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EDrrORIAL 

Caraocreu 

h menys de dos mesos pel d iumenge 25 de maig és inevitable parlar de les eleccions 
^ m u n i c i p a l s . 

Sopars de militants i simpatitzants, reunions, presentacions, publicacions a tot color repartides 
casa per casa, acusacions i retrets, converses a l'hora del cafè, rumors... L'ambient comença a 
escalfar-se i l'artilleria propagandística de cada partit comença a fer-se més que visible. 

Pel que sembla Lluís Postigo d'Entesa per Llagostera i Pilar Sancho de Convergència i Unió 
es disputaran l'alcaldia de Llagostera en unes eleccions que de ben segur aixecaran quelcom 
més que expectació. 

Si fa quatre anys la creació d'Entesa per Llagostera, la renovació de CiU i l'opció del Partit 
Popular van fer d'aquelles eleccions del 13 de juny de 1999, unes eleccions incertes fins al 
darrer moment, enguany el retorn de Pilar Sancho a la política local converteix les eleccions del 
nostre municipi en més que interessants. 

D'una banda Entesa per Llagostera voldrà continuar governant per acabar i/o continuar amb 
els projectes iniciats durant els darrers quatre anys i per altra banda Convergència i Unió voldrà 
recuperar l'alcaldia de Llagostera que va perdre en els darrers comicis després de 20 anys de 
majoria. En aquest mateix sentit els ciutadans de Llagostera tindran l'oportunitat de valorar i 
puntuar la tasca feta pel grup de Postigo durant aquesta legislatura o apostar per un nou canvi 
liderat per Pilar Sancho. Cara o creu. Entesa per Llagostera o Convergència i Unió, Postigo o 
Sancho. Aquesta és la qüestió... 

Per sort, l'alcaldia del nostre municipi està en mans dels llagosterencs i llagosterenques que 
el proper dia 25 de maig decidiran anar, o no, a les urnes a votar. 

En aquest exemplartrobareu dues entrevistes. Una a Lluís Postigo i a l'altra a Pilar Sancho. 
La periodicitat trimestral d'El Butlletí de Llagostera ens obliga a publicar-lesara, tot i ser conscients 
que a mesura que passin els dies hi haurà novetats, ja que la propera revista sortirà al carrer 
després de les eleccions, una setmana abans de la Festa Major. 

Novoldríemacabarsenseabansagrairals nostres anunciants, subscriptors, col·laboradors 
i lectorsquefan possible que un "any més" El Butlletí de Llagostera continuï funcionant. Ja vam 
anunciar en la darrera editorial que la continuïtat de la revista perillava i per més " i n r i " , ara 
sabemquetotes les entitats sense ànim de lucre, com la nostra, hauran de pagar l ' impost 
sobre societats i portar la comptabilitat com si fóssim una empresa més. Un nou obstacle que 
frena i dificulta l'associacionisme que tant costa de crear i mantenir. Com sempre pagaran 
justos per pecadors! 

Finalment només ens queda mostrar el nostre humil afecte al cos de la Policia Local de 
Llagostera ia la família de l'agent Carles Gómez Guzmàn que va mor i ren acte de servei al 
nostre poble el passat31 de gener. 

El col-lecrtiu de redacció 
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Entrevista a Lluís Postigo 
Candidat d'Entesa per Llagostera a Vaicaldia 

Lluís Postigo Garcia és ei candidat d'Entesa per Liagostera a l'alcaldia del nostre municipi a les eleccions del 
proper 25 de maig. Postigo es presenta a la reelecció després de quatre anys com alcalde i regidor d'urbanisme. 
Advocat de professió, té 36 anys i assegura en aquesta entrevista que voldria que Llagostera fos un referent de 
participació ciutadana a nivell de Catalunya per tal d'involucrar la població en la política local. 

Ara fa quatre anys, naixia "Entesa per Llagostera", 
una candidatura que vostè mateix lia definit en algun 
moment com a "agrupació independent d'electors". 
Imagino que aquest projecte s'ha consolidat i que es 
manté l'esperit inicial que va motivar la seva creació. 

