició, elegits igualment per una important part de votants. 

Estic d'acord que, la majoria de temes que afecten el municipi, 
els resolgui l'Equip de Govern amb el recolzament o no de l'oposició. 
Això és el més normal i correcte en democràcia, per al bon 
funcionament d'un ajuntament. 

Malauradament, en alguns temes puntuals no ha estat així, 
principalment per la falta de diàleg de l'Equip de Govern, envers 
els altres regidors i, en el cas que ens ocupa, ésmés accentuada 
aquesta felta de diàleg perquè comptaven que seria suficient 
presentar-se a les negociacions sense l'altra part, ja que sabien 
que estaven també en contra d'aquest traçat des del primer dia. 
D'aquesta manera quedaria millorada la imatge negociadora 
solament d'una part dels regidors del municipi, refusant, 
llastimosament, allò que hauria pogut ésser, sens dubte, un bon 
recolzament per a enfortir aquestes trobades tant amb 
l'Administració catalana com amb la pròpia companyia elèctrica. 

Malgrattot, s'ha d'admetre que, sempre hi ha una 
responsabilitat més d'uns que d'altres, pel càrrec que 
representa, evidentment el Sr. Alcalde. 

Per què? Doncs perquè amb la força de la veritat i el 
recolzament general no va saber: 

Ir. Aglutinar tots els llagosterencs (no els de fora). 
2n. Nova ésser hàbil en les negociacions Ja que ell era 

el cap visible dins els estaments tant locals, com provincials 
i nacionals, confirmat plenament per tots els mitjans de 
comunicació sempre amb la seva presència. 

3r. Tampoc va saber envoltar-se de les persones més 
capacitades per a donar-li l'assessorament decisiu que calia 
en aquestes nombroses i importants converses. 

4t. Per haver permès, amb aquesta poca habilitat 
negociadora, que es trepitgés, de manera vergonyosa, el 
bon nom del nostre poble, sense presentar la seva renúncia 
al càrrec. 

Em sap greu exposar-ho d'aquesta manera però el 
resultat és evident. A tots els pobles per on passa aquesta 
línia que hem fet tan famosa, s'han obtingut algunes 
millores amb més o menys bons resultats. A Llagostera res 
de res. L'únic que podem afirmares que som més coneguts, 
gràcies també als mitjans de comunicació per una part i, 
per l'altra, al nostre alcalde, que s'haurà promocionat ja 
per les properes eleccions. Per a molts llagosterencs crec 
que això és decepcionant. 

Resoldre els problemes amb aquesta mentalitat de Jutjats, a 
través de plets i querelles, envoltades de manifestacions i critiques 
preparades a tort i a dret, poca garantia de progrés comporta. 

La govemabilitat d'un alcalde es conté d'una bona dosi de 
sentit comú, que s'aconsegueix amb diàleg, respecte i una certa 

T6BflCS 
MONTSE PLENSE SENDRfi 

C. Camprodon, 10 
Tel 972 83 05 28 

17.240 LLfiQOSTERfi (Girona) 

Mas Serinyà s/n 
17457 CAMPLLONG 
(Girona) 

t972 464 064 
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deferència als altres i als seus mateixos, aportant, al màxim, el 
seu prog^ma electoral, cosa que fins avui no existeix. 

He d'afegir encara que, després de la presentació per part del 
Sr. Postigo, assegurant el nou traçat altematiu, fet públic el 24 
d'octubre de 2001, queda totalment anul·lat i sense arguments 
creïbles tal presentació, ja que vuit veïns de Llagostera 
desmenteixen totalment les seves signatures per a aquest traçat. 

Aquest fet és comprovable amb la còpia transcrita al Butlletí 
de Llagostera, publicat el mes de desembre de 2001{pàgina 
núm. 9) de la carta adreçada a la Conselleria d'Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat. 

Resposta a aquesta carta: silenci absolut! Reafirma 
doncs, la seva equivocada actuació, diferent a la de tots 
els alcaldes de les poblacions afectades. 

Cal anar en compte, ja que aquest famós assumpte de 
la línea ha durat tres anys, amb aquest clamorós resultat, 
retardant realitzacions i projectes molt importants a pesar dels 
alts pressupostos municipals, aprobats per l'Equip de Govern. 

Compte també amb tots els qui ens vulguin fer creure 
escrits tendencioses d'algun periodista allunyat i negatiu 
així com els d'algun membre de la Coordinadora Antilínia, 
que aporten confusionisme al tergiversar la posició que ha 
tingut sempre CiU local, totalment contrària a aquest 
vergonyós traçat, per una part i per l'altra, silenciant els 
fets realitzats a Llagostera durant aquests últims anys de 
democràcia governats per aquesta coalició. El poble farà la 
seva valoració. 

Per tant, s'ha d'insistir perquè si no en aquesta legislatura, sí 
almenys en la propera, la gent que ens administri des de 
l'Ajuntament, sàpiga aconseguir, en positiu, allò que no s'ha fet 
ara. 

No sé si tothom haurà entès amb aquest escrit la meva 
bona intenció en fer-lo públic. Però, per a clarificar-ho diré 
que són reflexions que ens toca fer als que som i vivim a 
Llagostera i ens estimem el nostre poble. Hem de "tocar 
de peus a terra". 

Josep Soles 

On són? 

Moros, negres i cristians!... on som els CATALANS!! 11 
de setembre a 2/4 de 3 de la tarda, sortim amb en 

Tat i la Nye a fer un tomb pels carrers de la vila. 
La meva preocupació és que falten coloraines grocs i 

vermells, on són? Després de recórrer tota la vila, ta 
desil·lusió va ser certa. Catalans, si és que encara hi som, 
us en doneu vergonya de ser-ho? 

Sens més, aquí teniu el resultat de la nostra tasca: 
Passeig Romeu: 9 senyeres (S) - 1 estelada (E); 

Avinguda del gironès: 7 S - 2 E; Músic Aguiló: 11 S - 1 E; 
Carrer de la llebre: 2 S - 1 E; Mas sec: 8 S - 1 E; Plaça 
Mas sec: 1S; Carrer Cadí: 5 S; Rafael Mas: 2 S; Montseny 
3 S; Avinguda Canigó: 6 S; Puig de les cadiretes 2 S; Cinto 
Verdaguer: 1S - 1 E; Pocafarina 8 S; Ricard Casademont: 
11 S - 2 E; Carrer del Sol: 2 S - 1 E; Costa Brava: 11 S; 
Puig del general: 10 S; Ganix: 9 S i 1 E; Passeig Pompeu 
Fabra: 7 S - 1 E; Pau Casals: 2 S; Ps/ Tomàs Borrell: 4 S 
- 1 E; Constància: 4 S - 1 E; Barcelona: 16 S - 2 E; 
Albertí: 4 S; St. Felip: 1 S; St. Josep: 5 S; Girona: 9 S - 1 
E; Baixada de Caldes: 2 S - 2 E; Olivareta 5 S; Plaça del 
mercat: 5 S; Carrer Major: 2 S; Processó: 5 S; Sta. Anna: 
3 S; Plaça del Castell: 2 S; St. Pere: 4 S; Hospital:! S; 
Carrer Bonaire; 2 S - 1 E; Migdia: 10 S; Concepció: 1S -
1E; Plaça Campmany: 2 S; Jaume 1: 3 S; Plaça Catalunya: 
12 S - 2 E; Carrer Àlvarez de Castro: 14 S; Almogàvers: 7 

S; Fivaller: 4 S - 1 E; Colom: 3 S; Compte Guifré: 7 S; 
Consellers: 4 S; Joan Maragall: 7 S; Lleó: 5 S; St. Feliu: 7 
S; Plaça Barceloneta: 1 S; Donzelles: 9 S; Nou: 7 S; La 
Coma: 1 S; Marina: 1 S - 1 E; Cantallops: 1 S - lE; 
Panedes: 5 S; La Pau: 2 E; Lacustària: 8 S - 1 E - 1 S amb 
les ones de l'escut de Girona; Carrer del Fred: 1 S; 
Camprodon: 11S - 1 E ; Gavarres: 3 S; Lleida: 6 S; Maiena: 
4 S; Rosa dels Vents: 2 S; Tramuntana: 4 S - 1 E ; Avinguda 
de l'Esport: 3 S; Carretera St. Llorenç: 2 S - 2 E - 1 S amb 
la cara del Che; Avinguda Gotarra: 7 S - 1 E; Carrer del 
Molí: 1S; St. Narcís: 2 S; Carrilet: 1S; Carretera de Tossa: 
I S . 

Total senyeres: 371 
Total estelades: 35 

Altres: 2 
Total: 408 

Tenint en compte que a moltes cases n'hi havia 2 i a 
algunes 3, crec que ha estat molt poc celebrada la Diada 
nacional. 

Quim Castelló Boadas 
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Parlant amb Rafel Villena 
President de l'entitat Llagostera Solidària 

Com va néixer l 'ent i tat 
Llagostera Solidària? 

Ara fa un any, un grup de 
Llagosterencs, concienciats amb la 
problemàtica social que assola el 
nostre món, vam prendre la decisió 
de crear una entitat solidària per tal 
de posar el nostre granet de sorra, i 
així aconseguir conscienciar a la 
societat del municipi i, a més a més, 
realitzar algun projecte de 
cooperació dest inat als més 
necessitats de diferents indrets. 

Els que hem integrat aquest grup, 
obert a tothom, estem molt satisfets 
de la tasca realitzada. Pensem que 
el grau de conscienciació ha millorat 
i això ha comportat una major il·lusió 
de cara al proper any. 

MaraSuretta 

A la dreta, Rafel Villena durant la conferència de Salah Jamal al Local Social "La Caixa" 

Qui forma actualment l'entitat i com s'organitza? 
Llagostera Solidaria la formen unes 25 persones que 

provenen de diferents àmbits de la societat llagosterenca: 
mestres, professors d'institut, estudiants universitaris, 
treballadors liberals, autònoms, gent de la colla gegantera, 
companys del Butlletí, del Casino, associació de pares i 
mares de les escoles i institut, etc. Aquesta policromia, 
dóna lloc a una forma molt particular i interessant d'enfocar 
qualsevol projecte o xerrada i enriqueix les nostres reunions 
per tal d'aconseguir la màxima efectivitat en tots els temes 
que portem a terme. 

Des de principi d'aquest any hem fet 11 reunions per 
tal de discutir i aprovar projectes i organitzar-nos com a 
col·lectiu. Aquestes reunions les portem a terme en els 
pisos de serveis socials (antics pisos dels mestres) l'últim 
dimarts de cada mes a les 22.00 hores. També, ens hem 
adherit a diferents entitats de tipus solidari per tal de donar 
més força a les nostres decisions: formem part de la 
Coordinadora d'ONG de Girona i l'Alt Maresme i participem 
en les reunions mensuals per tal de prendre decisions en 
mateha de solidaritat a nivell de les comarques gironines; 
ens hem integrat a l'Assemblea per Nicaragua de Girona, 
compartint algunes de les activitats que organitza, i hem 
organitzat una xarxa d'agermanaments conjuntament amb 
organitzacions dels municipis d'Arbucies, Cassà de la Selva, 
Palafolls, La seu d'Urgell, Aleró, Cadaqués i d'altres que 
esperem que s'afegeixin en un futur. 

Quines activitats s'han organitzat durant aquest any? 
Hem portat a terme diferents projectes de cooperació i hem 

preparat actes i campanyes de sensibilització ciutadana per tal de 
donar difusió dels diferents problemes socials d'arreu del món. 

Al mes d'abril, es va sol·licitar a l'Ajuntament de 
Llagostera que donés suport al poble Palestí davant les 
agressions que estava patint per part d'Israel. Agressions, 
que en e! dia d'avui es mantenen sense que la comunitat 
internacional faci res per evitar-ho. A l'octubre, es va 
presentar una sol·licitud en contra de la guerra que EEUU 
estava preparant per enderrocar al president Iraquià, demanant 
una solució pacífica i sense utilitzar la guerra com a mitjà. 
Totes dues mocions varen ser aprovades per l'Ajuntament. 

També s'han realitzat diferents xerrades-col·loqui, i 
aquest mes de novembre s'ha col·laborat en la coordinació 
i preparació de la campanya "La Mediterrània, una cruïlla 
de Pobles", que va constar dels següents actes: 

-Xerrada conferència a càrrec de Salah Jamal sobre 
gastronomia a la Mediterrània. 
-Projecció de la pel·lícula Halfaoune 
-Xerrada conferencia a càrrec de Pere Ortega sobre els 
conflictes bèl·lics a la Mediterrània. 
-Projecció de la pel·lícula Antes de la lluvia 

Aquest mes de desembre es prepararà la presentació 
de l'Agenda Llatinoamericana, igual que es va fer els anys 
2000 i 2001 . Lacte s'acompanyarà amb xerrades-col·loqui 
de les delegacions de llagosterencs que van assistir com a 
observadors electorals a les eleccions municipals del 2000 
i nacionals del 2 0 0 1 a Nicaragua i, com a delegacions 
d'acompanyament amb el conflicte del poble Saharauí 
aquest mateix desembre. 

Quins són els projectes de cooperació en els que 
esteu treballant? 
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Aquest punt és, malgrat ser poc vistós des de Llagostera, 
un dels que més satisfaccions personals aporta a tots els 
membres de Llagostera Solidària, sobretot en rebre 
l'enriquiment humà, social i organitzatiu de les entitats 
d'altres països amb les que humilment col·laborem. 

A principis d'any, es va consolidar el projecte 
d'alimentació de joves perquè poguessin fer com a mínim 
un àpat al dia durant el període escolar. En phncipi, es va 
portar a terme amb 30 noies I nois. A partir del passat mes 
de juny, vam decidir ampliar el projecte a 70 noies i nois a 
causa de la forta sequera que pateix el país. Aquest projecte 
es porta a terme coordinat pel company Ramon Marcos, 
qui periòdicament ens fa arribar informes de l'estat de 
comptes del projecte i del seu funcionament, que avui per 
avui considerem molt satisfactori. 

També es va col·laborar amb la campanya 
d'alfabetització organitzada des de la Universitat de Girona 
i La Fundación Carios Fonseca Amador de Nicaragua i 
coordinada pel professor Sebas Parra de la UdG. 

Abans has fet referència a l'estada de delegacions 
de llagosterencs a Nicaragua i al Sàhara... 

Sí, vàrem participar activament com a observadors 
electorals a les eleccions municipals de l'any 2001 i a les 
eleccions nacionals del 2002 a Nicaragua i durant les 
eleccions del 2002, es va desplaçar una delegació fins al 
nord de Guatemala per comprovar sobre el terreny l'estat 
d'alguns pobles, com el de Playa Grande, a on pràcticament 
tota la població indígena pertany a desplaçats de les 
massacres fetes per l'exèrcit els molts anys de guerra civil. 
També, es va aprofitar el desplaçament per fer alguna 
entrevista a membres de l'església, com Monsenyor 
Cabrera, bisbe del Quiché, i al Padre Axel, tot dos amenaçats 
de mort pels grups paramilitars subvencionats pel govern 
de Guatemala. 

Aquest desembre de 2002, una altra delegació de 
Llagostera s'ha desplaçat fins als camps de refugiats del 
sud d'Algèria per comprovar la precària situació dels prop 
de 150.000 refugiats saharauís, que fa 27 anys que es 
troben abandonats i amb molt pocs recursos però defensant 
la llibertat del seu poble i el retorn del seu país per part del 
Marroc. 

Quina valoració feu d'aquest primer any de vida? 
En el nostre primer any, hem aconseguit portar a terme 

una important tasca de conscienciació a base de xerrades, 
exposicions i diferents actes. D' altra banda, hem participat 
directament o indirectament en projectes de cooperació a 
Centre Amèrica i al Sàhara, cosa que, ens ha ajudat a tenir 
una visió molt més objectiva del nostre món i, al mateix 
temps, entendre molt millor les raons de la immigració que 
està patint Europa per culpa dels seus mals governants. 

Marc Sureda 

^* ^ 
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Per aquest i altres motius, pensem que és molt important 
la participació de les diferents entitats locals i també de 
persones que a títol individual vulguin formar part de l'entitat. 
En aquest moments jasom uns 25 i esperem ser-ne molts 
més en un futur no massa llunyà. 

Quins projectes de futur teniu? 
A Nicaragua, continuar amb ei projecte d'alimentació 

de nanos (uns 70) i iniciar els projectes "Grano Bàsico", 
per evitar que s'especuli amb el gra, i el de construcció 
d'un institut. 

Al Sàhara, col·laborar amb les diferents campanyes de 
recollida de material i d'acollida de nenes i nens. 

Al Nord d'Africa i Zona Subsahariana, es pretén fer 
relacions amb entitats per tal de portar-hi a terme 
campanyes d'ajuda. 

Campanyes de sensibilització, com ara l'acte de cloenda 
de l'Agenda Llatinoamericana al mes de gener de 2003. 

Seguir participant amb l'Assemblea per Nicaragua i la 
Coordinadora d'ONGs de Girona i Alt Maresme. 

Mantenir converses amb l'Ajuntament per crear el Consell 
de Solidaritat i la cessió de \'1% en matèria de cooperació. 

Cristina Càceres 
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Recordar és tornar a viure 
Ir premi del VII Concurs Literari Sant Jordi 2002. Categoria Juvenil B 

Bellmunt, 19-10-01 

Els arbres del carrer estan nus, indefensos davant del 
nerviüt fred que amb tanta regularitat està visitant les 
nostres comarques aquesta tardor. Únicament el pi de la 
placeta del davant de casa manté viu el seu fullam. Els 
pardals festegen mentre salten entre les pelades branques 
de les moreres, i al terra, nombroses fulles inertes de colors 
apagats s'apilonen esperant que els homes de la brigada 
les recullin per dur-les ben lluny d'aquí, vés a saber on. 

gent que ens substitueixi, que ens doni repòs, i retorni al 
poble aquell esperit joliu que nosaltres vàrem conèixer quan 
érem petarrells. Aquí l'agricultura i la ramaderia són les 
activitats més importants perquè els sòls són fèrtils i plou 
amb freqüència, però tothom les considera tasques dures 
i desagraïdes. A Bellmunt els prats verds abunden i la 
majoha de cases disposen, ara menys que abans, d'un 
petit ramat d'ovelles, unes quantes vaques o una dotzena 
de gallines. Els gossos duen a terme una feina 
importantíssima a les nits: vetllen per la seguretat dels seus 
amos i vigilen l'entrada d'estranys al territori. Recordo amb 
enyor en Llampec, la Lluna i en Sol. Què deu haver estat 
d'ells? S'hauran descompost simplement en trossos 
microscòpics? No, essent tan complexa la vida, no pot ser 
tan senzilla la mort. 

Sens dubte el poble ja no és el que era. A aquestes 
hores del matí no es veu ni una ànima. Els joves marxen a 
viure a les ciutats, enganyats per les nombroses campanyes 
consumistes que ataquen de forma contundent la tranquil·la 
vida dels llogarrets. La majoria de persones que habitem 
aquestes velles cases de pedra som gent jubilada, mancada 
de vitalitat, i per a l'existència, la supervivència d'una vila, 
per petita que sigui, és imprescindible el treball. Fa falta 

Això ja ens ve d'antic: del rebesavi, 
potser, que eixarcolava 
les terres d'altri amb eines primitives 
0 de l'àvia, que feia de minyona 
i deia "donya" a la seva mestressa. 
Vull dir aquesta tendresa insubornable, 
aquest gust malaltís de terra als llavis 
i una blanor de gos esporuguit 
al fons de la mirada. 

Ja ens ve d'antic això; 
i el fred al moll dels ossos, 
els vidres a la sang i el mirallet 
que deforma la imatge. 
Són signes que es transmeten amb la vida, 
com una malaltia, 
que només es desarrelen amb un xàfec 

que renti les entranyes. 
Ja ens ve d'antic, això: del rebesavi, 
potser, 0 de més enrera. 

Bellmunt, 10-12-01 

Vaig arribar al món fort com un roure, negre com un 
petit llop de mar. Jugava al carrer sota la mirada tranquil·la 
i orgullosa de la meva mare, disfrutava aguantant les eines 
al pare o baixant amb carro fins a Mosó (un poble proper al 
nostre on hi fèiem mercat). Però als divuit anys, un malaurat 
accident em danyà inguariblement la columna i més 
endavant, ja un cop casat, vaig començar a tenir problemes 
de parla que han acabat deixant-me "mig mut". Però tot i 
aquests "handicaps", sempre he afrontat els molts anys 
de vida que confio que em queden per viure amb certa 
exultació i he procurat continuar essent per als altres, el 
vailet carismàtic, alegre i divertit que tota la vida han conegut. 
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Actualment, el fet de parlar amb moltíssimes dificultats 
m'impedeix fer moltes coses, des de dir mil vegades 
seguides a la meva esposa i a la meva única filla que les 
estimo, fins a no poder defensar, amb igualtat de condicions 
que els altres, els meus Ideals polítics. Ara que sóc ja més 
ganga que mena, una espècie de joguina antiquada, un 
pèl rovellada i amb piles poc carregades, veig com en sortir 
al carrer acompanyat per la meva dona, criatures de deu o 
onze anys em miren amb cara de pena, em saluden amb 
un silenci i procuren fer-me creure que per a ells sóc una 
persona normal. Però jo sé que coneixen els meus 
problemes. M'agradaria poder dirigir-los un simple i 
entenedor "Bon dia" o un amistós "Au nens, deixeu estaria 
piloteta i aneu a empaitar quatre mosses!". Ho he intentat 
milers de vegades, però la Informació que jo envio no 
aconsegueix despertar les neurones que reposen adormides 
i es mofen de la meva persona des de fa més de trenta 
anys. 

Quan un és un vell una mica romàntic i també obstinat 
(condició indispensable aquesta), no troba sentit a quedar 
amb els amics per fer petar la xerrada, jugar a la botifarra 
0 fer una partida al dòmino. Prefereix seure al costat de la 
finestra i deixar passar el temps. Recordar, llegir, escriure o 
observar són algunes de les moltes aquietades activitats 
que m'apassionen. I és pensant com t'adones que viure és 
molt bonic. A vegades he arribat a preguntar-me inclús, si 
són possibles altres formes de bategar. És a dir, si 
l'existència tal i com nosaltres l'entenem només és possible 
mitjançant la vida. Sé que per exemple un llibre existeix i 
no té vida, però no em refereixo-a aquests casos. Bé, 
suposo que aquests pensaments tan rebuscats són normals 
en un avi de setanta-tres anys. Són de molt mal explicar 
les rareses que naveguen pel mar dels pensaments d'un 
pobre ancià! 

I és que, ben mirat, n'hl ha tantes, de coses 
indescriptibles! Pnncipaíment en el món de l'abstracció, 
on cadascú considera segons les experiències viscudes i 
els comentaris sentits. L'amor: és fàcil dir-ne coses, però 
aquestes mai no ens acaben de convèncer, sempre 
creiem que pot rebre paraules millors. El mar: aigua i 
més aigua, sí, però la seva majestuositat arriba molt 
més enl là d 'aquesta s imple a f i rmac ió i anul · la 
qualsevol altre intent de definició. La mort: el final de 
la presència i la realitat. Molt bé, però... què se sent 
davant la mort? 

No demano gran cosa: 
poder parlar sense estrafer la veu; 
caminar sense crosses; 
fer l'amor sense haver de demanar permisos; 
eschure en un paper sense pautes. 
0 bé, si sembla massa: 

escriure sense haver d'estrafer la veu; 
caminar sense pautes; 
parlar sense haver de demanar permisos; 
fer l'amor sense crosses. 
0 bé, si sembla massa: 
fer l'amor sense haver d'estrafer la veu, 
escriure sense crosses; 
caminar sense haver de demanar permisos; 
poder parlar sense pautes. 

Bellmunt, 28-1-02 

Què és la vida? Un camí més o menys planer, ple de 
dreceres que val la pena conèixer, de perillosos senders, 
d'obstacles, misteris i, de tant en tant, alguna alegria. 
Existeixen trajectes més llargs que d'altres, uns amb pujades 
constants, altres amb alguna baixadeta. Però al cap i a la 
fi, el més gratificant i complaent de tot és el sol fet de 
poder caminar per aquests indrets que ens proposa el destí. 
Adoptar la forma d'un humà, d'un pardal o d'una morera, 
són simplement experiències diferents cadascuna amb els 
seus pros i centres. 

Durant la Joventut la vida és flors i violes, tot plegat un 
conte de fades, un món de somni fet a la mida de cadascú. 
Però a mesura que es va creixent, malauradament la cosa 
canvia. És cuhosament una etapa molt criticada pels grans. 
Els típics comentaris com "aquest jovent no vai per res" o 
"aquesta canalla ensorrarà el món" són provocats per 
inevitables dosis d'enveja. Tothom vpidria ser jove, tenir la 
possibilitat de ser un nou Peter Pan i poder viure la joventut 
eternament somiant sense preocupacions i jugant amb la 
fantasia. Però la vida té unes normes que s'han de complir 
I ésser vell és, ben mirat, una experiència que tothom 
desitja tastar. Potser el que més canvia, a mesura que un 
es fa gran, és l'autoexigència. Quan el cap funciona amb 
claredat I les Idees no es barregen les unes amb les altres, 
quan la memòria passa pels seus millors moments de 
forma, un s'estableix unes fites humanes, laborals i socials, 
a les quals desitja arribar. HI dedicarà milers d'hores perquè 
acabin essent una realitat. Hi ha qui es demana massa, 
qui demana i aconsegueix molt, qui es conforma amb poc 
... Però tothom de jove pensa i planifica el futur i això crea 
aquesta sana sensació, no materialista, de voler cada dia 
més en aquest món. 

En canvi, quan s'és gran (i no m'agradaria semblar 
místic), es veuen d'una hora lluny les moltes malèvoles 
intencions que hi ha per aquestes vinyes de Déu. No 
es tenen somnis impor tants ni tampoc projectes 
interessants. Un ja no s'estudia a si mateix, ni es 
c o n t e m p l a orgu l lós al mi ra l l amb la p recauc ió 
desit jada. Simplement s'espera l 'últ im espetec, el 
boom f inal: SPLASHI 
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De mi en sé poca cosa. Tal vegada 
és per això que ara ja podria 
vendre'm el cos, que a penes em serveix, 
no goso encara fer-me a miques. 
Lladra algun gos a fora 
i el vent s'esmuny a través de les portes. 
Farà xiular les canyes, si és com abans el racó vora l'aigja. 
No hi ha present: 
tots els camins són record o pregunta. 

Bellmunt, 6-3-02 

La meva infància fou difícil, però per res del món 
m'avergonyeixo d'ella. Vaig anar a l'escola fins als nou anys. 
Llavors vaig començar a treballar per ajudar els pares a 
mantenir els seus cinc fills: els meus quatre germans petits 
i jo. Cada dia m'aixecava a les sis, em posava els esclops, 
la gorra que em van regalar el dia de la comunió i una 
jaqueta ben gruixuda. Llavors, amb el cos gelat m'endinsava 
a les muntanyes amb una destral a la mà dreta, una enorme 
saca buida a l'esquerra i un petit entrepà a la butxaca. 
Durant més de cinc anys seguits, marxava cada matinada 
per tornar ben entrada la nit amb un bon feix de llenya i 
mils de glans a l'esquena que després veníem a Mosó. Era 
una tasca que et deixava abatut, amb un mal de carcanada 
increïble i amb unes ganes enormes d'estirar-te al llit tan 
sols arribar a casa. Ja més gran, vaig provar altres feinetes, 
però cap no m'acabava de convèncer i les feia 
temporalment: carter, barber, pagès ... 

Un mal dia de març de l'any 47, mentre cavalcava un 
manyac cavall marró a prop d'on aleshores vivien els meus 
avis, se m'aparegué un enorme gos pastor que, decidit, es 
llançà contra el meu pobre tatà i li clavà mossegada a una 
de les potes del darrere. Immers en un profund dolor, 
l'enorme animal ferit s'aixecà violentament suportant-se 
únicament damunt les seves dues potes del darrere i em 
tirà per terra. Vaig restar una bona estona capbussat en el 
món de l'abstracció, i quan vaig recuperar el coneixement, 
ja em trobava al llit d'un atrotinat hospital vestint la típica 
roba blanca perfumada. Aquell dia i allà, a l'habitació 013, 
m'anunciaren que mai més no podria tornar a caminar. 

Quan t'arriba una notícia tan dura com aquesta, el cor 
se't gela, la saliva no t'arriba a la boca, les mans et suen i 
el sistema nerviós alenteix el ritme de treball durant uns 
segons. Després d'aquests instants d'inactivat arriba el 
moment per a la reflexió. Alguns amb més facilitat que 
altres, aconsegueixen expel·lir tota la ràbia interior en forma 
de gotes fredes, llàgrimes, que en diem. Als ulls la visió 
perd qualitat, la necessitat d'un mocador per a fer de 
parabrises augmenta, la mucositat s'acumula a les fosses 
nasals i la sensació que el cervell gira constantment pren 
força. El silenci no ajuda, el soroll tampoc. Creix la impressió 

d'incomoditat No saps què fer perquè qualsevol cosa 
possible no et convenç. Involuntàriament penses amb la 
mort. Sempre igual. Però ets fort i resisteixes el dolor. Aquí 
no passa res, aguantaré. 

Devia ser un Març tèrbol, 
amb tardes calitjoses que s'arrapen 
feixugament als muscles; 
un Març lletós, carregat de presagis. 
Ai! Si hagués sabut llegir els senyals: 
la sal, les pedres, 
la sorra o, potser, el vent... 
com m'haurien tremolat els genolls! 
Però la vida, que es desferma 

i ens deforma, colpeix amb traïdoria. 
Llavors, tot l'embalum de la tendresa 
nodreix el pòsit d'algues 
que provoca l'atur, 
i els alcohols subtils crien escates 
d'ònix a les entranyes. 
Què hi fa, ara, saber el temps! 
Dels anys no en queda 
sinó un regust amarg que se'ns incrusta 
dins la boca tossuda, que mastega 
arrels, records i algun bri d'herba verda. 
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Tinc el paladar insuls i, a fora, 
torna a ser un Març lletós, altra vegada-

Bellmunt, 15-4-02 

Els arbres del carrer han recuperat la vestimenta, 
l'entrada de la primavera ha alegrat el paisatge i el verd 
toma a ser el color predominant. Els cirerers deixen caure 
al terra pètals blancs, indicant que les sucoses cireres 
s'acosten i que l'hivern queda ja ben enrere. 

Són les set del matí i el Sol comença a deixar-se veure 
darrere les muntanyes. Quina vista! Ho tinguessin això els 
de ciutat! Però companys, aquest és un espectacle reservat 
als qui estimen, respecten i valoren la natuî a, per damunt 
dels cinemes, els McDonald's i els Pizza Hut. Ja ho diuen, 
que a la vida no es pot tenir tot! 

Avui, a diferència dels altres dies, no escric des de darrere 
de la finestra de l'habitació, sinó que ho faig des del bell 
mig de la placeta del davant de casa. S'està bé aquí a 
fora, fa un aire fresquet que no molesta. La Marta, la meva 
dona, encara dorm. Un dia d'aquests us parlaré àmpliament 
d'ella: de com ens vam conèixer, quan i com vàrem festejar 
i totes aquestes coses típiques de la vida de matrimoni. 
També m'agradaria parlar-vos de la Montse, la nostra filla 
que fa tants anys vàrem adoptar; en Jaume, el marit de la 
Montse; l'Anna, la meva néta; en Valerià, el meu millor 
amic quan era un vailet; ... Quant que dóna ía vida per 
parlar! 

Veig que la persiana de la cuina es mou. És la Marta 
que em saluda amb la mà i em somriu. Deu pensar que 
estic boig aixecant-me a aquestes hores. Jo li envio un 
petó amb la mà. L'estimo. L'estimo i sóc feliç. Que bonic és 
viure, que bonic és estimar! 

Tu ets per a mi, 
aquella princeseta de conte, 
que es refreda amb el moviment 
de les ales d'un mosquit, 
que té mal d'esquena 
si perdura una arruga en el llençol, 
0 que es fa un cop blau al front 
quan li cau al damunt un pètal de flor. 
Tu ets pera mi, 
la vida des del néixer a la mort, 
ho ets tot, 
des del gra de sorra a l'immens univers. 
Estones sense la teva companyia, 
són moments interminables, 
períodes de temps en què 
els segons són hores, 
les hores dies. 

els dies mesos 
i els mesos anys. 
Tinc ganes que arribi l'esperat dia, 
en què els nostres camins, 
definitivament es creuaran per sempre. 
Llavors, junts i agafats de la mà, 
alçarem el cap al cel, 
observarem les estrelles 
i parlarem dels nostres plans de futur. 
Projectes sempre renovats, 
somnis difícils de complir, 
però encarats amb gran esperança 
i sense por al fracàs. 
De què m'hauré d'espantar jo, 
si Ja ho hauré aconseguit tot. 
Et tindré a tu, 
t'estimaré i et dedicaré cada segon, 
perquè dels segons en farem anys 
i dels dies, l'eternitat. 

(No voldria endur-me mèrits que no em pertoquen i 
per tant voldria deixar clar que els quatre primers poemes 
que he utilitzat són del gran poeta català Miquel Martí I 
Pol, mentre que el darrer sí que és fet per mi) 

Eduard Comas Blanch 
il·lustracions: Montse Mayol 
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Alex Puig Mayol 
"Animo a tothom a fer-se voluntari de Creu Roja" 

L'Àlex, un veterà de i'Assemblea Local de Creu Roja Uagostera-Cassà, ens explica perquè aquesta entitat va 
deixar d'oferir el servei de transport sanitari per carretera i com els ha afectat a nivell de voluntariat. 
Així mateix fa un repàs de les activitats i serveis que es duen a terme des de Creu Roja Uagostera-Cassà i anima 
a tothom a fer-se voluntari de l'entitat 

Quants anys portes a Creu Roja? 
Doncs ara ja fa 12 anys que estic 

vinculat a Creu Roja. 

Què et va motivar a entrar en 
aquesta institució? 

Vaig sentir una crida a Llagostera 
Ràdio a través d'una entrevista a un 
membre de Creu Roja, vaig demanar 
informació i vaig entrar-hi fins avui. 

Com és que no feu el transport 
sanitari actualment? 

Perquè la Generalitat de Catalunya 
va obrir un concurs públic fent cas a 
una petició de Creu Roja en què es 
demanava una millor gestió pel que 
fa al transport sanitari. 

A raó del concurs, es va adjudicar 
el transport sanitari en lots a diferents 
empreses privades de transport 
sanitari dins l'àmbit català. 

Us ha afectat molt a nivell de 
voluntariat la pèrdua del transport 
sanitari? 

No, perquè aquesta era una 
activitat més dins del conjunt 
d'activitats que realitza Creu Roja, per 
tant els voluntaris han seguit i 
seguirem fent d'altres tasques també 
molt importants pel poble. 

Quines activitats porteu a terme 
actualment? 

Una de les activitats més 
importants és el sen/ei de transport 
adaptat per gent gran a I' hospital de 
dia. Aquesta activitat es fa diàriament. 

També es fan Sen/eis Preventius en 
diferents actes ja siguin lúdics, 
esportius o professionals. Es fan 
activitats amb gent de la 3^ edat, 
campanyes de sensibilització, 
campanyes solidàries com la recollida 
de joguines per Reis, cooperació 
internacional, s'organitzen cursets de 
socorrisme i primers auxilis... 

Com es subvenciona la Creu Roja 
actualment? 

Un pilar molt important són les 
quotes dels socis locals. També es ven 
loteria, a través dels Serveis Preventius 
amb l'ambulància i ara estem en 
conversa amb l'Ajuntament per tal de 
poder arribar a un acord per a signar 
un conveni econòmic. 

Què és necessari perquè pugui tenir 
continuïtat una activitat com la 
vostra? 

Primer de tot, tenir un nombre 
important de voluntaris, i aprofito per 
animar a totes aquelles persones que 

puguin dedicar part del seu temps a 
ajudar a altra gent més necessitada a 
què es facin voluntaris. 

També és important augmentar el 
número de socis i col·laboradors. Per 
cert, hem fet darrerament una 
campanya telefònica que ha donat un 
bon resultat en aquest sentit. 

I, finalment, aconseguir un bon 
consens amb les administracions 
locals. 

A.C.R. 

Bones Festes! 

FRUITES 
PUIG 

il n o m de ls b o n s a l i m e n t s ! 

CAN MUNTANER 

R e s t a u r a n t & C ( ^ f è I n t o r r t e t 

- ^ ^ r 
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Fusteria 

MOBILIARI DE CUINA I BANY 

Cl Llevant, 1 - Tel. 83 08.20 - Fax; 80 52 69 

1 7240 LLAGOSTERA 

I LIBRERI 
SUREDA 

PI. Catalunya, 15 
LLAGOSTERA (Girona) 
Tel./Fax (972)830097 

^i»^ Bones Festes! 

RENAULT 

Ramon Gurnés Vall-llosera 

Ctra. Tossa, s /n LLAGOSTERA 

83 09 07 
80 54 03 

Fax 83 10 66 

pintura 
decorativa 

font pintors, $.1, 

doll de sorra abrasiu 

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tel 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

obra? 

•^ d^atendre la gent. 

Ganix a les 
nensdel'escola. ^ 

nens petits) 

placeta sense uru 

Costa Brava. 
i^^rrersensevigila·' 

/ N e n s a u e c r ^ u e n - - ^ ^ ^ 
quan van cap a i e ^^^^^^ als 

frenades brusques 

conductors. 

r o M : ? í r d ^ e n e n t d e , c a r r e r . 

. . . 'arrencaries moreres deí 
/ Bruta'ítataI a j - " 

passeig Tomàs D 

Envieu-nos les vostres suggerències a l'Apartat 76 de Llagostera, o bé a la següent adreça: 

Cl St. Pere n° 5 - 17240 LLAGOSTERA 
Si ho preferiu, podeu deixar el missatge al contestador (972.83.12.10) o enviar-lo per e-mail (elbutíleti@grn.es) 

1? PEIXATERIA 

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

C O N G E L A T S 
Crisiófol Colom. 7 - Tel. 972 830258 - 972 805195 

L L A G O S T E R A 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra. 21 

Telèfon 83 03 33 

LLAGOSTERA 

mailto:leti@grn.es
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La Diada de Catalunya 
Les activitats de 1*11 de setembre 

L 'Ajuntament de Llagostera va 
organitzar, per segon any 

consecutiu, un acte institucional amb 
motiu de la Diada de Catalunya de l ' I l 
de setembre. 

A l'acte, celebrat a la sala de plens 
de l'Ajuntament hi intervingué l'alcalde 
Lluís Postigo i el llagosterenc Quim 
Alguabella, que va recitar un recull de 
poemes d'autors catalans com 
Salvador Espriu. 

Després del recital, Cristina Pujol 
va interpretar un seguit de peces 
musicals amb violoncel. 

Una cinquantena de persones, 
entre elles diferents representants 
d'entitats locals van assitira l'acte que 
va finalitzar amb un pica-pica. 

Els actes de la Diada varen cloure 
amb la ja tradicional botifarrada 
popular amb ball. 

El mal temps va impedir celebrar 
la botifarrada al Parc de la Torre i es 
va optar per anar al Local Polivalent. 

¥ ^ ^ 1 ^ ^ " * 

f 
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Campanyes gastronòmiques 

Tot i l'escassetat de bolets 
d'enguany, Llagostera ha participat 

juntament amb els municipis de Santa 
Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, 
Castell-Platja d'Aro i S'Agaró en la 
campanya gastronòmica La cuina del 
bolet. 

La campanya va començar el 4 
d'octubre i va acabar el 17 de 
novembre. 

Durant aquests dies es van poder 
degustar infinitat de menús amb el 
bolet com a protagonista principal. 
Carpaccio de salmó marinat amb ceps 
i pinyons, croquetes de siurenys, truita 
de rossinyols, sorbet de crema de 
siurenys amb encenalls de foie d'ànec 
i cruixent de parmesà o carpaccio de 
siurenys amb vinagre de poma i pinyons 
i escuma d'espàrrecs verda, entre 
d'altres van ser alguns dels plats oferts 
pels restaurants Mas Roure, Mas 
Tarré, Cal Degollat i Ca la Maria de 
Llagostera. Uns plats que formaven 
part d'uns excel·lents menús que 
oscil·laven entre els 18 i els 40 euros. 

A finals de novembre, els quatre 
ajuntaments participants van reunir-se 
a Santa Cristina d'Aro per fer una 
valoració del conjunt de les campanyes 
i començar a preparar les del 
peixopalo, les faves, pèsols i suquet, 
la del peix blau i la dels bolets. Com a 
novetat es va acordar recuperar la 
presentació de cada campanya a cada 
municipi. En aquest sentit, el proper 
21 de febrer, Llagostera s'estrenarà 
amb la presentació oficial de La cuina 
del bacallà, el peixopalo. 