"Entesa per Llagostera" és una agrupació d'electors 
que es va constituir, única i exclusivament, amb l'objectiu 
de presentar una candidatura a les eleccions municipals 
de 1999. E! seu caràcter independent ve motivat pel fet 
d'estar integrada majoritàriament per gent no afiliada a 
cap partit polític, i perquè tot i haver-hi també afiliats dels 
PSC, ICV i ERC, no obeeix consignes partidistes. Qualsevol 
decisió es pren en funció dels interessos del nostre 
municipi. 

Després de quatre anys encara mantenim l'esperit 
inicial, i per aquest motiu volem presentar, novament, la 
nostra candidatura a les properes eleccions municipals. 

Perquè et tornes a presentar a les eleccions? 

Perquè gaudeixo molt treballant per al poble, i perquè 
coincideixo amb un grup de persones, els companys i 
companyes de l'Entesa, amb qui continuo compartint la 
il·lusió d'aconseguir un poble millor. 

El darrer programa electoral d'Entesa per Llagostera 
contemplava, si no recordo malament, 50 propostes 
per Llagostera. S'han dut totes a terme? 

En les xerrades que es van fer en la darrera campanya 
electoral ja vam explicar que havíem elaborat un programa 
molt ambiciós, pensat per a ser executat a llarg termini. 
Malgrat això, considerem que el grau de compliment 
d'aquestes 50 propostes ha estat molt alt (aproximadament 
d'un 75%), i que a aquestes hi hem d'afegir altres 
actuacions realitzades que no eren incloses en el programa. 

La línia d'alta tensió de les Gavarres ha centrat gran 
part de l'actualitat política municipal durant els darrers 
quatre anys. Des de CiU sovint se l'ha criticat dient 
que les negociacions no s'han dut bé i que calia arribar 
a acords i compensacions com va fer l'alcalde de Cassà 
de la Selva, Antoni Baulida. 

Lluís Postigo 

No cal posar l'exemple de Cassà per parlar d'acords. 
Com he comentat en altres ocasions, en la primera conversa 
que vaig mantenir amb el màxim responsable de la 
companyia elèctrica a Girona, el Sr. Jerez, em va manifestar 
que el traçat de la línia a Llagostera el donaven per bo, 
perquè així ho havien pactat amb l'equio de govern de CiU. 
Pel que sembla CiU pretenia "nedar i guardar la roba", i 
com en el recent escàndol de les enquestes, va amagar -
no el va fer públic- aquest petit detall. És lògic doncs que 
CiU, en el seu programa electoral, no es manifestés ni en 
contra ni a favor de la línia de les Gavarres, malgrat 
l'actualitat del tema. El que sí van fer constar com a línia 
de treball en l'esmentat programa va ser "la supressió del 
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cablejat aeri" (en els carrers del nucli urbà, se suposa). 
Com ho pensaven fer? Potser és cert que ja ho tenien parlat 
amb la companyia elèctrica? 

Ens pretenen fer creure que la Sra. Sancho va ser 
objecte d'una mena de depuració per la seva postura davant 
la línia, i que per això no va ser cap de llista. I després la 
nomenen Delegada d'Ensenyament? 

No m'estranya que considerin que ha estat una 
oportunitat perduda, perquè ells havien o haurien actuat 
de la mateixa manera que el Sr. Baulida. Jo estic convençut 
que ens hauria passat el mateix que a Sta. Chstina d'Aro: 
varen acordar amb la Generalitat que allunyarien dues torres 
i encara s'esperen. 

L'Entesa es va comprometre a mantenir un 
posicionament contrari al traçat imposat pel govern de CiU 
i així ho hem fet. Hem intentat ser coherents. En una 
negociació hi ha condicions que no són acceptables, i la 
renúncia a defensar els interessos del poble no té 
compensació possible. 

Amb tot, creu que existeix alguna possibilitat per fer 
canviar l'actual traçat de la línia al seu pas per 
Llagostera? La seva formació pensa continuar treballant 
en aquest sentit? 

L'Entesa manté l'esperança que la resolució dels 
diferents contenciosos administratius que s'estan tramitant 
sigui favorable als interessos de Llagostera. 

També continuem treballant des de la plataforma 
que representa "la Declaració de Rubí", que agrupa un munt 
d'entitats i ajuntaments de tot Catalunya, i que per ara ha 
aconseguit que ei Parlament de Catalunya creés una 
comissió per estudiar el progressiu soterrament i/o 
allunyament de línies elèctriques. 

Creu que el poble està fraccionat arran del famós 
tema de "les cintes" i que pot influir els ciutadans de 
Llagostera a l'hora d'anar a votar? 

En absolut. 
Considero que el poble no està fraccionat. Llagostera 

és un municipi petit i, per sort, tots ens coneixem. 
En la meva modesta opinió, crec que l'agrupació local 

de CiU s'equivoca (Parlem-ne del mes de febrer) quan 
considera que hem actuat frívolament i que hem jugat a 
lladres i serenos. El que hem fet és complir amb la nostra 
obligació de denunciar uns fets tan lamentables com 
aquests. Si el que pretén CiU és recuperar la dignitat potser 
hauria de començar per acceptar que els suborns no formen 
part de la política, i que ha estat vergonyós el que ha succeit 
a Llagostera. 

LEntesa mai ha pretès utilitzar el tema de "les cintes" 
políticament, i per tant tampoc ho farà en aquesta 
campanya electoral. Potser CiU hauria de fer el mateix. 

El que ha d'influir en els ciutadans ha de ser les 
propostes de les diferents candidatures. 

Durant els darrers dos anys s'han realitzat i/o iniciat 
diverses actuacions urbanístiques de gran envergadura 
a Llagostera com la construcció de l'IES, la Urbanització 
del sector Ganix i Fonollerons, la variant de Llagostera, 
la rotonda de Sant Llorenç, l'arranjament de la carretera 
de Casa Blanca a la cruïlla de Tossa, el giratori de Can 
Bernis, la plaça Narcís Casas, l'ampliació del CAP, la 
modificació de les Normes Subsidiàries... En canvi, 
altres actuacions previstes com la del Puig del General 
no acaben de consolidar-se tot i pressupostar-se any 
rere any. Quan tindrem arreglat el Puig del General? 

És cert que l'actuació de! Puig del General es ve 
arrossegant des de fa molts anys. En els darrers quatre 
anys, la regidoria d'urbanisme, de la que sóc màxim 
responsable, ha hagut d'afrontar altres actuacions que han 
ocupat bona part del nostre temps. Malgrat això, també 
hem desencallat l'urbanització d'aquesta zona del nucli urbà. 
Hem hagut d'elaborar el projecte de reparcel·lació i un nou 
projecte d'urbanització, i ara Ja estem en condicions d'iniciar 
una roda de reunions amb els veïns, prèvia a l'adjudicació 
de les obres, que es podrien acabar executant el proper 
any. 

Que li retrauria a l'actual grup de CiU que ha estat 
quatre anys a l'oposició. 

M'estimo més reservar-m'ho. 

Com valora el retorn de Pilar Sancho a la política local 
í que Josep Comas no es torni a presentar a les properes 
eleccions? 

La veritat, m'ha sorprès una mica perquè en aquests 
quatre anys la Sra. Sancho ha estat pràct icament 
desapareguda i això feia pensar que la política, la cultura... 
les coses del poble, en definitiva, havien perdut el seu 
interès. 

També m'ha sorprès el fet que la mateixa agrupació 
local de CiU que va triar Josep Comas i no va voler Pilar 
Sancho ni com a alcaldable, ni com a integrant de la llista 
en les darreres eleccions municipals, ara faci tot el contrari. 

Darrerament CiU ha editat i repartit diversos números 
de la publicació Parlem-ne. El seu contingut és un avanç 
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dels arguments que utilitzarà CiU durant la campanya 
electoral? 

No ho sé. Però és una lloança per a nosaltres que CiU 
reconegui que, finalment i amb el govern de l'Entesa, s'han 
realitzat diferents actuacions que eren reclamacions 
històriques dei municipi de Llagostera (com la cruïlla de St. 
Llorenç, la rotonda de Caldes, la carretera de Tossa, l'IES, 
etc). 

La diferència de vots entre Entesa per Llagostera i 
CiU a les darreres eleccions municipals va ser de 1 0 1 
vots. Aquesta vegada els resultats tornaran a ser 
ajustats? 