Dates properes 
campanyes 2003 

LA CUINA DEL BACALLÀ - EL 
PEIXOPALO: del 21 de febrer al 23 
de març 

LA CUINA DE LES FAVES, 
PÈSOLS I SUQUET - EL SUQUET 
D'ESCRITA: del 4 d'abril ai 4 de maig 

LA CUINA DEL PEIX BLAU 
GANXO: del 16 de maig al 15 de juny 

LA CUINA DEL BOLET: del 3 
d'octubre al 16 de novembre 

LA CUINA 
mmm 

;:i^í^ 

Hol 4 (rocii i l ·r·c 
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Festa dels avis 
Homenatge a la tercera edat 

Els nostres avis llagosterencs es van 
reunir el passat 6 d'octubre per a 
celebrar la Festa d'homenatge a la 
tercera edat. 

La Festa que enguany ha arribat a 
la seva vint-i-unena edició va aplegar 
uns 500 avis 

Com cada any, els actes 
d'homenatge van anar precedits d'un 
ofici solemne a l'església amb l'actuació 
del Cor Parroquial Uagosterenc i d'una 
actuació musical al Teatre Casino 
Llagosterenc. 

Els actes varen continuar al Local 
Polivalent amb el dinar de germanor i 
varen culminar amb el tradicional ball i 
el brindis amb cava. 

L'Assemblea local de Creu Roja a 
Llagostera va facilitar les tasques de 
transport d'aquelles persones amb 
problemes de mobilitat mitjançant 
l'ambulància. 

A l'acte va assistir-hi l'alcalde de 
Llagostera Lluís Postigo que va aprofitar 
l'ocasió per explicar als assistents les 
diverses actuacions i projectes que s'han 
dut a terme des de l'Ajuntament. 

Així mateix, es va homenatjar als 
difunts Pere Genoher i Joan Turon fent 
entrega d'una placa a les seves 
respectives famílies. 

MarcSureda 

i i*v .^~ * , ^ 
MarcSureda 
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Torneig d' al Casino 
Amb la voluntat de recuperar una de 

les activitats més representatives del 
Casino Llagosterenc, es va organitzar un 
petit torneig d'escacs sota el títol 
Campionat social tardor 2002. En un 
primer moment un total de 13 
participants s'hi van inscriure tot i que 
per diversos motius d'organització i 
disponibilitat el grup va quedar reduït a 
6 jugadors. El campionat va començar 
el passat mes d'octubre va finalitzar g 
principis de desembre. 

El torneig es va disputar durant les 
tardes dels dissabtes. Tot i la modesta 
participació, l'experiència ha encoratjat els 
organitzadors i no es descarta repetir el 
torneig. 

í*̂  

0^ 
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// Campionat de caça menor 

El Llagosterenc Santiago Delmonte va classificar-se per 
participar en el campionat provincial de caça nnenor 

amb gos, després de guanyar el II Campionat de caça menor 
organiUat pel la Societat de Caçadors Sant Hubert, el 19 
d'octubre d'enguany. 

Al igual que l'any passat el campionat es va celebrar a 
les proximitats del pantà de Can Companyó. La prova va 
consistir en caçar el màxim de preses possibles tenint en 
compte una puntuació en funció de cada exemplar. Les 
peces més valorades són la perdiu i la becada amb 500 
punts, seguides del faisà (350 punts), la llebre i el coni 
(300 punts), el tudó (100 punts) i el tord (25 punts). 

Delmonte va disputar el campionat provincial el dia 26 
d'octubre a Vilameniscle, on va quedar en quarta posició. 

MarcSureda 
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Fira comercial, artesanal i de 
pintura 

Després d'un any de "trasbals" en 
què la fira comercial, artesanal i 

de pintura va celebrar-se al polígon 
industrial, convertint-se en un acte 
més de reivindicació contra la represa 
de les obres de construcció de la línia 
de les Gavarres, la fira va tornar a 
ubicar-se al passeig Romeu. 

Un any més varen instal·lar-se 
diverses parades de productes 
artesanals, comercials i de pintura al 
carrer així com una cinquantena de 
puntaires de diversos municipis. 

La fira que enguany ha arribat a la 
seva setena edició va comptar amb una 
discreta participació, fet pel qual no 
es descarta un replantejament de 
cares a l'any vinent segons fonts de 
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de 
Llagostera. 

Marc Sureda 

Marc SuretJa 

tip 

Una cinquantena de puntaires varen exposar els seus treballs i mostrar les seves habilitats amb les agulles 
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La Mediterrània 
Una cruïlla de pobles 

Llagostera Solidària i l'Ajuntament 
de Llagostera van adherir-se a la 

campanya de sensibilització La 
Mediterrània, una cruïlia de pobles. 

En aquest sentit van organitzar-se 
un seguit d'activitats encaminades 
totes elles a donar a conèixer la 
diversitat cultural d'aquesta zona 
geogràfica i fomentar la proximitat 
entre els pobles que configuren la 
regió. 

La campanya va iniciar-se el dia 8 
de novembre amb la inauguració de 
l'exposició La Mediterrània: una cruïlla 
de pobles i la conferència 
Gastronomia i mediterraneïtat a càrrec 
del metge i historiador Salah Jamal. 
Jamal, és l'autor del llibre "Aroma 
Àrabe, recetas y relatos", obra 
guardonada l'any 2000 com a millor 
llibre de gastronomia en el prestigiós 
"Salon International du Livre 
Gourmand" celebrat a la província 
francesa de Périgord. 

L'acte d'inauguració va cloure amb 
uns "Tastets d'aquí i d'allà" en què els 
assistents van poder degustar una 
mostra de diversos productes i menjars 
de la cultura gastronòmica 
mediterrània. 

Els actes varen continuar els 
divendres següents amb la projecció 
de la pel·lícula Halfaouine del director 
Ferid Boughedir, la xerrada de Pere 
Ortega, membre del Centre d'Estudis 
per a la Pau J.M. Delàs, titulada 
Conflictes, pau i desenvolupament a 
la Mediterrània i va finalitzar el 
divendres 29 de novembre amb la 
projecció de la pel·lícula Antes de la 
lluvia del director IVlilcho Manchevski. 
Tots els actes van celebrar-se al Local 
Social de "La Caixa". 

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament va coordinar la 
campanya juntament amb el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, 
el Fons Menorquí de Solidaritat i el 
Fons Pitiús de Solidaritat coorganitzant 
activitats de sensibilització a diversos 
municipis de Catalunya i de les Illes 
Balears. 

Marc Sureda 
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Homenatge a ''El Zurdo'' 

Més de cent persones van retre 
homenatge al veterà futbolista 

Josep Maria Garcia Bancells, més 
conegut com "El Zurdo". 

Garcia Bancells va rebre tota mena 
d'elogis per part dels companys de 
l'Agrupació de Futbolistes de Girona 
així com del seu amic doctor Pompeu 
Pascual. 

"El Zurdo" va destacar per la seva 
habilitat tocant la pilota i l'any 1997 
va ser guardonat amb la Medalla de 
l'Esport que concedeix la Generalitat 
de Catalunya, en mèrit a la seva llarga 
trajectòria futbolística, començada a 
Llagostera i acabada a Girona. 

Amb motiu de l'homenatge, 
l'Agrupació de Futbolistes Veterans de 
Girona, va editar un recull de 
fotografies convertides en postals. Un 
treball, que segons els mateixos 
autors, acaba dient si Llagostera té 
un toc, que et té, amb aquest modest 
treball hi volem aportar un entretoc 
que ens recordi temps passats i 
futbolistes tant d'ahir com de més cap 
aquí, per enfortir amb la seva 
memòria, portada als temps presents, 
les seves actituds esportives i la seva 
positiva ciutadania. 

L'acte, organitzat per l'Agrupació de 
Futbolistes Veterans de Girona, va 
celebrar-se al Local Social de "La 
Caixa" el passat 21 d'octubre on varen 
assistir-hi l'alcalde de Llagostera, Lluís 
Postigo i el delegat d'Esports a Girona, 
Joan Canals. 

LLAÚOSTERA/Í^ 

H O M I L N A T G E 

D'AMISTAT A 

Josep M" Garcia Bancells 
- l ' i 
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MarcSureda 
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Portada del llibret amb més de trenta 
fotografies històriques de Garcia Bancells 
i els seus companys d'equip 

Josep M" Garcia Bancells acompanyat per l'alcalde Uuís Postigo 
Marc Sureda 
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El Local Social de "La Caixa" va quedar petit durant l'homenatge MarcSureda 
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V Cicle de teatre al Gironès 

Un any més, Llagostera s'ha adherit al V Cicle de Teatre a! Gironès 
promogut pel Consell Comarcal del Gironès. 

El dissabte dos de novembre va iniciar-se la programació del cicle 
amb l'espectacle BOOM! de la Gla. Chapertons a les 22.30h al Teatre 
Casino Llagosterenc. BOOM! és un espectacle innovador i una prova 
de la imaginació desbordant de tres actors còmics que tan sols 
compten amb uns quants pneumàtics per a representar tot el seu 
món. 

Al cap de quinze dies, la coneguda pallassa Pepa Plana va portar 
a escena l'espectacle Giulietta, una peculiar adaptació de la famosa 
comèdia de Shakespeare "Romeo i Julieta". Aquest espectacle va 
ser guardonat l'any passat amb una menció honorífica al IXè Festival 
Internacional de Pallassos de Cornellà. 

A més de Llagostera, el cicle d'enguany ha comptat amb la 
participació Cassà de la Selva, Celrà, Quart, Sant Gregori i Sant Julià 
de Ramis. 

LAMPISTERIA 

J.FA 
Es fan instal·lacions de gas i les 

revisions obligatòries 

Passeig Rompeu Fabra, 49 - Tel. (972) 83 03 64 
LLAGOSTERA 
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Activitats i cursets 

E | n any més l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de 
^/Llagostera ha programat per al curs 2002-2003 vàries 
activitats i cursets. 

Com a novetat s'ha inclòs a l'oferta formativa d'enguany 
el curs d'àrab, el de fotografia, el d'informàtica i el de 
patchwork amb 10, 1 1 , 12 i 7 alumnes inscrits 
respectivament. 

Marta Ventura 

Segons dades de l'Àrea de Cultura, un total de 178 
alumnes s'han matriculat enguany als diferents cursets que 
s'han programat. 

Aquesta xifra ha estat valorada com a molt positiva i 
engrescadora per part dels organitzadors. 

El curs de tast de vins es va anul·lar per manca 
d'inscripcions. 

Marta Ventura 
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Recordeu que encara està oberta la 
inscripció del curs pràctic de jardineria, que 
ha de començar el dia 1 de febrer. També hi 
ha la possibilitat d'apuntar-se a cursos que 
encara no estan tancats, com el de 
gimnàstica, punta al coixí, els cursos de 
l'Escola de Belles Arts, l'Escola d'Artesania , 
els cursos de Country... 

Per qualsevol informació al respecte, cal 
trucar al telèfon de l'Àrea de Cultura i Festes 
de l'Ajuntament de Llagostera: 

972 83 00 05 
(dimarts i dijous de 10 a 14 h.) 
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Llar-Residencia de la fundació 
Ramon Noguera 

Cristina Càceres 

El passat 30 de novembre es va 
inauguraria Llar-Residència per 

a discapacitats psíquics situada al 
carrer Barceloneta, 4 i que podrà 
acollir 10 persones. Aquesta Llar-
Residència ha esta possible gràcies 
al conveni signat l'octubre de l'any 
passat entre l'Ajuntament de 
Llagostera i la Fundació Ramon 
Noguera, on es va acordar la cessió 
del pis per part de l'Ajuntament i la 
gestió í reformes necessàries per 
part de la Fundació. El conveni signat 
preveu la cessió dels habitatges per 
a un període de 10 anys 
prorrogables. 

A l'acte inaugural hi varen assistir 
l'alcalde Lluís Postigo, la regidora de 
Serveis Socials, Montserrat Pla, la 
directora general de l'Institut Català d'Assistència i Sen/eis Socials (ICASS), Montserrat Cervera, i el president de la 
Fundació, Salvi Amagat. Durant l'acte se'ls va fer entrega de diferents obsequis com a mostra d'agraïment per la realització 
del projecte. Des de l'Ajuntament, es va voler agrair de manera especial la col·laboració de persones que, de manera 
desinteressada, també han fet possible aquesta Llar-Residència. 

II Open de tennis ''Mas Tarré'' 
JP passat mes d'agost es va celebrar a les instal·lacions de La Canyera el // Open de tennis Mas Tarré. Aquest any s'ha 
ff^^aconseguit ampliar el nombre de participants a 23: 16 en la categoria masculina i, per primera vegada, 7 en la 
categoria femenina. 

El torneig masculí es va jugar en dos grups tipus lliga, i els dos primers de cada grup van jugar el play-off final. Per 
la seva part, el torneig femení es va jugar tipus lliga en un únic grup. La classificació final va ser la següent: 

Categoria femenina: 
Campiona: Cristina Mir 
Sotscampiona: Ruth Vert 
Categoria masculina: 
Campió: Fèlix Pallarols 
Sotscampió: Jordi Rusihol 
3r lloc: Salvador Camprubí 
4t. lloc: Marc Peyrecave 

El diumenge 1 de setembre es va fer el 
lliurament dels premis durant un sopar al 
restaurant Mas Tarré. 

L'organització vol felicitar tots els participants 
pel seu interès i entusiasme, i anima tothom 
perquè l'any vinent la inscripció sigui encara més 
nombrosa i el ressò públic més important. 
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Trobada 55è Aniversari 

En motiu de la segona gran 
trobada de totes les persones 

vinculades a Llagostera nascudes 
l'any 1947 es van organitzar diversos 
actes el passat 1 de desembre. 

Els actes varen començar a 
primera hora.del matí amb una 
reunió a la Plaça del Castell per a 
les 10 assistir a la missa solemne 
en memòria a Mossèn Llorenç 
Costa i Riera. 

Seguidament va quedar 
inaugurada l'exposició de ràdios 
antigues, cedides pe! col·leccionista 
Josep Pagès de les Planes 
d'Hostoles, al local de Can Llirinós 
de la Plaça Catalunya on es va poder 
pujar amb un gran globus aerostàtic. 

Els actes varen continuar al saló-
cafè del Casino Uagosterenc amb 
l'actuació dels llagosterencs Dani 
Moll i Manel Velàzquez i un dinar al 
restaurant El Molí de la Selva. 

Marta Ventura 

Pujada amb globus Concert al saló cafè del Casino 
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Activitats de Nadai i Reis 
Desembre 2002-gener 2003 

TALLER INFANTIL DE NADAL 
Tallers de manualitats, explicades de 
contes, jocs d'imaginació, tallers de 
maquillatge...i tot l'ambient de les 
Festes de Nadal. 
Per a nens de P-4 fins a 4t . de 
Primària. 
Dies: 2 1 , 23, 24, 27, 28 (només 
tarda), 30 i 3 1 de desembre, 2, 3 i 4 
de gener. 
Horaris: d ' i l a 14 h. i de 16 a 19 h. 
Lloc: Petit Casino 
Preu: 3 euros l'entrada 
Organitza: Àrea de Cultura i Festes 
de l'Ajuntament 

MOBIAT 
Esmorzar al Puig de les Cadiretes on, 
com cada any, s'hi portarà un pessebre. 
Dia: diumenge, 22 de desembre 
Hora: a les 7 h. per als que vagin a 
peu, a les 8 h. per als que vagin en 
bici 0 en moto 
Lloc de sortida: Parc de l'Estació 
(programa a part) 

CAGATIÓ 
Dia: dimarts, 24 de desembre 
Hora: a partir de les 17 h. 
Podeu participar trucant a Llagostera 
Ràdio, al telèfon 972 83 02 12 
Organitza: Llagostera Ràdio 

PESSEBRE VIVENT 
Dia: nit del 24 al 25 de desembre 
Hora: després de la Missa del Gall 
Lloc d'inici: Plaça del Castell 
Organitza: G.E. Bell Matí 

BALL DE NIT DE NADAL 
Dia: nit del 24 al 25 de desembre 
Hora: l ' 3 0 h. matinada, després de 
la Missa del Gall 
Lloc: Edifici Polivalent 
Organitza: Penya Barcelonista de 
Llagostera 

23^. CURSA POPULAR DE SANT 
ESTEVE 
Dia: dijous, 26 de desembre 
Inscripcions: de les 8 a les 9'30 h. 
Preu inscripció: 5 euros 

quest any sí que menjaré 
tor rons. M i ra , mira, què 
m'he comprat I 

Sortida: a les 10 h. 
Lloc de sortida: Pavelló Municipal 
d'Esports 
Organitza: Club d'Atletisme Llagostera 
- Patronat Municipal d'Esports 

CANÇONS DE TEATRE 
Recital de cançons de teatre musical 
a càrrec dels alumnes de l'Aula d'Art 
Escola de Teatre. 
Dia: divendres, 27 de desembre 
Hora: a les 22'30 h. 
Lloc: Teatre Casino Llagosterenc 
Organitza: Casino Llagosterenc i Aula 
d'Art Escola de Teatre 

RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS 
Espectacle infantil Carta als reis, a 
càrrec de la Cia. de Teatre de Carrer 
XIPXAP 
Dia: dissabte, 28 de desembre 
Hora: a les 11'30 h. 
Lloc: Teatre Casino Llagosterenc 
A cont inuac ió , els patges reials 
recolliran les cartes dels nens i els 
lliuraran un petit obsequi. 
Cal escriure al dors de la carta el vostre 
nom complet i la vostra adreça, el més 
clar possible !!! 

BALL DE REVETLLA DE CAP D'ANY 
Lloc: Edifici Polivalent 
Hora: a partir de les 12 h. de la nit 

Dia: dimarts, 3 1 de desembre 
Organitza: la Comissió de Festes 

CONCERT DE NADAL 
Cor Parroquial Llagosterenc 
Dia: dimecres, 1 de gener 
Hora: a les 20 h. 
Lloc: Església Parroquial 
Organitza: Cor Parroquial Llagosterenc 

TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 
Dia: dissabte, 4 de gener 
Hora: a partir de les 9'30 h. categoria 
Promoció 
a partir de les 16 h. categoria Sènior 
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Organitza: Club Bàsquet Llagostera-
Patronat Municipal d'Esports 

CAVALCADA DE REIS 
Dia: diumenge, 5 de gener 
Hora: a les 19 h. 
Lloc de sortida: Edifici Polivalent 
Organitza: Comissió de Reis i Àrea de 
Cultura i Festes de l 'Ajuntament 
(programa a part) 

NADAL AL CASAL 
PASTORETS DE LLAGOSTERA 
Dies: 26 de desembre 

29 de desembre 
12 de gener 

Hora: a les 17 h. 
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Lloc: Casal Parroquial Uagosterenc 
Direcció: Francesc Pujadas 
Col·labora: Ajuntament de Llagostera 

EL PESSEBRE DEL CASAL 
Autèntic pessebre tradicional. Betlem 
de 50 m2 amb més de 300 figuretes. 
Entrada lliure 
Dies: 26 de desembre 

29 de desembre 
5 de gener 
12 de gener 

Hora: de les 17 a les 2 1 h. 
Uoc: Casal Parroquial Uagosterenc 

EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIES I 
PINTURES D'ARTISTES LOCALS 
Dies: 26 de desembre 

29 de desembre 
5 de gener 
12 de gener 

Hora: de les 17 a les 2 1 h. 
Uoc: Casal Parroquial Uagosterenc 

QUINES 
QUINA DEL CLUB PATINATGE 
LLAGOSTERA 
Dies: 15 de desembre, a la Uar 

d'Avis. A les 18 h. 
21 de desembre, al Saló Cafè 
del Casino Uagosterenc. A les 22h. 
29 de desembre, a la Uar 
d'Avis. A les 18 h. 
4 de gener, al Saló Cafè del 
Casino Uagosterenc. A les 22 h. 

Organitza: Club Patinatge Llagostera 

LA QUINA DEL PERNIL del CLUB 
D'HANDBOL LLAGOSTERA 
Dies: 2 1 de desembre, a les 21'15 h. 

22 de desembre, a les 20'15 h. 
26 de desembre, a les 20'15 h. 
28 de desembre, a les 21'15 h. 
29 de desembre, a les 20 h. 
4 de gener, a les 21'15 h. 
6 de gener, a les 20 h. 

Lloc: Bar-Restaurant "El Passeig" 
(Passeig Pompeu Fabra, 96) 
Organitza: Club d'Handbol Llagostera 
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L'Ajuntament de Llagoster 
pla d'ordenació urbanística. 

. (El Punt, 24 d'agost de 2002) 
i 

Llagostera modifica l'ordenança per 
terres i fixa els preus. 
(Diari de Girona, 27 d'agost de 2002) 

Les obres de les variants de Llagostera i Santa Cristina 
començaran el 2003. 
(El Punt, 29 d'agost de 2002) 

%'Ajuntament de Llagostera en sessió plenària, ha adoptat 
l'acord de crear i adherir-se al Consorci de ies vies 
verdes de Girona. 

La cúpula CIU aposta per Sancho per recuperar l'alcadia 
de Llagostera. 
(Diari de Girona, 13 de setembre de 2002) 

Els antilínia de les Gavarres recorreran al tribunal 
d'Estrasburg. 
(Diari de Girona, 25 de setembre de 2002) 

Ei geriàtric de Llagostera fa un any que espera un ajut de 
la Generalitat, que respon que la solicitud es va cremar. 
(El Punt, 25 de setembre de 2002) 

Llagostera prepara un pla d'estalvi energètic i manté la 
lluita antilínia. 
(Diari de Girona, 26 de setembre de 2002) 

.ada de Llagostera a la Bisbal en 
memona cie la pnmerà sindicalista gironina Isabel Viià.; 
(Ei Punt, 4 d'octubre de 2002) \ 

Homenatgen dos antics voluntaris a la festa de la tercQ^ 
edat de Llagostera. j 
(El Punt, 8 d'octubre de 2002) "* 

El PSC diu que la variant de Llagostera hi 
carrils per sentit. ; « 
(Diari de Girona, 20 d'octubre de 21 

Llagostera modifica la normativa " 
porcines. '•'"^ 
(Diari de Girona, 31 d'octu^— 

•aSfgtifetara-S·atSpnra-iroampanya "La Mediterrània: una 
cruïlla de pobles". 
(El Punt, 1 de novembre de 2002) 

Una escola de Llagostera fa funcionar l'aula d'informàtica 
amb energia solar. 
(El Punt, 6 de novembre de 2002) 

L'Ajuntament de Llagostera crea el consell del patrimoni 
cultural. 
(El Punt, 29 de novembre de 2002) 

Nova residència per a discapacítats psíquics a Llagostera. 
(Diari de Girona, 1 de desembre de 2002) 

Llagostera presenta al·legacions als pressupostos de la 
Generalitat. 
(El Punt, 4 de desembre de 2002) 
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TALLER MECÀNIC 

1 FILLS S.L. 
Servei de Grua Permanent 

17240-LLAGOSTERA 
Crta. de Tossa, 13 
Tels.: (972) Part. 83 03 89 - Taller 80 56 34 

C / C o m t e G u i f r é , 1 - T e l . 8 3 0 1 6 3 
L L A G O S T E R A 

^Xoristerifi 

C/Concepció. 4 

Composicions florals 
Rams de núvia - Ceràmiques 

Servei a domicili 

^OH NAVAL! 

AGUSTf ^ 
M ff O r í T S 
Cl.ConsGtte.rs, 2 

t&t, 330257 
UAÚOSTSRA 

LJ.s (ll!S>M ,.Li« B - " '" '" ' ' 

M.^ C a r m e Valent í 
P E R R U Q U E R I A 

Passeig Pompeu Fabra. 36 
Teiélon 83 06 20 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

R A M I 0 N E T 
L L O V E R A S 
A S S f: (; (i lï A N C E S 

.IfiaiiMardgall. 30 
17240 Llagostera 
lel. 972S.il 8í9 
!a,\, 972 831 804 

Camproduii. 16 
17240 Llugosieni 
td. 972 8.'0íH0 

lax. 972 805 539 

soler 
Joan Soler i Rissech 

MOBLES D'ENCÀRREC 
CLÀSSICS I MODERNS 

C,/ Àngel Guimerà. 6 
Telèfon 83 00 AA 
LLAGOSTERA 

t> 

CAN MADi 
C / A r m o g à v e r s . 8 - X e l . ( 9 7 2 ) 8 3 OO 9 8 

172-40 L L A G O S T E R A 

http://Cl.ConsGtte.rs
http://972S.il


ENTITATS 43 

Casal Parroquial de Llagostera 
Folo Kim 

Ebtem ja a les portades d'un nou 
any i mirant enrera l'estiu ens 

queda molt lluny. Totes les activitats 
realitzades en el nostre Casal han 
quedat llunyanes esperem retrobar-les 
la propera temporada sempre anib 
millores i amb un interès creixent. Es 
per això que després de l'estiu el treball 
conjunt de monitors i junta directiva 
és avaluar totes les activitats 
realitzades i fer una nova valoració 
constructiva pe al proper estiu. 

En els moments actuals s'ha iniciat 
la nova temporada teatral i s'estan 
treballant vàries obres de temàtica 
diferent: religiós, còmic i dramàtic, 
dirigides per tres directors i 
interpretades per gent engrescada que 
fa de les hores del capvespre un 
treball gratificant, esperant trobar, 
com sempre, una resposta d'un públic 
interessat. 

És per això que us volem recordar 
les dates de representacions 
d'aquestes obres. 

Esperem amb totes elles, fer que 
aquesta temporada d'hivern sigui molt 
càlida amb la màxima participació per 
part de tothom. Us hi esperem a tots!!! 

Junta Directiva 

Aquest Nadal vine al Casal i podràs visitar un espectacular pessebre de 50 metres quadrats amb més de 300 
flguretes. El Pessebre es podrà visitar totes les tardes de 5 a 9 del vespre dels dies 26, 29 de desembre i 5112 de gener. 
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Llagostera Ràdio 
Aquesta temporada no et perdis la millor programació 

Llagostera Ràdio té preparada per tu una programació 
feta a la teva mida, en què hi podràs trobar nous 

programes i d'altres que tornen després d'un temps de 
descans. 

Com sempre, emetem les vint-i-quatre hores del dia, 
però la programació en si, comença a les vuit del matí, 
amb l'emissió de l'informatiu diari, en el que trobem tota la 
informació iocal. Aquest informatiu ha canviat d'horaris, ara 
s'emet a les vuit del matí, a l'una del migdia i a les sis de la 
tarda. Les notícies s'emeten diàriament de dilluns a 
divendres amb la col·laboració de l'Ajuntament i de 
Llagostera.com. També des de la redacció fem una crida a 
totes les entitats locals perquè generin informació i ens la 
facin arribar a l'emissora al carrer Sant Pere, 5 o bé per e-
mail a llagostera.radio@ddgi.es. 

Com hem esmentat, també tenim un programa que torna 
després d'estar guardat a l'armari. Aquest és el Debat Obert. 
Un espai en què s'alterna la política local i les entitats 
llagosterenques i com és habitual el podem escoltar tots 
els dilluns a les vuit del vespre. Cal recordar-vos que 
retransmetem en directe els plens de l'Ajuntament cada 
últim dimecres de mes. 

Però en la programació de Llagostera Ràdio no tot és 
informació i política, també hi trobem una bona selecció 
de programes destinats estrictament a la música, com és 
ei cas del Good Músic, un programa setmanal conduït per 
l'Enric Sànchez que s'emet de dilluns a dijous, de cinc a set 
de la tarda. Hi trobaràs la música més actual del mercat i 
també l'avanç de les novetats del Top Llagostera 25 Principals 
també amb l'Enric, que s'emet amb nou horari els divendres 
de sís a vuit del vespre i amb repetició els dissabtes d'onze 
a una del migdia, amb la presentació de la llista d'èxits de 
la Ràdio. 

Un altre programa que es repeteix és el que ens dirigeix 
tots els dissabtes d'una a dues del migdia, en Vicenç Ferrer, 

el Nostra dansa la sardana i ara també el podreu trobar els 
diumenges a la mateixa hora. Els programes que es 
mantenen amb el mateix horari són els següents: Lhora de 
l'esport amb en Siso els dimarts de set a vuit del vespre, el 
H/fs Box amb en Quim els dimarts i dijous de vuit a nou del 
vespre, el Deixeu-vos portar amb en Ramon, els dimarts i 
dijous de nou a deu de la nit, entre d'altres. 

A finals de novembre vam començar l'emissió del Club 
dels cors solitaris, monogràfic setmanal que es posa en 
antena cada dijous de 7 a 8 del vespre dirigit i realitzat per 
Josep Lluís Pinós. Un programa que ens explica la història 
dels Beatles des dels seus inicis fins a la seva separació, 
acompanyada de les cançons del grup i de rareses musicals 
dels quatre de Liverpool. 

Com cada any de cares a les festes nadalenques, el dia 
24 de desembre a partir de les 5 de la tarda, es farà el 
tradicional Tió de Llagostera Ràdio adreçat als nostres oients 
més petits i a continuació radiarem les nadales del col·legi 
Nostra Senyora del Carme. 

Ja pensant en el nou any, Llagostera Ràdio edita el seu 
singular calendari amb el qual obsequiarem els nostres 
oients més fidels i els nostres anunciants. 

105.7 fm 
Llagostera Ràdio, 18 anys amb tu. 

Bones 
Festes ! 

Cl. Bon Aire, 1 - B 
Tel. (972)80 50 51 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

RECADER 
JOAN XIRGU CIURANA 

Recadería í paquetería 
de diííunsa divendres, 

matí i íarda 
Agència a Girona; ^ 

Cooperativa de Recaders TeL 23 39 61 

A Llagostera: 

C./ Concepció, 45 

<p^' 

Tel. 83 01 57 
Mòbil 630 07 33 07 

http://Llagostera.com
mailto:llagostera.radio@ddgi.es
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• • ^ Residència Josep Baulida 
Nou se/ve/ de fisioteràpia 

Els germans Josep i Narcís Barceló Pla fent recuperació a la sala de fisioteràpia del centre. Aquest servei és obert a tots els jubilats 
del poble que ho necessitin, a un preu molt assequible. 

Castanyada i l·iavaneres 
Nuri Durà 

El passat 2 de novembre l'Hospital Residència Josep Baulida va 
celebrar la castanyada. 

Nun Durà 

Cinc dies abans els residents van escoltar una cantada 
d'havaneres a la terrassa del centre. 

Nun Durà 
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C.EC.P Llagosterenc 2002-2003 

El passat dia 9 de Novembre és va iniciar la fase comarcal 
de futbol'T del Gironès, competició en què participa 

el C.F.C.R Llagosterenc en les quatre categories existents 
(benjamí 93', benjamí 94', prebenjamí 95' i prebenjamí 
96'). 

Aquest any comptem amb 50 nens de 5 a 9 anys a qui 
els agrada el futbol, i aquesta gran quantitat de jugadors 
ens ha fet plantejar l'opció de disposar de 5 equips en lloc 
dels 4 equips dels últims anys. A causa del gran nombre 
de jugadors benjamins de l'any 93 (13) i benjamins de 
l'any 94 (14} els hem distribuït de manera que ha quedat 
un equip del 93 i dos del 94. 

Cada equip compta amb 2 entrenadors que 
s'encarreguen de la formació i entrenament dels nens i un 
delegat: 

-Benjamí "A": Jaume Miquela i Jordi Darder 
(entrenadors) i J.M^ Anglada (delelgat) 

-Benjamí "B": Pau Mare i Oscar Lord (entrenadors) i 
Juan José Rodríguez (delelgat) 

-Benjamí "C": Jordi Codina i Josep Pinós (entrenadors) 
i Salvador Orellana (delegat) 

-Prebenjamí "D": Joan Codolar i Daniel Mare 
(entrenadors) i Selim Sherifi (delegat) 

-Prebenjamí "E": Montse Pen<achs i J.M^ Bregante 
(entrenadors) i Antoni Frigola (delegat) 

El dia 1 de novembre es va fer la presentació del C.F.C.R 
Llagosterenc 2002-2003. Els nens van saltar al camp un 
per un i es van fer les tradicionals fotos de la temporada. 
També es va voler agrair al Sr. Padilla el donatiu que ha fet 
al Casal en forma de focus per al camp de futbol. També 
es va fer un sorteig d'una pilota i una camiseta del Barca, 
i l'acte va acabar amb partídets de tots els equips del club 
contra \a U.D. Cassà. 

I ara només ens queda esperar veure-us a tots al camp 
de futbol del Casal un diumenge al matí per tal de disfrutar 
amb el joc i l'alegria dels petits futbolistes de Llagostera. 

Foto Kim 
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Creu Roja Llagostera-Cassà 
Passat, present i futur 

D|es que Creu Roja va deixar de 
ferel Servei de Transport Sanitari 

a Llagostera fa aproximadament 2 
anys, molta gent pensa que Creu Roja 
ha deixat d'estar present al nostre 
poble 0 no saben ben bé què fa 
actualment l'Assamblea Local de Creu 
Roja. La reestructuració i adaptació a 
la nova situació no va ser fàcil ni pels 
vilatans de Llagostera, acostumats a 
veure sempre les ambulàncies de Creu 
Roja, ni pels voluntaris i col.laboradors 
de l'Assamblea, que van haver de 
sobreposar-se a la desil·lusió inicial, i 
encarar la seva vocació de servei al 
poble cap a altres activitats que, si ve 
ja es venien realitzant conjuntament 
amb el Transport Sanitari, ara es 
podrien atendre amb més temps i 
dedicació. 

Així doncs, queda clar que 
l'Assamblea Local de Creu Roja, 
continua essent una entitat viva i 
dinàmica, que en l'actualitat compta 
amb més de 300 socis que ens donen 
suport i uns 40 voluntaris que 
segueixen treballant amb il.lusió i amb 
nous projectes de futur. 

La seu de l'Assamblea ha canviat 
d'ubicació, ara es troba al carrer 
Barceloneta, núm.4, I r pis. Us hi 
podeu dirigir per a qualsevol proposta 
que tingueu o per si us podem ajudar 
en alguna qüestió. Els horaris són: 
dilluns, dimarts i dijous de 19 a 21 h. 
i el nostre telèfon: 972.830254. Així 
mateix us animem a fer-vos voluntaris 
0 socis de l'entitat. 

Recordem també que properament 
s'iniciarà la Campanya de Reis de 

recollida de joguines (sortirà 
programació a part). Podeu entregar 
aquelles joguines que ja no feu servir 
sempre que estiguin en bon estat i 
siguin no bèl·liques. Segur que molts 
nens us ho agrairan. 

Finalment desitjar-vos un BON 
NADAL I FELIÇ ANY 2003!!! 

Assamblea Local 
Creu Roja Llagostera-Cassà 

• * » " - • ' « • 
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Llar dlnfants El Niu 
La castanyada 

urant el curs a l'escola 
treballem les diferents 

estacions de l'any i intentem que 
aquestes siguin el màxim de 
"vivencials" pels nens. 

A la tardor parlem de fulles, 
pinyes, bolets, magranes, 
carbasses, castanyes... tot 
observant i experimentant amb 
aquests elements. També ballem 
la dansa de la Maria Castanyera i 
cantem cançons relacionades 
amb aquesta estació. 

Una de les activitats 
realitzades dins del centre 
d'interès de la tardor és la 
castanyada. Aquesta festa és 
oberta a les famílies, que també 
col·laboren i participen en 
aquesta celebració. Normalment 
els castanyers són avis o àvies 
d'alumnes de l'escola. 

Enguany, la festa va ser el dia 30 d'octubre a la tarda. Tots junts vam observar com els castanyers preparaven el foc i 
feien les castanyes amb una paella foradada i, seguidament, vam pelar les castanyes i ens les vam menjar. 

!.>'í---̂ ^=3Ms 

• í ." ;*«·- j í .R*—».. 
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G.E. Bell-Matí 

"Ferrata de les Gatoses" 
Hospitalet de rInfant 

Sortim de Llagostera el dia 15 de 
Setembre de 2002 i ens n'anem a fer 
una via ferrata. Sortim del pavelló 
poliesportiu a 2/4 de 7 del matí, i en 
unes tres hores i escaig ens presentem 
al lloc de destí, aparquem el cotxe, 
preparem el material, i amunt. 

Pugem per una pista forestal, i segons 
les ressenyes, hem de trobar un corriol 
no massa definit. Quan ja portem una 
estona pujant, ens sembla veure una 
entrada enmig dels matolls. Ens hi 
posem, i cap amunt. Després, ens 
n'adonem de que no és el camí, però 
nosaltres seguim pujant amunt enmig .̂ 
dels matolls, on abunden les gatoses, -
una planta amb moltes espines, i que 
és la raó per la qual ens hem inventat el nom de "Ferrata 
de les Gatoses". 

Per fi arribem a la via, encara que no ho fem pel camí 
que correspon. Per arribar-hi, hem de pujar un tros extra 
de paret, i ens presentem a un punt on la via ja ha 
començat, però ja hi som. La via no és massa complicada, 
i anem fent. Hi ha alguns trams sense ferros, on només hi 
ha un cable per assegurar-se, i s'ha d'anar ghmpant per 
les pedres. Tot plegat no és massa difícil. Ens trobem un 
parell de ràpels pel camí, que superem sense dificultats, i 
en acabat, ja comencem la baixada per un corriol una mica 

espès I altre cop ple de gatoses. Ens trobem un parell de 
ressalts verticals per baixar, i tot seguit ja trobem la pista 
on tenim el vehicle aparcat al capdgvall. En 20 minuts ens 
hi presentem. 

Com que tots anem en calces curtes, estem ben 
esgarrapats de passar entremig de les gatoses i altres 
matolls espinosos. És tard i volem anar a dinar. Baixem al 
poble, però les cuines dels restaurants ja són tancades. 
Decidim tornar i parar-nos en una àrea de servei de 
l'autopista. Dinem una mica i continuem autopista avall 
fins arribar a casa. _ . , 

Ferran Masnou 

Assemblea ordinària del G.E. Bell-Matí 

El passat 29 de novembre es va celebrar l'assemblea ordinària del grup corresponent a l'any en curs. Entre altres 
temes, cal destacar la renovació, per unanimitat, de l'actual junta existent al no presentar-se cap altra candidatura i que 
queda de la següent manera: 

President: Joan Sàbat 
Vicepresident: Lluís Mateu 
Secretari : Julià Xirgu 
Tresorer: Toni Cano 
Vocal 1: Lluís Casals 
Vocal 2: Pasqual Aguilera 
Vocal 3 : Pau Bassets 
Vocal 4 : Miquel Bagudanch 
Vocal 5 : Josep Maria Tibau 
Vocal 6 : Joaquim Castelló 
Vocal 7 : Ferran Masnou 

Un altre tema del qual cal fer esment és la realització d'uns quadres plàstics que s'escenificaran a la Plaça del Castell 
la nit del 24 de desembre, a la sortida de la Missa del Gall tal i com es va fer l'any passat. La Junta 
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U.E. Llagostera 
David Oliveras 

Equip d'alevins temporada 2002-2003 

I passat mes d'octubre la U.E. Llagostera va començar 
à>_ l̂a temporada futbolística de la temporada 2002-2003. 

Aquesta temporada s'està portant a terme una 
potenciació més gran dels equips més inferiors, per tal de 
poder abastir el primer equip, que cada any creix amb el 
nombre de jugadors de la nostra vila. A més a més de 
donar continuïtat atots els jugadors que fan el salt des del 
C.F.C.P Llagosterenc, els quals baixen molt ben preparats, 
i amb la il.lusió de poder quedar-se a jugar a Llagostera. 

Com cad any la D. E. Llagostera compta amb cinc 
equips. Tot i que lia costat fer la plantilla dels cadets i 
juvenils, per falta de nois d'aquesta edat, i per la marxa a 
altres clubs, s'ha pogut recórrer a nois d'altres poblacions. 

Alevins: 
Aquest any l'equip compta amb uns 23 xicots, que dirigits 

per en Jesús Malagón, i en Xevi Sànchez, estan portant a 
terme una molt bona campanya, i s'estan mantenint en 
els llocs més alts de la classificació. 

Infantils: 
Amb un total de 16jugadors, i la direcció tècnica d'Óscar 

Borrego i l'ajuda de Manuel Carreiiò, estan situats a la 
mitja taula. 

Comta amb amb molts jugadors de primer any. 

Cadets: 

En Paco Cortés, amb l'ajuda de l'Oscar Borrego, porten 
l'equip dels cadets. Un equip que pel problema esmentat 
abans de la falta de jugadors, només compta amb 13 
jugadors. Es van mantenint a la meitat de la taula 
classificatòria. 

Juvenils 
En Ramon Torné, és qui dirigeix l'equip dels juvenils. 

Aquest consta de 17 jugadors, alguns de fora del poble, i 
van rodant per la part mitja-alta de la classificació. 

Primer equip 
Aquest any, en el primer equip s'ha buscat que hi hagués 

el major nombre de jugaodrs locals. Tenim un equip molt 
jove entrenat per Josep Taberner, i l'Edu Muratori. A causa 
de la mala sort de cara a gol, i la falta de coneixença entre 
els jugadors de la plantilla, ocupa una posició de la part 
baixa, però que mica en mica es va remuntant. 