Després de quatre anys de govern, i de tímids intents 
per involucrar la població en la política local, voldríem que 
Llagostera fos un referent de participació ciutadana a nivell 
de Catalunya. Per això caldrà establir els mecanismes 
necessaris i que l'equip de govern lideri aquest projecte. 

Només d'aquesta manera aconseguirem, entre tots, 
que els altres eixos de la nostra política arribin a bon port: 
La millora en tots els serveis {sanitaris, de benestar social, 
educatius, culturals, esport ius...), la consolidació i 
creixement dels diferents sectors econòmics (agricultura, 
ramaderia, indústria, comerç...) i el desenvolupament del 
nostre municipi d'una manera equilibrada i respectuosa amb 
el medi que ens envolta. 

Si finalment només hi ha dues candidatures, els 
resultats poden ser molt ajustats. Hem de pensar que en 
les darreres eleccions municipals la opció del PP va 
aconseguir 128 vots, i que a més 71 vots van ser en blanc 
i 62 nuls. Realment és una incògnita. 

És possible un govern d'unitat format per CiU i Entesa 
per Llagostera? 

El temps ho dirà. Tenim el repte d'aconseguir que 
els nostres veïns participin d'una forma activa, amb més 
motiu voldríem que també ho fessin tots els regidors. Volem 
evitar l'enfrontament sistemàtic i facilitar que tothom treballi 
per al poble. 

Creu que existeix més participació de la població en 
la política local o que més aviat hi ha un cert desencís? 

En aquests quatre anys crec que la població ha deixat 
clar que, si se la té en compte, està disposada a participar 
(en la presa de decisions, en els diferents consells, en 
ent i tats, associacions.. .) . Hem de ser capaços de 
transformar l'actual democràcia representativa en una 
democràcia participativa, és a dir que vagi molt més enllà 
d'escollir els seus representants cada quatre anys. 

El fet que a les properes eleccions no es presenti el 
Partit Popular, a diferència de les darreres eleccions, 
beneficia CiU? 

Haurem d'esperar que es confirmi que el PP no 
presenta candidatura. Si és així, tot fa pensar que CiU en 
sortiria beneficiada. 

Quins seran els eixos més importants del seu 
programa electoral. 

Quines són les novetats més destacades de la llista 
que vostè encapçala pel que fa als seus membres? 

La novetat és que l'agrupació d'electors creix, sóm 
els que érem i força més, i això ens permetrà que el grup 
de persones que finalment integri la candidatura doni 
continuïtat als diferents projectes iniciats i pugui iniciar-ne 
de nous, treballant de forma cohesionada i defugint de 
personalismes. 

En una altra entrevista publicada al número 14 d'El 
Butlletí de Llagostera, precisament abans de les 
eleccions de 1999, afirmava que Llagostera estava 
"mancat d'un projecte de futur i d'una planificació de 
les seves necessitats". Quin és el projecte de futur 
d'Entesa per Llagostera pel municipi? 

En aquest mandat hem pogut realitzar una revisió 
de les Normes Subsidiàries que donarà com a resultat 
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Llagostera, 
hem pogut concretar les línies est ratègiques del 
creixement sostenible del poble (PALS), hem protegit i 
regulat el nostre patrimoni més preuat en els Plans 
especials de protecció del patrimoni arquitectònic i del 
nucli antic, hem revisat les concessions del servei 
d'abastament d'aigua potable i sanejament, així com de 
neteja viària I de recollida d'escombraries, hem adjudicat 
noves concess ions com la del man ten imen t de 
l'enllumenat públic, hem millorat instal·lacions com el 
cementiri municipal, el dispensari o la deixalleria, hem 
adquirit noves f inques, hem urbanitzat nous sectors 
com Ganix, Fonoílerons, Plaça Narcís Casas, Urb. Mont-
rei, etc.. . , hem redactat nous projectes d'urbanització 
com el del Passeig Pompeu Fabra, el dels carrers més 
cèntr ics del poble i el del Puig del General, hem 
redac ta t nous pro jec tes d 'amp l iac ió com el de 
l'Hospital geriàtric J.Baulida, el de la llar d' infants El 
Niu, etc. 
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Tot plegat per a poder realitzar el nostre projecte 
de futur que portarà Llagostera a ser un dels pobles 
amb major qualitat de vida de les nostres comarques. 