Aquesta és una petita explicació del començament de 
temporada. Des de la junta demanem que si algú es vol 
ajuntar a nosaltres, per treballar pel futbol, o desitji fer-se 
soci, que no dubti posar-se en contacte amb nosaltres. 

Bones festes de part de tota la gent que forma la U.E 
Llagostera. 

David Oliveras 



ENTITATS 

Biblioteca Julià Cutillé 
El Club de lectura 

a lectura d'un llibre és una acció íntima i personal que cada lector interioritza 
de manera diferent. Algú va dir que tot llibre és molts llibres alhora, tants 

com possibles lectors. En aquesta divesitat es fonamenta un club de lectura: un 
grup de persones que llegeixen el mateix llibre, en fan la seva lectura intima i 
personal per després comentar i intercanviar sensacions amb els companys del 
club. 

Amb aquesta idea, el passat 10 d'octubre, un grup de persones es va reunir 
a la Biblioteca Julià Cutillé en la primera sessió del Club de Lectura de Llagostera. 

Ja el primer dia es va formar un grup de 12 persones, d'edats i àmbits 
personals molt diferents. La Cristina Garcia (filòloga i encarregada de la secció 
de literatura "El Calamar" de El Butlletí de Llagostera) va guiar una mica el debat 
amb unes primeres propostes de lectura per iniciar les activitats del club. El 
primer llibre escollit va ser Intimitat, de l'autor anglès d'origen pakistaní Hanif 
Kureishi. 

A la següent sessió es va comentar el llibre. Cadascú hi va poder dir la seva 
lliurement. Es van descobrir possibles interpretacions desconegudes i finals 
inverossímils. Fins i tot es va entrar en un debat sociològic i psicològic per 
descobrir les motivacions dels personatges, per censurar-los o per intentar 
comprendre les seves actituds humanes. 

El següent llibre triat pels membres del club va ser Adreça Desconeguda, de 
l'escriptora nordamericana Kressmann Taylor, un llibre senzill i punyent alhora. 
Per passat festes ens espera un plat fort, Ei castell de Franz Kafka. 

Qualsevol persona que vulgui formar part del Club de lectura només ha de 
trucar al telèfon de la Biblioteca Julià Cutillé (972 83 00 08) i se l'informarà de 
qualsevol dubte. Recordeu que ningú està obligat a opinar ni a assistir a totes 
les sessions. El club de lectura ha de ser un espai dedicat al plaer de la lectura, 
on la gent que en formi part hi estigui còmode i tingui la llibertat d'opinar o 
simplement escoltar per enriquir la pròpia lectura. 

Animeu-vos a llegir! 
.'>^. 

"̂ ï̂  

El Racó del conte 
Biblioteca "Julià Cutillé" 

PI. de la Llibertat, 1 
17240 Llagostera (Gironès) 

fn any més la Biblioteca Julià Cutillé, amb la col·laboració de la Diputació 
de Girona i el Centre de formació teatral "El Galliner", han organitzat El 

Racó del conte. 
Aquesta activitat consisteix en l'explicació oral de contes amb la intenció 

de despertar l'interès a la lectura. La pràctica d'explicar contes ve de temps 
ancestrals, quan no hi havia televisió i els pares o els avis explicaven històries 
als petits de la casa. A més de fer passar una bona estona, es desenvolupa 
la memòria auditiva i l'adquisició de llenguatge adaptat al nivell de comprensió 
dels oients. 

De moment, les sessions que s'han fet aquest curs han tingut una afluència 
massiva de nens i nenes que han deixat petit l'espai infantil de la Biblioteca. 

Aquesta activitat es realitza els dimarts de cada quinze dies a partir de les 
18 h. Per la informació de properes sessions del Racó del conte, podeu 
trucar al telèfon de la Biblioteca Julià Cutillé (972 83 00 08). 

TeL; 972 83 00 08 

e-maíl: biblla@ddgi,e5 

HORARI 
De dilluns a divendres: de 16 a 20 h. 

Dimarts i dijous: de 10 a 13,30 h. 
Dissabtes: de 10 a 13 h. (estiu tancat) 

(Si et vols endur llibres a casa només 
cal que ens portis una foto i el D.N.I. i 

ja ets soci.) 
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SERVEI DE GRUA -MECÀNICA EN GENERAL 
PLANXA I PINTURA 

e 
TallerJ. SAGUÉ, S.L 

TELF. 972 830243 / 972 805656 
C/CANTALLOPS, 6-10 17240 LLAGOSTERA 

SERVEI TÈCNIC I VENDA 
D'ORDINADORS 

PC'Serveis 
€/ Alvarez de Castro, 15 

17240 LLAGOSTERA 
Telèfon: 972 80 57 59 

e-mail; pcscrveis@infonegocio,com 
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El patinatge llagosterenc 
conquereix Reus i tornarà a Europa 

Les patinadores i patinador del 
Club Patinatge Llagostera 

magistralment dirigides per la seva 
entrenadora Eva Estanyol van tenir 
una actuació extraordinària els 
passats 22 i 23 de novembre a 
Reus, en el Campionat d'Espanya de 
Grups/Show, i van ger història ja que 
per segon any consecutiu van 
classificar els dos grups participants 
(un en cadascuna de les dues 
modalitats: grup gran i grup petit) per 
al Campionat d'Europa que tindrà 
lloc a Nantes (França) la primera 
setmana de maig de 2003. Cal 
destacar, també, que el Club Patintge 
Llagostera va ser l'únic club de l'estat 
espanyol que va classificar dos grups 
i, per tant, serà també l'únic que 
tindrà doble representació en aquest 
Campionat d'Europa. 

En la jornada de divendres el grup petit amb el número titulat "Nit 
de vampirs" va superar totes les seves actuacions d'aquest any i 
amb una gran execució del seu número va emocionar a tota la 
representació llagosterenca desplaçada al Pavelló Olímpic de Reus 
i va acabar sots-campió d'Espanya (anteriorment hacia quedat sots-
campió provincial i quart de Catalunya) només superat per molt poc 
per "Robatorti" del C.R Sant Celoni que es va proclamar campió i 
per davant de "Som titelles...?" de la U.D. Torredembarra. 

En la jornada de dissable el grup gran amb el conegudíssim 
"Tribus Africanes" va tenir també una gran actuació i repetirà a 
Europa ja que va acabar en tercer lloc i mereixia quedar més 
amunt. El parer dels jutges, però, va ser un altre i van donar 
més puntuació al representant local amb el número titulat 
"Phaenomenon Gaudí" de Reus Deportiu A que va quedar 
sots-campió i a la'actuació del C.R Olot que amb el número 
titulat "Arrels" va ser l'indiscutible i merescudíssim campió 
d'Espanya del grup gran. 

Felicitats, doncs, al Club Patinatge Llagostera, a les seves 
patinadores i patinador i a la seva entrenadora Eva Estanyol 
per la seva il·lusió, entrega i treball incansable, i per tants 
sacrificis i hores d'entrenament dedicats tots plegats al club 
i al patintge llagosterenc. 

Moltes gràcies per tot el que esteu fent i no dubteu que us 
acompanyarem a Europa!!! 

ENHORABONA!!! 
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IVIMA 
pERfuMERIA 

ESTÈTICA 

COlViplEIVIEINTS 
Lis desitgem 
Bon IMadaf 
i Feliç /Kny 
ÀNqEl quÍMERÀ, 2S - TEL/FAX C972) 85 1 5 8 2 

1 7 2 4 0 - IbxqosTERA (qÍRONA) 
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Col·legi Ntra, Sta. del Carme 

|- 'educació del consumidor és 
i responsabilitat de tota la societat, 
i molt particularment de la família i 
de l'escola. Per això, ens caldrà donar 
punts de referència, informar i 
desenvolupar l'esperit crític dels nens 
perquè aprenguin a ser consumidors 
racionals. 

Així vam començar el curs, 
fomentant l'estalvi tots plegats per a 
ensenyar als alumnes a distingir el 
necessari del que no ho és. Aquest és 
l'eix transversal que treballarem al llarg 
del curs: El consum, "de veritat ho 
necessito?" 

"Per Tots Sants 
castanyes i cargols amb 
banyes" 

El 3 1 d'octubre vam fer la 
Castanyada al pati de l'Escola amb 
l'ajut de l'Associació de Pares i alguns 
avis experts en torrar castanyes, que 
vam menjar amb molt de gust. 
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"Anem a Girona" 

Aprofitant les fires, els més petits, anem a conèixer la ciutat. Fem una volta pel barri vell amb eílrenet i dinem al parc 
de la Devesa que és molt bonic a la tardor. 

Per arrodonir la visita a Girona veiem una sessió de titelles a la Carpa de la Devesa: "Guinyol contra Diplodocus" i 
tornem cap a casa molt cansats i 
contents. 

Col·legi Ntra. Sra. de) Carmen 
C/Hospital, 16 

email: IRSJGCC@telelJne.es 

mailto:IRSJGCC@telelJne.es
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CEIP Lacustàría 
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Mas Maiensa 
viVers 
j a r d n e r I a 
V.Bruguera 7 
17240 LLayoïtera Giroriii 761972 83 07 45 

PRODUCTOS DE OMERADOS.A. 

Carrer Lleida, s/n 

Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 

Sam 
Merceria - Perfumeria 

Seri/ei de Tintoreria 
C/Donzelles, 6 - Telèfon: 83 11 15 

1 7240 LU\GOSTERA 

Grania 

D o l o r s CeirrGreiS. 

EspedNUtata eo : 
Xocolates , Crcme», Entrepans . . 

Us 
ciesmo un Bon Nadall 

Joan Marogal l . 10 
Talbfon a 0 5 4 3 7 

172^0 LLAGOSTERA 
(Glr-Dnn) 

Mobles i Fusteria Cateura S.L, 

MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

MOBLES DE CUINA 

TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

Carretera de ïbsso, 7 
Tel. 972 83 09 95 

17240Uagostera 
[arona] 

Construccions 
MANEL MALAGÓN 

SERRANO 
comte guifré, 2, 2, 1^ 

17240 llagostera 
telf/972 830103 

SERVEI DE NETEJA W 
/ 

/ 

JPERRUQUERIA^ 
KOSER 

^ 

Pompeu Fabra,9 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

Pi CATAiUmA, i 
TEL972S05291 

CALÇATS 

LLINÀS 
LA BISBAL 

C/ALARIERA,5 
m 972 643291 

SANT FELIU VE GUÍXOLS 
C/SANT JOAN, 43 

17220 TEL. 972 3213 55 
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V A M VÍS>TAR L ' A Q O A R ; 

CEIPLacustària 
C/Ganix, 31 

eniiaj|:b7002031@centres.xtec.es 

mailto:b7002031@centres.xtec.es
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farmàcia 

lluís saurí 
pau casals, 13-tel. 805599 

Hiiiiiiiia llagostera 

^ 
Transports 

JAPIC PETIT, SA, 
TRANSPORTS INTERNACIONALS I NACIONALS 

Bon Nadal! 

Can-er Girona, i S - Tels. (972) 83 03 04 - 80 52 57 - FAX 83 05 55 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Petrocal: 
C/ Panedes, 35 

LLAGOSTERA 
TeL (972) 83 02 11 

J^OJVC3 w^£x$7'£v5·'·' 

TAPPF 
Restaurant 

Crto. De Vidreres o St. Feliu 
de Guíxols. Km 25 

Tel. 9 7 2 8 3 14 2 7 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
comercials 

IMPRFMTA • OFFSET imrKcmiM • TIPOGRAFIA 

Camprodon. 24 

Telefoni Fax: 83 02 10 

LLAGOSTERA 

'd. 'olímml^^'t 

Agni parió 

fDEGISA 

vMg pi 'mm-m'^m%m%i'(.' 

Carrer Camprodon, 11 -Tel. 972-83.04.77 

LLAGOSTERA (GIRONA) 
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Elecció de la portada del Butlletí número 28 
Per tercer any, el Butlletí ha demanat als nens i nenes del poble que realitzin una portada. Aquest any, els cursos triats 

han estat I r i 2n de Primària, i el quadre escollit "L'habitació" de Vincent Van Gogh. En aquestes pàgines reproduïm les 
obres finalistes, i el guanyador és la portada del número que teniu a les mans. 

Paula Bahí 

Judit Martínez 

Clàudia Núnez Tudela 
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ROBERT COROMINAS 
Servei Oficial 

1 oS^ N\ 

l^ U5 ¥^^] ^ 

í^ 

Tel. 972 83 05 78 
LLAGOSTERA 
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Dos quintars de ferro 

C^a la primavera de l'any 1712, 
C-quan a mitja tarda arribava a 
Llagostera Jaume Antiga, traginer 
d'Olot, amb dos quintars de ferro 
encomanats per Joan Bufill, ferrer. El 
preu acordat era de 52 rals ei quintar, 
per tant, el que havia de cobrar eren 
10 lliures i 8 sous en moneda 
barcelonesa. 

Després de descarregar el ferro, el 
traginer, juntament amb un altre del 
mateix ofici van deixar les cavalcadures 
a casa de Ramon Rissech -casat amb 
una germana de Joan Esteve, hostaler 
del poble-, i va anar a l'hostal, on havia 
quedat amb el ferrer que aniria més 
tard a pagar-li. 

Passada una estona va entrar Bufill 
i, dirigint-se a l'hostaler, va dir: "Mirau 
Joan, que si vos nom donau aquells 
diners jo no puch pagar io ferro he 
comprarà aquest home". L'hostaler va 
respondre que si volia diners de 2, 
després els hi donaria. 

El traginer, en sentir això va 
contestar que ell no volia cobrar-ho tot 
en ardits (1). Llavors l'hostaler va dir 
que si venia el seu fill de Sant Feliu 
de Guíxols li donaria una dobla de 2, 
0 sinó, si ell anava a aquella vila que 
anés a casa del seu fill que li donaria 
els diners que havia de cobrar, que 
seria moneda de plata, almenys per a 
un quintar de ferro. 

Aleshores la seva dona va dir-ü: "si 
en la vila de Sant Feliu los hi has de 
fer donar, dónali assí". 

Lhostaler, movent el cap, va pujar 
l'escala tot dient: "no sé si n'hi haurà 
prou...". 

Mentre pujava a buscar els diners, 
tant Joan Bufill com Jaume Antiga, en 
no veure-ho clar, van marxar de 
l'hostal. 

Passada una bona estona, Joan 
Esteve va presentar-se a casa de la 
seva germana -on el traginer tenia la 
cavalcadura-, per pagar una part del 
ferro, però Jaume Antiga va dir-li que 
ja havia cobrat totes les 10 lliures i 
els 8 sous del ferrer. 

Això va quedar liquidat, però 
passats uns tres mesos, Joan Bufill va 
demanar al traginer -que de tant en 
tant venia al nostre poble- si volia 
explicar davant el notari el que havia 
passat aquella tarda-vespre de 
primavera. 

El dia 5 de setembre Jaume Antiga, 
d'uns trenta anys, va declarar al notari, 
sota jurament, el que havia passat en 
fer aquell viatge de ferro un dia d'últims 
de maig o primers de juny "que lo die 
cert no recordo, però que éram a 
principis de sega", afegint tot seguit: 
"He sentit a dir en esta vila de 
Llagostera a moltes persones, 
públicament, que los diners que 

demanava Joan Bufill ferrer, adit Joan 
Esteva hostaler, son unas quantas 
doblas en or que li havia encomanadas 
perquè les hi guardàs y el dit Joan 
Esteva las hi negava y no las hi volia 
tornar, lo que dich saber per 
recordarme com ho tinch dit. Y esta 
es la real ventat". 

Es pot considerar que el que va 
declarar Jaume Antiga sobre aquests 
rumors, que havia sentit pel poble, que 
Joan Esteva devia diners a Bufill eren 
certs, ja que en cas contrari quan 
aquest havia dit a l'hostaler que si no 
li donava aquells diners ell no podria 
pagar el ferro, Esteve hauria contestat 
de mala manera. 1 aixi és com ho 
explicava el traginer als coneguts que 
li preguntaven per aquell fet, ja que 
en ser una vila petita, el cas era de 
domini públic. 

(1) Ardit: moneda catalana c/e 5/7/Ó 
usada del segie XVI al XVIII. 

Josep Cantó -Antoni Mascort (AHG) 

'3io^M ^ 
Bones Festes 

Tel (972) 83 01 41 ÍJ7\G0STERA 
(Girona) ^^^kt9 c/ Via Apia.s/n LLAGOSTERA 

^ C ^ ^ ^ Tels. 972 830 772 - 637 536 439 
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Serveis Tècnics de Reparació 

( j jpMetdbo [Imcolnsa 

^ 
BOMBA I • I J 

rniïT^ e BOSCH 

l̂OniCHER 
Lü HEBRAMIENTAS 

L ! L C 1 Í: I G A b 

C/ Gavarres, 24 
17240 Llagostera 

Tel.-Fax: 972 83 09 73 

EMBOTITS ARTESANS 

C//^niògavefS,13-Tel.(972)830299 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Desitja a tothom 
Bones Festes ! 

Dolors Pico 

COSMACnVB 

• ^ " S T ; ^ 

/ '~> Ml I 

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 L^S'. 
d 'automaquil latge f̂ ^ 

Comte Guifré, 11 - Tel. 8 3 14 44 
17240 LLAGOSTERA 

^ d 
Transports FONT S.L 

r 

0IIBÍ 

G/JoaniYiaragaii.númií 
17240 Llagostera (Gi) 

Tell.972 23 8810 - Fax 972 23 99 77 
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Ficcions i metaficcions (I) 

La guerra del Golf no ha existit. (Jean Baudrillard) 

^ ^ e manera canònica, allò que és real és descrit com el 
que té una existència efectiva. D'altra banda, allò que 

és fictici és el que té una realitat de convenció. Només cal 
un acte tan simple com és agafar un diccionari per a veure 
de quina manera les definicions es matisen amb el temps, 
com les persones. 

N A R R A T I V A D E L A C A N T I L A D O 

Peter Stamm Agnès 
TRADUCCIÓN DE RICHARD GROSS Y M." ESPERANZA ROMERO 

Diuen que vivim en l'era de l'alfabetització visual. El 
símil de la vida com a espectacle de teatre ja es queda 
curt:, més aviat ens trobem al bell mig d'un duel a mort 
entre persones i mitjans de comunicació, una batalla en la 
que hi ha en joc la nostra pròpia perspectiva de la realitat. 
L'aparició de programes de televisió de la categoria de Gran 
hermano ha creat telespectadors en procés d'adicció a la 
vida aliena i alhora temorosos de confessar que la vida 
que més els emociona és, justament, la dels altres. Jean 
Baudrillard, creador d'un dels projectes intelectuals més 
bojament lúcids dels últims anys, proclamava l'any 1982 

la fi del poder, de la història i de tot allò real en general. La 
informàtica, l'ADN, la borsa de Nova York i - -sorpresa- la 
Guerra del Golf, tot és simulació. Simular és fingir tenir el 
que no es té. 'Algú que fingeix estar malalt-ó\u Baudrillard-
pot simplement anar al llit i fingir que està malalt. Algú que 
simula una enfermetat produeix en ell mateix algun dels 
seus símptomes.' Ja que la persona que simula produeix 
símptomes reals d'una enfermetat, està o no està malalt 
en realitat? 

Aquest ambient general té un efecte directe sobre el 
món de l'art. En l'àmbit de la literatura, per exemple, dóna 
lloc a noves maneres d'entendre els relats de ficció. Així, 
tenim termes com metaficció, que és un terme que es 
refereix a l'escriptura de ficció que, de manera autoconscient 
i sistemàtica, para atenció al seu estatus per a formular 
preguntes sobre la relació entre realitat i ficció. Fent una 
crítica dels seus propis mètodes de construcció, aquests 
texts no només examinen les estructures fonamentals de 
la narrativa de ficció: també exploren la possible ficcionalitat 
del món fora del text de ficció. Això es pot reflectir dins un 
text literari de maneres diverses: històries dins d'altres 
històries, personatges llegint o opinant sobre la seva pròpia 
vida de ficció, narradors que realitzen plenes reflexions sobre 
l'acte d'escriure, fronteres que s'esborren entre realitat i 
flcció... 

Agnès de Peter Stamm acompleix els principis de la 
metaficció, la reflexió autoconscient de la literatura i la 
presentació de la realitat com a construcció. El narrador 
obre el text de la següent manera: Agnès ha muerto. Ha 
muerto por una tvstoría. Y nada me ha quedado de ella 
salvo esta historia. El relat ens explica la relació amorosa 
entre Agnès, una jove científica, i el narrador, que, a mode 
de conjur, decideixen escriure una història de ficció que 
sigui, en realitat, la seva pròpia història. A primera vista, 
no sembla que els esdeveniments siguin especials. Però, 
com a totes les històries importants, darrera la vida cotidiana 
apareix una atmosfera de tragèdia. 