Si no guanya les eleccions Entesa per Llagostera 
està preparada per passar-se quatre anys a l'oposició? 

L'Entesa està preparada per governar, i crec 
modestament que aquests quatre anys són un bon aval. 
En el cas que un altre grup guanyés les eleccions no 
exerciríem l'oposició, seriem alternativa de govern i 
intentaríem aportar propostes en positiu, més que posar 
traves. 

darrers anys crec que ha estat important, i en els 
propers quatre s'haurien de poder recollir els fruits 
de les diferents actuacions planificades en aquest 
mandat. 

Perquè Llagostera necessita un govern encapçalat 
per Entesa per Llagostera? 

No hi ha ningú que sigui imprescindible, però seria 
molt maco que tots aquells que estem enamorats d'aquest 
poble i ens apassionem treballant per ell ho poguéssim 
continuar fent. 

Quin canvi notaran els llagosterencs si els continua 
governant Entesa per Llagostera durant els propers 
quatre anys? 

Vull pensar que en el temps que porta governant 
l'Entesa els llagosterencs han notat un canvi pel que 
fa a la manera de fer les coses. 

Hem intentat actuar tenint en compte tothom del 
poble i això en el futur ha de ser encara més palpable. 
Pel que fa al desenvolupament del municipi en aquests Marc Sureda 
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Entrevista a Pilar Sancl·io 
Candidata de Convergència i Unió a l'alcaldia 

Pilar Sancho Espigulé és la candidata de Convergència i Unió a l'alcaldia de Llagostera. Sancho és l'actual 
delegada d'Ensenyament a Girona, càrrec que segons ella li ha servit per adquirir "experiència política a tots 
nivells". Va ocupar el càrrec d'alcaldessa de Llagostera des de finals de 1996 fins a les eleccions de 1999. 
Ens explica que els eixos principals del seu programa electoral es basaran en la creació de llocs de treball, 
suport a les empreses, promocionar el municipi turísticament i donar un nou impuls a les infraestructures 
municipals, entre d'altres. 

Per què decideix tornar a la política local? 

En realitat no l'he deixada mai. L'he seguida de molt a 
prop en els diaris, en El Butlletí, parlant amb la gent del 
poble I amb la gent del partit... 

La raó principal, però, és que m'estimo el poble i tinc 
molta il·lusió i ganes de treballar. Falten projectes molt 
importants per portar a terme a LLagostera que són 
essencials per projectar-nos cap al futur. 

En el cas que guanyi compaginarà el càrrec de 
Delegada d'Ensenyament a Girona o es dedicarà a 
treballar per al poble? 

Si els llagosterencs i les llagosterenques em donen la 
seva confiança i torno a ésser alcaldessa, deixaré el càrrec 
com a Delegada d'Ensenyament. 

En cas que perdi la seva formació, CiU està preparada 
per tornar a passar quatre anys a l'oposició? 

No entenc gaire bé el dubte que plantegeu. Si els altres 
grups s'hi han passat tant de temps, perquè CiU no n'ha 
d'ésser capaç? Ja ho hem demostrat en aquesta legislatura. 
La veritat és que hi ha hagut moments molt difícils. Entenc 
que és dur estar a l'oposició, però, quan et presentes a 
unes eleccions s'ha d'estar preparat per assumir-ne els 
resultats. Al cap i a la fi, és la decisió del poble i considero 
que fer d'oposició és tan digne com governar. Es important 
exercir un control, fer el seguiment de l'actuació de l'equip 
de govern i fer propostes alternatives. 

Què ha canviat de la Pilar Sancho en aquests quatre 
anys allunyada de la política local? 

He adquirit experiència política a tots nivells i he conegut 
el món educatiu encara més a fons. Crec que la Delegació 
d'Ensenyament és una de les delegacions més complexes. 
Ningú no ho dubta. És l'empresa més gran de tot Girona: 
6300 professors, 230 centres de primària, 65 lES, 60 
centres privats. Tota aquesta estructura t'obliga a gestionar 
contínuament, a resoldre conflictes i a donar solucions, a 
prendre decisions, a aguantar pressions de diferents 
col.lectius i a estar preparada per saber que cada dia la 

Pilar Sancho 

teva feina pot ésser qüestionada en els mitjans de 
comunicació: premsa, ràdio, televisió... 