La veritable tragèdia a Agnès no és l'afirmació a les 
primeres ratlles del text que aquella qui dóna nom al relat 
hagi mort: la tragèdia ve donada per la incertesa de la 
validesa de les nostres interpretacions sobre la realitat i 
sobre l'acte d'escriure ficcions. I és que, la metaficció, al 
capdevall, ens porta a la vella metàfora del món com a 
llibre. 

Cristina García 
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Transports 

PAYRET 
(^n 9s(fiti'f'f 

Servei diari a Barcelona 

C. Cantallops, 2 
ïel. 972 83 02 56 
17240 I . LAGOSÏ [ :RA 

A Barcelona: 
C/Pamplona,62-64 
C/Àlaba, 51 

PLANXISTERIA IPINTUm 

Albert Mallorquí iGuich Ai\\· 

Ctro Tossa, ^5 
Tel. 3053 09 1724011AGOSTERA 

OOM C O M E R C I A L 

ON I SE 
* P. RABASEDAS • IVI. BOADELLA, C.B. 
CONfr-CCfONS - QtN£7?^ DL· rí4/JT 

lí^A/C^K/A - COKB£.mKíA 
KO&ADECABA 

Plaça Oatatunya, 1 - Local A 
Tel. (9y2> 83 OG 46 

1 7 2 4 0 L·LAGOSTERA 

Bones Festes 1 

MúmMMk 
toiflorj ^ 

CafíefCooselleís,2'(-Teli30524 
17240 LLAGOSTERA 

Zi 
Assegurances 

CATALANA 
OCCIDENT 

Asseguradors des de 1864 

PER QUALSEVOL INFORMACIÓ: 

Mercè Salvadó Berenguer 

Àngel Guimerà, 21 - bis 
Tel. i Fax 972 80 53 70 - Part. 972 83 04 45 

17240 LLAGOSTERA 

Vefiryney 
Moda 

-gjoïve^ -^e^^e^ \ 

Cl. Cristólol Colom, 1 
Tel, 972 83 16 40 Fax 972 83 02 01 

17240 LLAGOSTERA iGíronal 

Perruqueria MARTA 

Sones Festes! 
c/ Consellers, 3 baixos - Tel. 83 12 8 6 

172/10 LbgosiBra 

RED D'INSTAL.LADOnS 

ScMoM/ua 
CASTELLÓ - MARTÍ, S.L. 

/CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINlA 
V^ f ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC J 

C/Ponení, 1-2 (Sector CAVISA) 
17240 Llagostera (Girona) 
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Depressió 

"TTbt va començar quan em vaig deixar d'estimar, 
i Al llarg de la meva vida he tingut moments de desil·lusió, de 

desesperança, però també he tingut moments molt alegres i 
èpoques en què la il·lusió ha estat present cada dia, i és que la 
meva història, no té res de particular, tan sols és una de tantes, en 
què la tristesa i l'angoixa han pres el màxim protagonisme. Jo he 
estat l'actriu phncipal d'un film dramàtic, amb un argument dèbil i 
una perspectiva mediocre. 

Malgrat que tots sabem i coneixem per pròpia experiència que 
els desitjós no sempre es converteixen en realitat, a vegades es fa 
difícil assumir-ho. Caminant un matí pel parc, anant un dia a la 
tarda a treballar, passant una llarga nit d'insomni, et vas adonant 
que les coses no són com volies. A poc a poc, una sensació de 
desconcert, de dubte, es va fent cada cop més present, pren més 
protagonisme. Aquesta sensació d'inseguretat, frustració, neguit, 
es fa evident i explícita en els teus pensaments, en les teves 
decisions, en totes i cada una de les sensacions i emocions de la 
teva vida. 

Arriba el moment de començar la lluita, una lluita que esdevindrà 
ferotge. Tu ets culpable del desconcert, és la teva forma de ser, 
d'actuar i pensar, que t'ha portat on ets ara. Tu ets l'únic culpable 
de la teva situació. Ets tu l'únic qui pot trobar la solució. Però 
aquesta solució no arriba i els intents que fas per "tornar a ser la 
de sempre", no resulten. El teu entorn intenta ajudar-te i tu intentes 
complaure'ls, però tot és en va. Una vegada més la decepció i la 
frustació és el que aconsegueixes. Ha arhbat el moment de rendir-
te, decideixes retirar-te. Ja no pots més, estàs esgotada. No pots 
concentrar-te per llegir, no tens esma per parlar, ni tampoc per 
escoltar. Tot queda fora del teu abast i estàs massa cansada per 
seguir lluitant. 

Ha arribat el moment, l'únic que vols és dormir per sempre. Tu 
i la teva foscor, tu i la teva cambra, tu i tu, és l'únic que sents, és el que més menysprees, el que més odies. 

En aquest punt en què absolutament res em feia sentir, res amb motivava, em van ajudar a despertar. Era el moment 
de sortir del pou i vaig trobar una mà que va saber aguantar-me. Res va ser fàcil, però ara estica bé. He après molt 
d'aquesta experiència però sé que puc tornar a enfonsar-me, tan sols hi ha un remei. Estimar-me. 

Lídia Mallorquí 

L OVERAS 
OBRES i CONSTRUCCIONS S.L. 

Tels. so 52 98 
609 36 32 30 
610 25 63 82 

JOSEP ALBERTI GÜELL 
PINTOR 

Cis icsUja liti 

C/Catalunya, 18 
Telèfon 972 4ó 16 20 17244 CASSÀ DE lA SELVA 



REGISTRE CIVIL 

Naixements 

28 juliol 

22 juliol 

15 agost 

25 agost 

24 agost 

21 agost 

5 setembre 

7 setembre 

10 setembre 

12 setembre 

14 setembre 

15 setembre 

18 setembre 

18 setembre 

24 setembre 

30 octubre 

16 novembre 

21 novembre 

27 novembre 

Alvaro Mayorgas Coca 

Jorgina Prunell Portés 

Ismael Gàmez Navarro 

Samira Ramdan Moussati 

Àlex Serrano Aliu 

Aina Gonzàlez Gómez 

Anna Maria Castillejo Vernedas 

Yeray Codinachs Torrejón 

Gerard Santos Puig 

Caria Salguero Puig 

Pau Rodríguez López 

Chaimae El Khattabi Nati 

Aina Sala Esteller 

Annas Fannoua El Wahabi 

Fatoumata Drammeh Dukureh 

Nihad Charkaoui Azeggaghe 

Aleix Serrat Casadellà 

Lamia Azouggagh Balyamna 

Mounir Aabbada Zouba 

F^H 
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Aleix Serrat Casadellà 

Gerard Santos Puig 

Caria Salguero Puig 

Alex Serrano Aliu 

/ 

Jorgina Prunell Portés 
J 



REGISTRE CIVIL 69 

m Matrimonis 

3 agost Benito Rodríguez Pozo i Isabel Moreno Fernàndez 

7 setembre Jaume Badenes Josa i Maria-lsabel Colàs Taugís 

7 setembre Francisco de Asís Ginés Geli i Laia Juanals Bellvehí 

14 setembre Enrique Vila Aüón i Neus-Maria Rodríguez Samitier 

28 setembre Jacinto García García i Ana Aguilera Coimenero 

28 setembre Francisco-Javier García Gómez i Isabel Turón Boadella 

22 setembre Juan Cebrià Pairoli i Glòria Sagué Cateura 

21 setembre José Ponsatí Bosch i Mireia Poll Sorribas 

19 octubre Àngel Martínez Guirado i Elisabet Moreno Bermudo 

26 octubre Rafael Casas Garrosset i Anne Chauvin 

16 novembre Carles Sabarí Comas i Raquel Solench Fusté. 

Defuncions 

3 agost 

7 agost 

15 agost 

27 agost 

4 setembre 

11 setembre 

8 setembre 

13 setembre 

15 setembre 

30 setembre 

31 octubre 

2 novembre 

18 novembre 

28 novembre 

1 desembre 

2 desembre 

Marina Pi Fonalleras 

Vicente Agüera Maurandi 

Teresa Ribugent Güell 

José Bellvehí Comas 

Carmen Mascort Busquets 

Rita Sabarí Perxachs 

Oscar Planas Navarro 

Isidro Comas Boadella 

Rosario Miraut Camúiíez 

Rosa Pellejero Martínez 

Francisco Pi Esteve 

Hermínia Carreras Ventura 

Javier Ventura Duran 

Elvira Cano Comino 

Rogelio Ramírez Hidalgo 

Lluís Xirgo Ribot 
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D'Alfons I el Cast, a Jaume I 
el Conqueridor (i II) 

Any 1213 
Jaume I, anomenat més tard, El 

Conqueridor, de jove fou presoner de 
Simó de ÍVlontfort i educat a Montsó 
per Guillem Monrodon. Després va ser 
coronat rei de Catalunya I Aragó i 
heretà tots els dominis del seu pare. 
Jaume I, però, fou obligat a renunciar 
al Rosselló i altres regions franceses 
amb el tractat de Corbeil, a favor de 
Sant Lluís de França; solament va 
poder conservar el dret sobre 
Montpeller, ciutat de la seva mare i 
on ell va néixer. 

Entre les més petites propietats 
heretades hi havia els terrenys, les 
masies, la vila i el castell de 
Llagostera. En aquests moments, 
Petrus era el domer de l'església. 

Aquest rei era molt ben plantat i 
tingué moltes dones al seu servei (tal 
com era costum dels poderosos en 
aquella època). A més tenia molt de 
geni i era violent, com demostra el cas 
del Bisbe de Girona, a qui tallà la 
llengua en represàlia per no respectar-
li el secret de confessió. 

El seu nomenament fou molt 
discutit però, al final, amb l'ajuda dels 
Cardona, els Rocabertí, els Montcada, 
els Creixell, els Sanç i els Monrodon, 
va aconseguir tots els drets, sota la 
tutela del cardenal Pere, llegat del 
Papa Innocenci lli, amb qui havia fet 
les paus. 

La mare de Jaume I, IVIaria de 
Montpeller, vídua de Pere I, va venir 
en peregrinatge a Sant Grau, que va 
anomenar Vallpreson, a portar les 
relíquies de Sant Garau. Garau havia 
estat comte d'Orlhac (Orleans) i més 
tard, monjo. Fou el pare confessor dels 
pares de Maria de Montpeller i el Papa 
el va elevar a Sant; ja abans havia 
vingut a fer penitència a les muntanyes 
de Solius i de les Cadiretes. Algunes 
relíquies del Sant es portaren a Caldes, 
Sant Gregori i al castell d'Hostoles. 

L'any 1217, Guillem Gotarra de 
Llagostera va fer hereus universals al 
seu nét Pere i a la seva mare Guillema, 
segons testament signat pel reverend 
Ferrer, sacerdot, el 5 de febrer (és la 
segona notícia de la família Gotarra). 

EI 1218, el notari de Llagostera era 
Pere Serra i el presbiterià, Ferrer Pi. 

Any 1223 
La noblesa catalana i l'aragonesa 

no estaven gaire d'acord amb el 
nomenament de Jaume I, per raons 
religioses, però el rei, amb molta 
diplomàcia i enginy, va convèncer els 
bàndols de les dues religions, càtara i 
catòlica, fundant l'ordre de la Mercè 
per rescatar els moros els presoners 
de guerra dels dos credos. 

Entretant, a Llagostera, els 
poderosos es barallaven 
contínuament. Durant les calendes 

d'abril de 1217, el cavaller Guillem de 
Llagostera signà una concòrdia amb 
Ramon Zarribera, sobre béns i 
hisendes que havien estat propietat 
d'Arnaldo de Aguilar. 

En aquell temps feudal, les 
persones que no tenien propietats ni 
títols estaven sotmeses als senyors, a 
qui havien d'obeir I servir. Els poderosos 
disposaven dels homes, les dones I 
els fills com si fossin un ramat de 
bestiar, els podien mutilar i matar 
sense judici de cap mena. 

Procedent del nord d'Europa, es va 
introduir a Catalunya el nou art gòtic. 
Es començà a Barcelona l'església de 
Santa Maria i la de Santa Caterina, i 
a Girona es féu una ampliació de 
l'antiga catedral. 

Molts països venien a Barcelona a 
comprar ballestes, sagetes i espases, 
que eren famoses a tot Europa. 

Any 1225 
Jaume 1, ja casat amb Elionor de 

Castella, el 1219, va demanar 
col·laboració a Girona i altres 
poblacions per a la conquesta de 
Mallorca i, més tard, per a la de 
València. 

Labat de Sant Feliu de Guíxols, 
Benet, va oferir per a la conquesta de 
Mallorca cinc cavallers armats, cent 
setanta homes de peu i alguns 
mariners. 

pnYimflK 
fllincoció da frotossodores 

Venda I roporodó do Moquinòrlo per oi Paviment Industrial 

Caries Càceres i Noguera 

C/Santlosep,S Tei.Taller 972 83 U23 

í 7240 LLACOSTíRA (Cirona) Tel. mòbil 687 70 80 20 

e n j a r s i V ins 

Cal Degollat 
Telf 972831125 / 972830129 

C/Sant Feliu, 55 17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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El poble de Llagostera 
segurament devia aportar-hi 
alguns homes, ja que estava 
sota la juristicció reial. Del 
poble de Cassà de la Selva es 
té notícia que, entre altres, hi 
va anar el joglar Petrus, que 
dirigia els cantors, que anaren 
a l'expedició per acompanyar 
els combatents. 

Any 1229 
El setembre, els estols de 

Jaume I sortiren de Salou 
(Tarragona) amb 150 vaixells i 20.000 
homes, i al cap de tres mesos, l'illa de 
Mallorca fou completament conquerida. 

Les embarcacions foren 
construïdes per a tal comesa a les 
drassanes de l'aire lliure, pels mestres 
d'aixa i calafets de tota la costa catalana, 
des de Roses fins a Tarragona. 

El desembarcament s'havia de fer 
a Pollensa, però un fort temporal posà 
en perill l'estol català; després 
d'explorar el port de la Palomera, es 
decidí desembarcar a Santa Ponça, 
amb poc èxit, ja que els sarraïns hi 
abocaren tanta força que moriren més 
de mil homes; aguantaren, però la 
reacció i la posició, Nunyo Sanç i 
Ramon de Montcada. 

El gruix de la flota catalana, 
mentrestant, va entrar a la badia de 
la mateixa ciutat de Mallorca, per fer 

un segon front d'atac. Anaren al davant 
les forces de Guillem de Montcada, 
acompanyades dels senyors i cavallers 
de la seva família, i també les forces 
del comte d'Empúries i els templers. 

Les tropes dels Montcada 
avançaren massa i amb entusiasme 
se separaren de les forces dels 
d'Empúries i dels templers. Per tal 
d'apoderar-sed'un puig important per 
a la batalla, van matar molts àrabs, 
però la tropa de Nunyo Sanç no va 
poder ajudar-los amb prou rapidesa i 
Guillem de Montcada i el seu oncle 
Ramon moriren en l'acció. 

Jaume I, colpit per la notícia, no va 
poder contenir-se i caigué com una 
tromba, amb la seva tropa de resen/a, 
sobre els sarraïns; aconseguí així la 
gran victòria inicial i després, poc a poc, 
anà ocupant l'Illa. 

Així que fou conquerida 
Mallorca, el rei Jaume I hagué 
de repartir-la entre els 
combatents que l'havien ajudat en 
la comesa, i posar pau en les 
baralles dels que volien més que 
els altres. 

Any 1232 
El rei, en recompensa, el 12 

d'abril va concedir uns 
importants privilegis a la ciutat 
de Girona i a la de Barcelona 
per i'ajuda rebuda; creà el 

Consell de Cent a les ciutats i les 
universitats (ajuntaments) als pobles, 
amb els seus paers, jurats i consellers. 

Al monestir de Sant Feliu de Guíxols 
li va concedir molts drets i alous, cases 
i propietats a Mallorca; nomenà també 
bisbe de l'illa a l'abat Benet, de 
l'anomenat monestir. 

Al poble de Llagostera l'elevà a vila 
i fundà la important batalla de 
Llagostera, Caldes, Caulès i Franciac; 
també nomenà batlle a un tal Albertí, 
probablement l'iniciador de la família 
Albertí de la Torre. 

Emili Soler i Vicens 

Gabinet Terapèutic 

o 

^ TERÀPIES MANUALS 
^ RECUPERACIÓ FUNCIONAL 

QUIROMASSATGE DIPLOMAT 
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 

DRENATGE LIMFÀTIC 

RENART - PONT 
C/ Mas Sec, 53 -17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972-83 1007 - Fax972 - 83 13 67 

CARNS I EMBOTITS 
ELABORACIÓ PRÒPIA 

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

ig ^'licdcj igLJ.0 - IÇ <:À'\aicj 2000 



72 ARTISTES 

Pelo Pascual 
El metge pintor de Llagostera 

És ètica la utilització de quimeres -combinacions d'animals i humans- per utílitzar-los com a peces de recanvis o per feines inferiors? 
L'illa del Dr. Moureau 

La nostra relació amb en Peio ens ve de la mútua amistat 
amb dos personatges del món artístic i social de les 
comarques gironines: primer el polifacètic artista, pintor, 
intel· lectual Enric Marquès í, segon, l 'excamperol, 
treballador del suro, expresident de la colla excursionista 
de Cassà, Narcís Artau. Aquests dos rebels activistes 
culturals i polítics des del físic, professional, procedència 
familiar i tarannà eren l'antítesis d'un personatge com un 
metge burgès, culte i lliberal com en Peio Pascual. 

Tot i les notables diferències, les mútues inquietuds i 
compromisos socloculturals els feren molt amics i 
col· laborados en innombrables tasques culturals i 
reivindicatives. Totes trobaren el 
recolzament humà d'en Peio. 

Etapes pictòriques d'en Peio 
A mitjans de juliol de 2002 , 

amb en Ricard Planas, director de 
la revista "Bon Art", retornem a 
Llagostera per veure les darreres 
obres de l'artista pintor llagosterenc. 
Volem destacar que les xerrades 
amb el doctor Pascual són sempre 
agradables i profitoses, ja que en 
Peio és un home educat, superculte 
i cordial, d'un tracte humà exquisit 
tant pels seus amics com pels seus pacients i coneguts. 
Però anem al gra, després d'un bon dinar, tots plegats, 
teníem pressa per tornar a visitar el nou estudi-magatzem 
de centenars, quasi milers d'obres d'aquest enigmàtic i 
torrencial personatge. Molta gent, inclús amics i pacients, 
familiars que pensen que quan en Peio fa una nova 
exposició és un petit "hobbi" d'un home culte i creatiu. No 
imaginen com un cop més, un servidor, fascinat, torna a 
entrar a dins del seu taller per veure i admirar dotzenenes 
de velles i noves pintures. Pascual, a Llagostera. Avui recorrem 
el seu nou taller. A nosaltres, ens agradava molt més el fosc, 
caòtic i polsós taller d'abans que l'asèptic, polit i ordenat actual, 
que com sembla no inspira massa al nostre Peio a treballar. 
Tot i estarjubilat no hi ha senyals, cavallets, pintures, pinzells, 
estris d'artista... sembla un ordenat magatzem de qualsevol 
marxant d'obres d'art. Volem destacar que en Peio és com a 
"amateur d'art", un gran col·leccionista d'art, pintures, 
ceràmiques, llibres. Destacarem la seva esplèndida col·lecció 
de Quixots escrits en totes les llengües de la terra. Dins les 
seves col·leccions es troben obres de Gabino, Albertí, Roca 
del Pech, Marquès, Cuixart, Ponç, Jimeno, etc. 

A partir dels anys 50 la seva passió per l'art, en general, el 
fen començar a dibuixar unes cal·ligrafies fantàstico-decoratives 
en l'estil magicista d'en Joan Ponç. 

Continuant en el seu taller comencem a remenar i obrir 
carpetes d'on surten dotzenes d'obres. Lectors! És un 
vertigen veure la quantitat, varietat, qualitat de totes les 
seves èpoques pictòriques!. Paradoxalment, la seva primera 
etapa, que no és la nostra predilecta, però quina elegància 
de traç, color i fantasia. Quin món primigeni surreal, la 
Terra i els homes en un barroquisme de formes i colors, 
dansen Adams i Eves rodejats de grans ocellets entre 
paisatges remots i tel·lúrics. Aquí, el doctor és una mena 
de mag Merll optimista i multicolor. 

A continuació, passem als inferns i monstres de "Lllla 
del doctor Moureau", seguim obrint carpetes, sel-iecclonem 

més obres, són tantes que ens 
desbordem i extasiats tots 
embrutant-nos les mans, de tocar els 
fantàstics pastels negres. És la part 
de la seva obra que valoren més per 
la seva alta expressió plàstica. 
D'aquí surt una pregunta: d'on venen 
aquestes criatures tractades amb una 
gestuali tat expressionista quasi 
del i rant? De quines profundes 
insatisfaccions, inquietuds, dolors, 
cu lpab i l i ta ts , fantas ies volen 
expressar "el doctor Jekyll Pascual" 

de dia i de nit i "Míster HIde Pascual" artista maleït? 

I un cop més ens preguntem d'on venen aquestes 
espatarrants cares, figures, composicions que ens recorden 
els animals humanoides, zombles, en què "el doctor 
Moureau" experimenta en la seva illa? Qui són tota aquesta 
galeria d'espectres? Seran els seus pacients? Els malalts 
terminals que tot sovint ha d'enganyar amb falses 
esperances de vida? Seran els seus propis fantasmes 
interiors? Pascual com el pintor Saura espanyol, és l'artista 
més terrible de les nostres comarques, ja que ens pinta 
les fantàstiques obres en l'estil de l'altre germà: el Goya de 
la quinta del sord. Hi ha també un "nou somni de la raó" 
on Saura i Pascual expressen les més ocultes pulsacions 
irracionals per alliberar-se de les seves angoixes, per això 
la seva pintura és alhora art i teràpia dels seus malsons. 

El pintor Peio Pascual quan el trobem més genial és 
quan s'expressa amb la brutalitat més salvatge de l'altre 
ego, el doctor Moureau. Mentre obrim altres carpetes van 
apareixent dotzenes de nous Quasimodos, saltimbanquis, 
ocellets, donzelles, bruixes, daeses i sirenes. Mentre les 
Penèiopes i les Circes persegueixen el vell Ulisses Pascual, 
aquest es perd i recrea en les illes de les seves nits 
creadores; on sublima els seus somnis, culpabilitats, 
recerques d'amors, utopies, viatges impossibles... 

Lluís Bosch Martí 
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Cuina de temporada 
...amb productes de les nostres terres 

L'estació d'hivern va des del (21 de desembre al 21 de març). 
A l'hivern és quan de mica en mica s'acaben els bolets. Més tard la cacera i és quan es troben menys productes a l'horta. 
Per altra banda ara es porta a terme la matança del porc, amb l'eleboració de molts productes amb la seva carn. 
En aquesta estació, es troben les festes més remercables de l'any, amb els molts plats particulars que canvien segons cada zona. 

Nadal 

Catalunya - Escudella i carn d'olla. 
Capó 0 gall d'indi farcit. 

Barcelona - Arròs de colls i punys. 
País Valencià - Olla de nadal amb pilotes. 

Matança del porc (21 de desembre 

Catalunya - Fetge i Melsa. 
Berguedà - Patates enmascarades. 
Mallorca - Arròs brut. 

Sant Antoni Abat 

Catalunya - Coca. 
Mallorca - Espinagada. 

Sant Esteve: Canelons 

Àpats Comunitaris - Albons, l'Armentera, Castellterçol. 
El mes proper a nosaltres. 
EL RANXO DE VIDRERES. 

Pel que fa als productes que podeu trobar a l'hivern: 

Api, enciam llarg, bròquil i col-i-flor, bledes, fredolics, carlets. 
Taronges, pomes, cireres d'arboç. 
Pagell, sorell, anguila, orda i tot tipus de marisc. 
Gall d'indi, gall, becada, faisà. 

La Recepta: 

NEULES 

100 grs. de mantega 
100 grs. de farina 

100 grs. de clara d'ou 
80 grs. de sucre glacee 

Desfer la mantega, i barrejar-hi la fahna, prèviament passada pel sedàs. 
Un cop la barrega feta i afagireu el sucre i les clares muntades a punt de 

neu. 
Escalfar el forn a 180°C amb un placa de forn dins. 
Un cop el forn calent, treure la placa i untar amb una gota d'oli. 
Posareu una cullerada de la pasta a la placa i la escampareu en forma de 

rodona, deixan la pasta amb una capa molt fina. 
La posareu al forn, fins que estigui amb un color un xic daurat, 3 ó 4 minuts. 
Amb l'ajuda d'una canyeta, donem la forma a la neula enbolicant-la al seu 

voltant. 
S'ha de fer amb la pasta calenta, ja que quan es refreda queda totalment 

sòlida i es trenqueria. 
Guardar en un lloc sec, si no queden humides i no cruixen. 

Xef Panoràmix 
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Recordança 
En memòria d'uns últims adéus, a un altre significatiu 
llagosterenc, el benvolgut: Josep Bellvehí Comas 

Estimat amic: 
24 desembre 1922- 27 d'agost 2002 

Ens deixes als 79 anys, però el teu bon fer, el teu 
exemple, i el teu record seguirà acompanyant-nos. 

Són molts els que han expressat el testimoni i 
consideració que et tenien. 

La teva personalitat, d'envejable altura cultural, deixa 
un "estel" de marcada consciència justa i digna de ser 
imitada. Lluitador d'idees clares. Prototip de tenacitat i la 
ponderació que emergeixen de l'energia en el treball. 
Distinció i elegància empresarial personificada, que et fan 
proper a la veritat d'un "gentelmen" en el més bon sentit 
de la paraula. 

Josep, la coincidència {sempre existent a la vida) feu 
que en la dècada dels anys 1935/45, ens coneixéssim 
treballant de costat en el despatx d'una important indústria 
del poble. La nostra edat (entre 15 i 20 anys), era aquella 
en què el futur es feia distant amb un quelcom per atrapar. 

Una època en què s'estava gestant tot un procés entre 
les classes socials (empresarial, intermitja i de producció), 
que comportava l'existència d'inquietuds rellevants entre 
tota aquella generació. 

Desenvolupàvem les nostres activitats en el context 
intermitja com administratius, assolint el moment en què 
es mesura la vida confiant en un mateix, i que el quelcom 
ja es distingeix. 

Hi havien qüestions molt impactants que tot el món es 
plantejava: l'actitud envers el pròxim, la professió, i la família 
que íntimament enllaçades condicionen i pertanyen al destí 
inexorable de cada persona, i que encara avui dia tornen a 
ser de candent actualitat arreu del món sencer. 

Amb tals raonaments i arribant a l'edat en què la vida 
escapa tensa, amb el vagatge de petites experiències (havia 
arrelat un profund esperit d'empresa), ens dispersàrem. 

I fou llavors que com molt bé reflecteixen els fets, junt 
amb les iniciatives del doctor Domingo Pascual, i dels teus 
dos germans, desplegues tot aquell ventall de qualitats que 
portaves en el teu món interior. Et converteixes en important. 
I tornant amb aquells valors que enllaçats defineixen un 
estil de vida a cada persona, és oportú fer ressaltar, que: 
en Josep Bellvehí (així el distingíem els companys), en quant 
a l'actitud envers els seus amics i amistats, no podia ser 
més clara i evident. Durant més de 40 anys cada cap de 
setmana no faltava (amb la seva excel·lent esposa) en 
aquelles trobades i tertúlies amb amics, i respectives 
famílies, on es posaven de manifest aquells sentiments 
d'afecte sincer, companyerisme i mútua comprensió que 
ressona encara en el record malgrat que molts ja no estiguin 
presents. 

De la professió, només cal rellegir notícies en premsa i 
revistes tècniques, i últimament en la gironina (Diari de 

Girona i El Punt-28 
d'agost de 2002), 
que en breus i 
i n t e r e s s a n t s 
expressions fan una 
síntesi eloqüent del 
seu bon fer. I quant 
a la família i el seu 
entorn familiar, 
queda sobradament 
demostrat amb els 
comportaments de 
tots els seus. Ell, un 
cap de família d'una 
gran transparència 
moral. Tot un 
sentiment patriarcal 
que ha sabut inculcar. La seva esposa Maria Mascort 
sempre i en tot moment ha sabut comprendre'l i estar al 
seu costat i a la seva altura. La seva filla Maria Carme i ei 
seu fill Carlos, han superat el que esperava d'ells, amb 
l'addicció dels seus respectius: marit Josep Canal i esposa 
Mercedes García, i com no, els seus magnífics néts: Carles, 
Marc, Mahona i Carmen, que fan elogi de tot el que els ha 
ensenyat. 

En els teus últims dies postrat, tots ells t'envoltaven 
i no varen deixar-te mai. Hi hagué un moment en què el 
mecanisme de les teves senyals vitals va deixar de 
funcionar. El teu cor es va aturar del tot. S'havia apagat la 
Llum de la teva vida. 

Vaig ser-ne testimoni. Josep, amic...(creient de bona 
fe) permete'm una despedida. Un darrer adéu!, amb aquesta 
sentida descripció: 

"I després.. 
Oh!- Què passa? 
Desconcert 
Foscor 
-On ets? 
Llavors: una veu de l'infinit respon 
-No et preocupis. Dorm en silenci 
Presum 
Confia 
Espera 
Tornarà la Llum!" 

Fins sempre 

Guillem Sureda i Gironès 
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El millor house del moment 

MONTSE SURROCA COMAS 

ADVOCADA 
Col·legiada núm. 2097 

DRET CIVIL, PENAL I LABORAL 

C/ Marina, 5 
17240 Llagostera 

HORES CONVINGUDES 
Tel./Fax (972) 831031 
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ASSESSORIA MONTIEL BOADAS, S.L 
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- Comptable 
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- Finques 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Plaça Barceloneta, 8 

Tels. 972 83 03 62/972 83 1818 
Fax. 972 80 52 30 
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Com cuidat'Se el cutis 
Les arrugues 

ots sabem que certes arrugues del 
rostre són a causa de l'expressió 

natural. Es tracta de les que envolten, 
bàsicament, els orificis de la boca i 
dels ulls que s'accentuen quan es riu 
0 simplement quan es fa una petita 
rialla. Per tant, aquestes arrugues, 
com creuen determinades dones, no 
són desagradables de contemplar; 
sinó tot el contrari; aquestes arrugues 
contribueixen a l'encant. 

En realitat per conservar un rostre 
bell és necessari saber mantenir una 
bona tonicitat dels nombrosos muscles 
que sostenen la pell de la cara i 
sobretot no maltractar-1 os mitjançant 
massatges o friccions intempestives. 
A més a més, s'ha de desconfiar del 
Sol. Una exposició exagerada al Sol 
és una de les causes de l'envelliment 
de la pell, per tant és recomanable 
utilitzar un barret i protegir-se de les 
radiacions solars amb una crema-
filtre. 

Els xinesos determinen a través del 
rostre diferents zones del reflex de 
l'estat energètic dels òrgans. 
Existeixen nombrosos punts d'energia 
molt importants, situats sobre els 
meridians del rostre i que permeten, 
per una altra part, regular l'energia vital 
general. 

Saber fer massatges en aquests 
punts en el sentit de la circulació 
energètica impedeix l'estancament, els 
bloquejos de l'energia i de la sang 
locals, que no només afavoreixen 
l'aparició més ràpida de les arrugues, 
sinó també els trastorns secretors de 
sèu (rostre massa gras o massa sec, 
acne), els trastorns circulatoris 
superficials (acne rosaci, taques 
vermelles)... 

Punts a fer massatge 

Mitjançant pressió suau (sense 
apretar massa) amb el dit despullat 

0, millor encara, amb un cotó 
empapat de llet cosmètica no irritant, 
en el sentit del massatge indicat a 
l'esquema, durant trenta segons 
aproximadament, per cada punt, matí 
i nit. Es tracta d'aplicar aquest 
massatge sobre els punts escollits 

durant un període d'uns quinze dies 
com a mínim. Si es creu convenient 
es pot repetir al cap d'un mes. 

En definitiva, això és el més 
important que podeu saber sobre les 
arrugues i el que és més aconsellable 
per tal d'evitar-les. 

Alexandra Alíu Molina 
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FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUA6ELIA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 
AMB FERRO I ALUMINI 
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* * * 

Carrer Tossa, 5 

TeL (972) 83 02 70 
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80 IOGA 

Adonar-se 

Adonar-se de què? Doncs, d'alguna cosa tan senzilla i a la vegada gens fàcil com ho és l'adonar-se del moment 
present, de l'aquí i ara. 

Un present és un regal que una persona dóna a una altra en senyal de reconeixement o afecte; I què succeeix 
quan ens entreguen un regal? Generalment sentim: nerviosismealobrir-lo, el rostre s'il·lumina, entusiasme, sorpresa...Ho 
imagineu?...! moltres vegades acabem amb una abraçada i petons que demostren el nostre agraïment; durant tot 
aquest procés cap altra cosa ocupava la nostra ment, estàvem submergits en el "present" que ens havien entregat. 

Si visquéssim la Vida com el que és, una successió de "moments presents", entendríem que la Vida és un regal. 
Ens aixecaríem cada matí amb entusiasme disposats a viure "el present", i quan acabés el dia, quan anéssim a 
dormir, ho faríem amb un sentiment de gratitud. 

No estic parlant d'una Vida de "color de rosa". La Vida té formes i colors diversos i no sempre podem controlar les 
circumstàncies que ens envolten; però les coses que ens envolten no són les que determinen la nostra Vida; el que 
determina la nostra Vida és el que decidim fer amb el que ens succeeix, o el que és el mateix, la nostra actitud 
davant d'allò que ens succeeix. 

Aquesta és la base i la finalitat del ioga: "adonar-se", a partir d'aquí cadascú podrà trobar el seu propi camí. 
Om Shanti Om. Bones Festes! 

Griselda García Prof. de ioga 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES 
del 22/3 al 20/4 

Amor: Les coses amb la parella 
sembla que van força bé, i que duri. 

Feina: En aquest tema les coses 
no aniran tan bé. Sembla que 
l'ambient és força tibant. 

Salut: Tants maldecaps a la feina 
no són bons. Hauràs d'aprendre a 
desconnectar. 

LLEÓ 
del 24/7 al 23/8 

Amor: Estaràs molt optimista en 
tot el que fa referència a la parella. 

Feina: Hi haurà moments difícils, 
però els sabràs superar. 

Salut: Alegria, alegria. Les festes 
sempre t'omplen d'energia. 

SAGITARI 
del 23/11 al 22/12 

Amor: Paciència nois/es, haureu de 
tenir moltíssima paciència!!! 

Feina: Extraordinari!! 
Salut: Els torrons i les neules seran 

la teva perdició. 

TAURE 
del 21/4 al 21/5 

Amor: Aquestes festes tindràs 
ganes de donar tot el teu amor a la 
família. 

Feina: De mica en mica les coses 
aniran posant-se al seu lloc. 

Salut: Com sempre en aquesta 
època et dic: no et passis amb els 
dolços!!!! 

VERGE 
del 24/8 al 23/9 

Amor: La família i els amics seran 
ara per ara el més important 

Feina: Amb el nou any també 
arribaran feines noves. 

Salut: Aprofita equestes festes per 
dormir i relaxar-te. 

CAPRICORN 
del 23/12 al 20/1 

Amor: Deixa't portar pels teus 
sentiments i no deixis passar cap 
oportunitat. 

Feina: Fantàstic! trobaràs la feina 
de la teva vida. "Pencar" poc i cobrar 
molt. 

Salut: Gaudiràs d'una salut de 
ferro. A tu ningú no et pot tombar!!! 

BESSONS 
del 22/5 al 21/6 
Amor: Sembla que les coses de 

parella aniran cada cop millor. 
Feina: Si t'agrada el que fas I estàs 

bé, de moment no vulguis canviar. 
Salut: No cal patir, el pitjor ja ha 

passat. 

BALANÇA 
del 24/9 al 23/10 

Amor: Com se sol dir any nou vida 
nova. Canvi de parella??? 

Feina: Ara no és el millor moment 
per fer inversions immobiliàries. 

Salut: Vigila amb les infeccions 
contagioses!!! 

AQUARI 
del 21/1 al 19/2 

Amor: Alguna cosa molt especial 
està a punt d'arribar!! 

Feina: No t'amoïnis més, al final 
guanyaràs tu. 

Salut: Estaràs feliç i això et donarà 
forces extraordinàries. 

CRANC 
Del 22/6 al 23/7 

Amor: Començar coses noves no 
sempre és fàcil, però no vol dir 
impossible. 

Feina: En tindràs més de la que 
voldries. X" 

Salut: Aprofia el temps lliure 
d'aquestes festes i surt amb els amics, 
això et descarregarà tensions 
acumulades. 

ESCORPÍ 
del 24/10 al 22/11 

Amor: Com una seda; tot anirà de 
primera. 

Feina: tindràs moltes idees noves, 
que enriquiran els teus projectes de futur. 

Salut: Deixes enrere una mala època. 
A partir d'ara tot anirà millor. 

PEIXOS 
del 20/2 al 21/3 

Amor: Estaràs bé, per tant no 
busquis la part negativa, no existeix. 

Feina: Fa temps que vols canviar. 
Ara és un bon moment. 

Salut: Relaciona't i passa-t'ho bé. 
és el millor per la teva salut. 
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Obres Hospital S.L 

Us desitja un Bon Nadal! 

Carrer Pocafarina, 21 
Telèfon (972) 83 09 45 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Centre de Ioga 
GRI!$ELDA 

Ioga - Relaxació - Gimnàstica correctiva 

MATRÍCULA OBERTA 
PLACES UMITADES 

- Mals d'esquena, 

musculars 

i articulacions. 

- Insomni 

- Estrès 

Cassà de la Selva: 
dimarts i dijous: matins, tardes Í nits. 
Caldes de Malavella: 
dilluns, dimecres i divendres 
(informació: Ajuntament de Caldes de Malavella) 

Llagostera: Informació 972 83 07 27 
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DROGUERIA FRIGOLA, S.L. 

C/ AN6EL eUIMERA, 27 
17240 LUeOSTERA 

TELÈFON I FAX: 972.83.06.42 

BON 
NADAL!! ^ 

Q 
BAR MUSICAL CAFÈ > | 

© Llagostera 83 01 17 

Quart 46 80 10 

®[I1QD[P 
WD[LZ5\K](O)W^ 

ASSESSORAMENT 
ADMINISTRATIU - COMPTABLE 
FISCAL - LABORAL - FINANCER 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL 
PER EMPRESES 

ADMINISTRACIÓ I VENDA 
DE FINQUES 

CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES 

Carrer Alvarez, 10 baixos - Ap.Correus 60 
17240 LLAGOSTERA 
Telf: 972830229 - Fax: 972805722 

Rambla Vidal 39 1 r. B - Ap.Correus 47 
17320 SANT FELiU DE GUÍXOLS 
TeH: 972320767 - 972321076 - Fax: 972820369 

Carrer Teuiera, 39 baixos 
17246 SANTA CRISTINA D'ARO 
Telf; 972337165 Faic 972837551 

CONSTRUCCIÓ 0'OBRES a,F,:B-, 7034265 

Us desitja 
bones Festes de Nadal 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Els crits del silenci 

Ejurat va dir "culpable" i 
I ju tge "cadena 

perpètua", però ell no els va 
sentir. 

Això era el que pensava 
quan no vaig anar a la 
cadira buida per cridar. 

L'habitació estava a les 
fosques, nonnés un focus 
situat al sostre, ben bé 
damunt de la cadira, 
t rencava l 'obscur i ta t . 
Estàvem asseguts al terra, 
lluny de l'abast de la llum 
del focus, agrupats davant 
de la cadira. Érem un grapat 
d'individus en nombre no 
superior als vint-i-tres, molt 
seriosos i en silenci. Al meu 
costat, una noia que no 
passava dels vint- i- tres 
anys es va aixecar amb una 
parsimònia excessiva per a 
dir igir-se al seient 
desocupat . Les seves 
passes varen ressonar al 
fons de la llarga sala on 
ens trobàvem. Un soroll esmorteït, com 
un lament llunyà, es va sentir en el 
precís moment en què les seves natges 
varen tocar el tauler del cul de la 
cadira. El mateix soroll, però més fluix, 
va ressonar en recolzar l'esquena. Els 
cabells rossos brillaven. El llum zenital 
li feia ressaltar el nas damunt la taca 
d'ombra de la resta de la cara. Va 
romandre temps observant-nos, una 
estona que va semblar inacabable 
però que no va arnbar ni de bon tros a 
vint-i-tres segons. Llavors va emetre 
un esgarip molt for t que no va 
sorprendre'ns, però tot i esperar-lo, 
alguns dels presents vàrem reprimir 
una riallada inoportuna. La noia es va 
aixecar per tornar al seu lloc, al terra. 

Instants després de la seva lenta 
tornada, un altre membre del grup va 
fer una operació idèntica. Després 
d'uns instants d'espera va emetre un so 
prolongat: Saassshaaafeaatloooou. 