Què li retrauria a LLuís Postigo í al seu equip de 
govern? Podria fer una valoració de la tasca feta durant 
els darrers quatre anys per i'Entesa per LLagostera al 
capdavant de l'Ajuntament i de CiU a l'oposició? 

M' ha sorprès moltíssim que després d'haver sigut tan 
crític amb nosaltres, i com a representant "d'un govern que 
es diu d'esquerres" hagi fet una política absolutament 
continuista de la de CiU (" que ens consideren de dretes")en 
tots els camps. 

Al meu entendre l'Entesa no ha aportat gaire res de 
nou. Hi ha hagut manca de visió de futur en la planificació 
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i de capacitat de gestió. En alguns camps, algunes entitats 
del poble, han assumit el líderatge que no ha tingut 
l'Ajuntament. 

Les actuacions més importants que s'han portat a terme 
en aquesta legislatura varen ésser promogudes i pactat el 
seu finançament l'anterior legislatura (1995-99). El Govern 
de la Generalitat ha invertit més de 2.200 milions de ptes. 
en infraestructuras pel nostre poble: els enllaços de 
Llagostera, l'institut, el cementiri, la caserna de la guàrdia 
civil, l'encàrrec del projecte i el nom de la plaça Narcís 
Casas. 

L'ampliació del CAP (uns 50 milions de ptes.) i cada 
una de les places (160 .000 ptes. mensuals) de la 
residència perdiscapacitats "Ramon Noguera", també han 
sigut finançades exclusivament pel Govern de la Generalitat. 
Cal afegir que des de Benestar Social s'han aportat 8 
milions per remodelar els antics pisos dels mestres que 
actualment s'han convertit en la residència per a nois i 
noies discapacitats. 

I tot això no s'explica, no es diu, i entenc que la gent del 
poble necesita saber-ho. 

El fet que a les properes eleccions no es presenti el 
Partit Popular, a diferència de les darreres eleccions, 
beneficia CíU? 

Es fa difícil de saber. Els llagosterencs que voten el PP 
tenen el seu chteri I només ells saben a qui volen donar la 
seva confiança. Crec, però, que a les eleccions municipals, 
es vota més les persones que el-partit. A l'hora de votar 
tothom sap qiu és qui. 

Quins seran els eixos més importants del seu 
programa electoral? 

Els objectius del nostre programa s'agruparan 
essencialment en sis blocs: 

1 - Crear llocs de treball i donar suport a totes les 
empreses del poble, petites, mitjanes i grans. 

2- Millorar i donar un nou impuls a les infraestructures 
municipals: culturals, educatives, esportives i urbanístiques. 

3-Promocionar serveis socials oberts a to thom, 
especialment a les famíles amb més càrrega social. És un 
nou concepte perquè aquest ajut que nosaltres proposem 
no va adreçat a un col·lectiu específic concret, com fa 
l'Entesa, sinó a tota la població amb gent gran o nens petits 
al seu càrrec. 

4- Millorar les infraestructures i promoure la formació, 
la participació i el voluntarlat de la gent de la tercera edat. 

5-Promocionar Llagostera turísticament. 
6- Apropar l'Ajuntament ai ciutadà. 

Quines són les novetats més destacades de la llista 
que vostè encapçala pel que fa als seus membres? 

La majoria són persones que es presenten per primera 
vegada. Tots són persones conegudes, positives, amb molt 
sentit comú i amb capacitat de treball, que s'estimen el 
poble i que pensen que sumar és millor que restar. 

La Coordinadora Antilínea sovint s'ha mostrat crítica 
amb la seva postura o gestió respecte a la línia d'alta 
tensió de les Gavarres quan era alcaldessa de 
Llagostera. Quina valoració en fa? Creu que existeix 
alguna possibilitat de canviar l'actual traçat de la línia al 
seu pas per Llagostera? La seva formació pensa 
treballar en aquest sentit? 

Em sorprèn moltíssim aquesta afirmació. No sé a qui 
es refereix quan parla de la Coordinadora. Hi ha gent de 
Cassà, de Santa Cristina. Hi ha gent que ocupa càrrecs de 
responsabilitat dins de la Coordinadora que m'han dit just 
el contrari i que valora molt el que vàrem fer. 

Tots sabem que sijo hagués renovat la llicència d'obres 
a ENHER tan bon punt m'ho va demanar, la Coordinadora 
no existiria. 

Tinc la convicció que vàrem fer tot el que podíem fer per 
defensar els interessos del poble: no vàrem donar la 
llicència, vàrem presentar una denúncia als jutjats per 
construir sense permís, vaig negociar personalment amb 
els propietaris la possibilitat d'un traçat alternatiu, vàrem 
fer una reunió conjunta a l'Ajuntament on es varen matisar 
les condicions i on se'm va demanar que actués com a 
representant de tots. í'Acta d'aquesta reunió es va enviar a 
Indústria, a Governació i a la companyia ENHER. També 
s'hi va enviar la proposta del traçat alternatiu. L'última 
actuació va consistir en demanar als jutjats l'enderroc de 
les torres. 

Són fets concrets i comprobables, la intencionalitat dels 
quals queda més que provada. 

Trobo insultant que se'ns digui que no vàrem fer res. I 
ho vàrem fer en circumstàncies molt més difícils que 
l'Entesa perquè era el nostre Govern el que defensava la 
necessitat de la línia pel subministrament d'energia per a 
la Costa Brava. 

Lactuació del Sr. Posttgo, en representació de l'Entesa, 
ha sigut molt més mediàtica que efectiva. Ha agafat 
protagonisme, però no ha fet res de nou. No ha aconseguit 
res i la línia ha passat. 

Penso que encara queden possibilitats de negociar i 
nosaltres pensem fer-ho. 

Creu que el poble de Llagostera està fi-accionat arran 
del famós tema de les cintes? 



ELECCIONS MUNICIPALS 2003 11 

No crec que e! poble estigui fraccionat.Crec que la gran 
majoria de la gent està cansada de veure sortir el nom de 
Llagostera als mitjans de comunicació perfets lamentables. 
I el cas de les cintes ho és. Com exalcaldessa puc asegurar 
que m'és imposible imaginar-me protagonitzant una situació 
com la que hem viscut al poble, preparant paranys, gravant 
regidors, donant les cintes a la premsa, anant als jutjats.... 

La diferència de vots entre l'Entesa per Llagostera i 
CiU a ies darreres eleccions municipals va ser de 1 0 1 
vots. Aquesta vegada els resultats tornaran a ésser 
ajustats? 

Ja ho veurem. Ara la situació és molt diferent. Ara la 
gent de Llagostera sabrà molt bé a qui vota i per què. Han 
tingut quatre anys per veure l'actuació de l'Entesa, valorar-
la i poder també valorar la diferència amb un possible govern 
de CiU, encapçalant jo la candidatura. Ara, tothom coneix 
el Sr. Postigo i tothom em coneix a mi. Penso que a la 
darrera legislatura no estava tot tan clar. Espero que la 
gent tingui memòria. 

És posible un govern d'unitat format per CiU i l'Entesa 
per Llagostera? 

La veritat, no m'ho he plantejat. Espero que !a gent de 
Llagostera valori el nostre programa i la nostra gent i que 
ens doni la seva confiança per aquesta aposta il·lusionada 
de futur per ai nostre poble. 

Creu que existeix més participació de la població en 
la política local o que més aviat hi ha un cert desencís? 

Penso que hi ha menys participació i més desencís que 
a la passada legislatura malgrat que "potenciar la 
participació" va ésser un dels principals objectius del 
programa electoral de l'Entesa per aquesta legislatura. 

Recordo que durant la nostra legislatura vàrem 
aconseguir contactar molt amb la societat civil, motivant-
los i donant-los suport. Varen sorgir noves entitats i activitats 
col·lectives promogudes per nosaltres: El Butlletí, la Colla 
Gegantera, el Grup de Puntaires, els LLibres de Crònica, el 
Concurs de Sant Jordi, les Fires de Setembre i Nadal, les 
exposicions als museus, les visites guiades, els nous 
equipaments i la dinamització de la ràdio. 