Tots els presents varen passar per 
la cadira, millor dit, quasi tots. Jo, 

després de proposar-m'ho reiterades 
vegades, no vaig anar-hi. Potser per 
culpa de la frase que no podia treure'm 
del cap, 0 potser la vergonya de no 
saber quin crit fer, o la resistència a 
fer una cosa tan absurda, o per totes 
tres coses, o bé per cap, però el cas 
és que no vaig fer-ho. 

No vaig ser l'únic que va patir el 
col·lapse incapacitatori de crits. El 
nombre exacte d'individus que no varen 
cridar no el sé amb exactitud, però és 
evident que era inferior a vint-i-tres. 

Us estareu preguntant el perquè 
d'aquesta història, jo també m'ho 
pregunto. El que puc afirmar és que a 
partir d'aquests fets, volia fer unes 
reflexions molt serioses sobre un dels 
grans temes debatuts al llarg de tota la 
història de la humanitat: la credibilitat. 
Ara bé, de què? de qui? quan? on?,... 

Segurament també us preguntareu 
què estàvem fent i on. 

Això és més fàcil de contestar: 
fèiem un curset d'expressió corporal a 

l'antiga sala de ball del 
casino. El que no és tan 
simple, és explicar en què 
consistia aquest curset. 
Només di ré, per no 
allargar-me, que era una 
mena de mixtura entre 
teatre, mim i ioga, amb unes 
gotes de reflexió profunda cap 
a l'autenticitat de les 
expressions. Recordo que un 
assistent al curset el va 
qualificar amb aquestes dues 
paraules: "Poca feina". 

Aquell dia havíem de fer 
un crit sincer, que ens 
sortís de dintre, que fos 
creïble. Potser els més 
sincers vàrem ser els 
vergonyosos, però recordo 
com si fos ara, una 
conversa després de 
l'exercici. 

-Jo he cridat el meu 
nom: "txacartpapastics"-Va 
explicar un noi que feia poc 
que s'estava al poble i que 

deia que era descendent dels indis 
maies. - En la llengua maia vol dir: 
"Bufada d'aire fresc més enllà de les 
muntanyes nevades, a la vall del rierol 
on l 'arç sadol la la set i reposa 
l'esperit". 

-Johefet"Petriiii ish", el meu nom, 
antigament. - V a contestar-li en Pere. 
- Que en iber vol d i r : "Oh lai la quina 
fresca hi feia". 

Podeu preguntar-vos sobre la 
credibilitat d'aquesta conversa o de 
tota la història, però per més que hi 
doneu voltes, no podreu saber tota la 
veritat. 

Jo mateix fa estona que m'estic 
preguntant les dates d 'aquesta 
experiència. Podria dir que fa vint-i-
tres anys que vaig tenir-la, però per 
més que repeteixo aquesta xifra, no 
crec que sigui exacte. 

Joan Frigola 
il·lustració: Montse Mayol 
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*Plats combinats 

*Tape5 variades 
i entrepans 

*Bon ambient 

...Un lloc diferent 
per anar 

C. Àngel Quimera, 29 Tel. 972 830664 
"ANTIC DORADO" LLAQOSTERA 

pooc** 
fest®* 

a tots-

PUB L'ENRENOU 
Llagostera 
Tel. 8053 97 
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Els pèls del PALS 

^eia el poeta que no hi ha res tan 
«i' bell com allò que mai he tingut, 

ni res tan estimat com el que vaig 
perdre. Era un poeta savi que havia 
descobert en la nostra naturalesa 
l'essència de la insatisfacció i, 
segurament, s'havia adonat que la 
possibilitat de participar mai 
s'ambiciona amb tant d'entusiasme 
com quan està prohibida, i que mai 
es practica més desmenjadament que 
quan es pot practicar amb facilitat. En 
l'actualitat, a la nostra població, és fàcil 
participar en la confecció del PALS, 
aquest projecte de futur que des d'una 
certa inspiració ecologista, proposa els 
camins i els objectius de la nostra vida 
en comú. Tot i la màxima fatalista, la 
participació és notable si considerem 
el grau de participació habitual en 
actes en els quals se'ns convoca 
invocant els nostres deures cívics, però 
baixa si considerem la transcendència 
de la qüestió a debat. No són els 
pressupostos participatius de Porto 
Alegre, ni s'ha traslladat el poder a les 
assemblees veïnals com es somniava 
a la vella Icària anarquista, ni de fet, 
participant-hi, és factible aportar 
massa cosa més que alguna 
suggerència per si, qui correspongui, 
la considera apropiada, però malgrat 
això, no deixa de ser un esforç de 
transparència, de planificació 
col·lectiva i sobretot de vinculació i 
d'implicació del ciutadà a la cosa 
pública. Un esforç que hauha detenir-
nos contents. No ens interessa debatre 
sobre l'espai físic on viurà la prole que 
tan inconscientment anem reunint o 
per on passejarem nosaltres, 
mandrosament la nostra vellesa? Ens 
és absolutament indiferent que 
Llagostera arribi als setze mil 
habitants? Necessitem i desitgem una 
zona industrial com la que es planteja? 
Quines indústries ens fan peça i quines 
no? S'ha de limitar l'ús del vehicle en 
determinades zones? S'han 
d'eixamplar les voreres? Calen més 
equipaments culturals o esportius? 
S'ha d'apostar per les energies 

Marc Sureda 

Assistents a una de les reunions del PALS celebrades al Teatre Casino Llagosterenc 

alternatives i per la reducció de 
residus? Cal estendre més les xarxes 
de la protecció social? I les de la 
solidaritat? És obvi que són qüestions 
sobre les quals tenim una opinió i 
encara que no estigui prohibit, hauríem 
d'estar ansiosos d'expressar-la. Si les 
jornades laborals no fossin tan 
intenses, si els compromisos socials 
no ens tinguessin atrapats, si el sofà 
de casa no fos tan còmode, si ia 
programació televisiva fos encara més 
dolenta, si no tinguéssim tantes ganes 
d'apartar-nos del món..., qui sap, 
probablement ens animaríem a fer-ho. 
I potser estaria bé que se'ns oferissin 
més oportunitats. Al cap i a la fi, a les 
primeres edicions dels ara cèlebres 
pressupostos participatius de Porto 
Alegre - una ciutat que supera el milió 
d'habitants - només hi varen participar 
un centenar de persones i en 
l'actualitat són més de cinquanta mil. 
Per altra banda, que els projectes de 
futur es plantegin sota l'influx de 
l'Agenda 21 sorgida de la Cimera de 
Rio (haurem de rendir-nos 
definitivament al poder dels ritmes 
brasilers) i per tant amb la premissa 
del desenvolupament sostenible, 
també és una bona notícia. Si haig de 
donar crèdit a l'esperança de vida 
prevista per a un individu occidental, 
de sexe masculí que viu immers en el 

clima i la dieta mediterrànies, he 
travessat l'equador de la meva 
existència i en l'actualitat em trobo 
situat en una plàcida zona tropical. És 
des d'aquesta perspectiva que 
m'atreveixo a forhíular la hipòtesi que 
tots els valors relacionats amb la 
sostenibilitat i la qualitat de vida 
segueixen guanyant terreny i desplaçant 
els relacionats amb el creixement 
econòmic. Recordo projectes històrics 
com la pista de proves de Motor 
Ibèrica, o l'Aeròdrom de Panedes que 
amb l'única promesa d'unes desenes 
de llocs de treball feien trontollar 
qualsevol oposició. M'equivoco 
pensant que ara seha diferent? Que 
la nostra condició de territori situat a 
segona línia de costa, travessats com 
estem per mil i una infraestructures, 
ens ha fet més suspicaços, més savis 
en general i que encara que brandin 
la bandereta del progrés, ja no se'ns 
enreda tan fàcilment? El futur serà 
sostenible o simplement no serà. I ara, 
quan ens el plantegem, fem-ho havent 
après la lliçó de la història i recordant 
que els llagosterencs de fa cent 
cinquanta anys delien tant perquè les 
carreteres travessessin el seu pati, 
com els actuals per apartar-les de la 
seva vida. 

Enric Ramionet 
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SERVEIS DE rAVIjMENTS INDUSTRIALS 

- Naus Industrials 

- Pàrkings 

- Rampes 

y^lentm Calvo i Ramírez 

- Pistes 

- Plarixets 

-Tot tipus de colors 

i pintures per paviments 

Tel, 620 20 57 58 
C. Alvarez. 2, 4t. Ta. • 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Jo ie r ia Rellotp'eria 

Taiier Propi 

Dissenys Exckisius 

Àngel Guimerà, 7 17240 LLAGOSTERA 

Telèfon 972 80 52 90 (Girona) 

R O P E N A S 

T A L L E R D E 

S E R I G R A F I A 

I R E T O L A C I Ó 

Plaques de cara eteri suques - Caràtules - Displais 
Grabatde l'Alumini 9 Ino): - Pintura, lacais-Canel ls 
Trebal ls de piemsa - Disseny i Retolaciú . 

mm Nadal! 

Cl. Indústria, 9 (Ssclor CAVISA) 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel, i Fflx 972 83 05 77 
E.maíl: RODENAS@teleline.es 

Telèfon 972 805525 
Reforç i repàs individuals i grups reduïts 

Acií 

^ 

mailto:RODENAS@teleline.es
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m f De la il·lusió al drama 

L'actual equip d'E/ Butlletí va tenir 
la condescendència de convidar a 

uns quants vells dinosaures com l'Enric 
Ramionet o jo mateix, per parlar del 
futur de la revista davant l'incertesa 
que s'obre en aquesta segona etapa. 
Sembla res, i ja fa set anys que va 
reaparèixer El Butlletí i, per tant, toca 
crisi com en tots els cicles vitals. La 
xerrada va ésser prou entretinguda i 
il·lustrativa del desencís dels pioners 
d'aquesta renaixença enfront de les 
ganes que encara conserven alguns 
altres i del pragmatisme dels qui 
opinen que reestructurant feines i 
obligacions es veuen en cor de 
continuar una temporada més. Va 
haver-hi inten/encions per a tots els 
gustos. Opinions nihilistes {l'ombra de 
la trentena no perdona), altres 
purament existencials (formen part del 
col·lectiu perquè son de la mateixa 
colla) i algunes preguntes amb 
resposta preocupant: - no sabem ben 
bé perquè ho fem; - no som un 
col·lectiu viu; - no ens mouen les 
mateixes motivacions que vosaltres (els 
pioners de la primera etapa) i, la més 
definitiva, hem perdut la il·lusió. 

Francament, quan vam concloure 
la trobada, i atès que del safareig 
d'idees en va sortir ben poca cosa, vaig 
pensar que aquesta podia ser la meva 
darrera col·laboració en la revista 
perquè estava convençut que xapàvem. 
Però, vet aquí, que els col-lectivistes, 
van decidir continuar almenys un any 
més el seu contacte trimestral amb 
els llagosterencs, i ho celebro. Al 
capdavall vull pensar que, a més de 
passar-s'ho bé, hi han accedit com 
un deute a la història i perquè uns 
quants nostàlgics i lletraferits podem 
continuar explicant batalletes. 

No insistiré en els arguments que 
he manifestat altres vegades sobre la 
necessitat d'un mitjà escrit de 
comunicació local. Ho crec important 
avui i ho creuré fins el dia del judici 
final a la tarda, tot i admetre la 
evolució constant dels mitjans àudio 
visuals. Però quan s'escriu és perquè 

Presentació del primer número de la segona etapa del Butlletí 

abans s'hi ha pensat i en el moment 
de reflectir-ho en el paper, sempre es 
pot acabar d'arrodonir el missatge. Les 
bestieses que escoltem o veiem 
constantment en les ràdios i 
televisions, o aquest llenguatge 
fragmentat que s'han inventat els més 
joves per comunicar-se per mòbil, 
faran que al final no sapiguem llegir 
ni escriure i això, per mi, serà un 
autèntic desastre. 

Un any decisiu 

Un clar exemple de la necessitat 
d'B Butlletí, la tenim davant l'any que 
encetarem. Un exercici amb les dues 
eleccions que més ens afecten 
directament. Les municipals i les que 
decideixen el Govern de la Generalitat, 
del nostre país sense estat, però 
inimaginable quan els dinosaures 
teníem vint anys (i d'això no en fa gaire 
més de vint). Amb l'edat tenim almenys 
tres opcions: fer-nos capitalistes (allò 
de que als 20 anys ets revolucionari i 
als 40 conservador), ésser més 
radicals que mai (quan més coneixes 
més descregut et tornes), o intentar 
buscar un equilibri, sense perdre la 
Identitat. Em trobo en aquesta darrera 

opció, i per aquest motiu, també fa 
temps que sóc partidari d'ajuntar abans 
que separar, de sumar abans que 
restar, ... en definitiva, de tenir una 
visió positiva, abans que llançar la 
tovallola. 

Fa quatre anys el poble va viure 
una autèntica convulsió amb el triomf 
de l'Entesa. Era la primera victòria 
electoral de l'esquerra d'ençà de la 
República i l'inici d'una nova etapa en 
la política municipal. He trobat a faltar 
en El Butlletí més debat sobre aquest 
canvi. Més crítica a la gestió de govern 
i mullar-se un xic més sobre la política 
local. Abans ja dèiem que són altres 
temps i de la mateixa manera que avui 
trobo desencertades algunes de les 
coses que vam escriure als vuitanta, 
tampoc no podem o no puc exigir que 
els actuals col-lectivistes facin de 
consciència ciutadana. Ho podrien fer, 
sens dubte, però és molt dur 
qüestionar o criticar una persona en 
funció del seu càrrec públic. Falten 
arguments i s'ha d'estar imbuït d'unes 
grans dosis de temeritat. 

Entenc que davant les eleccions 
municipals, encara hi som a temps de 
fer un balanç seriós i acurat de les 
llums i les ombres del govern i de 
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l'oposició. És necessari per higiene 
democràtica i perquè si no es publica 
en El Butlletí ens haurem de conformar 
amb algunes visions reduccionistes de 
la premsa comarca l , quan no 
desvirtuades. Només una publicació 
local pot analitzar el procés d'aquests 
quatre anys i, sense necessitat de 
prendre partit, pot donar motius de 
reflexió als llagosterencs. 

El retorn de la Pilar 
Sancho 

Pel que sabem fins ara, la sorpresa 
més destacada dels propers comicis 
és el retorn de la Pilar Sancho, com a 
candidata de CiU. Hem de suposar 
que és la millor opció que tenen els 
convergents, però no hi ha dubte que 
és un salt amscat per l'actual delegada 
d 'Ensenyament. I ho és 
fonamentalment per dos motius: fa 
quatre anys va ser deixada de banda 
pel comitè local, quan el més lògic era 
que hagués repetit, i per altra banda, 
ara es trobarà davant un oponent que 
en aquest mateix període ha fet un 
curset accelerat de política i de govern. 
És un fet que cent vots van separar 
Convergència de la victòria, i també 
ho és que si no s'hagués presentat el 
PR probablement aquests vots haurien 
estat seus. Però la democràcia és això, 
i de la mateixa manera pot passar el 
maig vinent, si es presenta algú a 
l'esquerra o a la dreta dels actuals 
representants municipals. 

En principi, no sembla que hi hagi 
candidatura possible per l'esquerra, 
atès que l'Entesa ja aglutina PSC, ERC, 
IC-Verds i independents. Desconec 
com tenen el panorama el PP ni 
tampoc si hi ha alguna possible 
alternativa d'independents com va 
passar el 9 1 . Qualsevol d'aquestes 
opcions podria fer donar un tomb al 
resultat, ja que del que si tinc pocs 
dubtes és que el resultat tornarà a 
estar molt frec a frec. Seguint una 
lògica política i per la feina feta, 
l'Entesa hauria de poder governar 

quatre anys més, perquè, i això és 
assumit per la majoria, en quatre anys 
només hi ha temps de conèixer la 
mecànica de l'Ajuntament, acabar els 
projectes endegats i començar a 
projectar els propis. 

També veig una certa dificultat a 
que Pilar Sancho pugui formar un 
equip competent. Tenint en compte que 
els actuals regidors de CiU són els que la 
van deixar a casa la quatre anys, no seria 
lògic que ara entressin en la seva llista. 
Encara que en política tot és permès, s'ha 
de tenir molt en compte les disposicions 
del partit. És a dir, que malgrat que 
determinat militant pugui no fer gràcia a 
l'exalcaldessa, es pot trobar que l'hagi 
d'admetre en la seva llista. Tampoc l'ajuda 
gaire segons quines veus històriques es 
posa al costat, com es va evidenciar 
en el fulletó que van repartir. 

A l 'Entesa, el candidat és 
indiscutible, però en canvi hi ha més 
incògnites pel que fa a la l l ista. 
Sembla que algú no repetirà I m'han 

arribat opinions que s'hauria de fer 
algun canvi més. L'acció de govern 
desgasta molt i s'han fet coses bé i 
altres no tant, i s'hauria de reforçar la 
candidatura. El pacte tripartit obliga 
almenys a la presència d 'un 
representant de cada formació i, per 
tant, tampoc és el terreny de joc que 
queda. 

En qualsevol cas, s'obren uns 
mesos apassionants per als qui ens 
agrada la política com un fet seriós i 
al mateix temps casolà, perquè a més 
sabem que podem anar a reclamar als 
qui votem, i que no passa com els 
diputats 0 senadors de la nostra 
circumscripció que no sabem ni com 
es diuen. I.^ixò ^í que és un drama 
polític. 

Joan Ventura Brugulat 
Desembre 2002 
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Escuela Nacional Graduada 
de nihos, 1938 
Foto cedida per Emili Roget 

1 - Pere Pagès 
2- Ramon Pujol 
3- Miquel Pagès 
4- Emili Casanovas 
5- Josep Armengol 
6- Josep M. García 
7- Mateu Font 
8- Josep Cantó 
9- Emili Bussot 
10- Miquel Suros 
1 1 - Don Àngel 
12- Josep Quintana 
13- Lluís Roquer 
14- Emili Roget 
15- Josep Calvet 
16- Josep Planes 
17- Albert Ragolta 
18- Josep Payret 
19- Pere Ayats 
20- Josep Amat 
2 1 - Don Gabriel 

22- Alfons Tosas 
23- Josep Costabella 
24- Francesc Puig 
25- Jaume Gurnés 
26- Ramon Rodas 
27- Lluís Paradeda 
28- Joaquim Vidal 
29- Pere Comas 
30- Josep Rabasedas 
3 1 - Vicens Ferrer 
32- Eusebi Ferriol 
33- Joaquim Navarro 
34- Enric Raurich 
35- Joaquim Castelló 
36- Francesc Gironès 
37- Josep Aibertí 
38- Francesc Ruiz 
39- Josep Aibertí 
40- Emili Mascort 
4 1 - Miquel Albó 
42- Navarrete 

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



LLAGOSTERA, DESEMBRE 2002 

ESTIMATS REIS MAGS: 

's^^m 

# 

SIGNATURA, 



PALAU REIAL 

MELCIOR 

GASPAR 

BALTASAR t 



Habitatges de Protecció Oficial al conjunt residencial 

MASTER LLAGOSTERA 
A C O L L I T S A L N O U P L A D ' H A B I T A T G E 2 0 0 2 - 2 0 0 5 

a IS minuts de Girona 
UNA SITUACIÓ IMMILLORABLE i 10 minuts de h Costa Brava 

Subvencions de la Generalitat de Catalunya fins el 40% 
de les quotes mensuals de la hipoteca, o bé subvenció 
fins el 20%+Ajut directe a l'entrada fins 10.700 € aprox. 
Pi"éstec qualificat d'Habitatges de Protecció Oficial. Entrada 
adaptable. ^m. 

972 83 16 15 
• Habitatges de 3 dormitoris 

• Plantes baixes amb pati/jardí privat 

• Àtics dúplex amb estudi i grans terrasses 

•Tots amb pàrqulng i traster inclosos 

L'informarem personalment de la millor oferta del mercat per 

QUALITAT-PREU-FINANÇAMENT 

é =«^EÏA«SOCUlD* 
". DAU! H PnOuOIDR& 

- f 
Finançament ^ • j ^ ^ • 
concertat amb: ^ 3 1 X 3 QB O i r O n a 

Cl Garbí, I i 3 Oficina 
Tel. 972 83 16 15 - 17240 LLAGOSTERA (Girona) 



'Acjuest any no Ca Saffemlll 

(^ran Sopar de nit de Cav d'Any. 
Carta esmcíaíver aquesta nit, regat amS un Son 

vi i un gran cava... 
... i desiprés neuíes, turrons, soSretaufa i 

xerinoCa,... 

T": esjperemlV. 

(Bones Testes 

# Ctra. de Vidreres a St. Feiiu - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 12 02 - Fax 972 80 51 02 

e-mail: rourem@leÍeline.es 