Durant els darrers dos anys s'han realitzat i/o iniciat 
diverses actuacions urbanístiques de gran envergadura 
a Llagostera com la construcció de l'IES, la urbanització 
del sector Ganix i Fonellarons, la variant de LLagostera, 
ia rotonda de Sant Llorenç, l'arranjament de la carretera 

de Casa Blanca a la cruïlla de Tossa, el giratori de Can 
Brenis, la plaça Narcís Casas, l'ampliació del CAP, la 
modificació de les Normes Subsidiàries... en canvi 
d'altres actuacions previstes com la del Puig del General 
no acaben de consolidar-se del tot i es presuposten 
any rere any. Quan tindrem arreglat el Puig del General? 

Quan vaig deixar l'Ajuntament, vàrem deixar el projecte 
del Puig del General a punt d'executar. Havíem fet un canvi 
de zones verdes que era molt complicat. Tot estava a punt. 
Segons se m'ha explicat, a l'Entesa no li va semblar bé el 
projecte i l'ha canviat tot. Penso que 4 anys és massa temps 
pera no resoldre res!! 

Si guanyem les eleccions serà la primera actuació 
urbanística que farem. 

Quin canvi notaran els Uagosterencs si els governa 
CiU durant la propera legislatura i per què LLagostera 
necesíta un govern de CiU? 

Notaran il·lusió, unitat de criteri i coordinació entre tots 
els membres de l'equip de govern. 

La primera cosa que faré és contactar amb tots els 
sectors dels poble sense exclusió i apropar, explicar i 
consensuar les futures actuacions a tota la societat civil. 

Entenc que Llagostera necessita un canvi, que sigui 
capaç de recuperar la il·lusió i participació perdudes, que 
projecti el poble cap al futur. I aquest canvi, amb respecte 
pel que és diferent, s'ha d'emmarcar dins una concepció 
de poble i de país que tingui com un dels objectius prioritaris 
enfortir les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra llengua. 
Crec que un govern de CiU podria liderar perfectament 
aquest canvi que el poble tant necessita. 

Marc Sureda 
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Joi oiena Rellot^ ena 

Taller Propi 

Dissenys Excmsitis 

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

L OVERAS 
OBRES i CONSTRUCCIONS S.L 

Tels. 80 52 98 
609 36 32 30 
610 25 63 82 

CARNS I EMBOTITS 
ELABORACIÓ PRÒPIA 

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

jg ^À/{aig ig^O - ig c^/laiq 2000 

LAMPISTERIA 

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

revisions obligatòries 

Passeig Pompeu Fabra, 49 - Tel. (972) 83 03 64 
LLAGOSTERA 

C/. Bon Aire, 1 - B 
TeL (972) 80 50 51 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

C7^bertí..2( 
Tel. 972 83 Ò?íï 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

RECADER 
JOAN XIRGU CIURANA 

Recadería í paquetería 
de dilluns a divendres, 

matí i tarda 
Agència a Girona: 

Cooperativa de Recaders 

A Llagostera: 

C./ Concepció, 45 

Tel. 23 39 61 

Tel. 83 01 57 
Mòbil 630 07 33 07 

RAMONA 
FRIGOLA 

C/GívH tí-T*ï.<ï73«3CSSM- LJL^SOSre^^ 
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Nota d'agraïment 

/
mb motiu de la mort de l'agent 
Carles Gómez Guzmàn la 

Policia Local de Llagostera ha rebut 
una gran demostració de solidaritat 
dels ajuntaments veïns i de tots els 
cossos i forces de seguretat (Policia 
Local, Mossos d'Esquadra i Policia 
Nacional) de les comarques giro
nines. 

Els recursos humans i materials 
que els Caps de les Policies Locals 
de Girona i Salt i l'Àrea Bàsica 
Policial de Girona dels Mossos 
d'Esquadra han posat a la nostra 
disposició ens han ajudat a poder 
fer un digne comiat al nostre 
company, tal com volíem nosaltres, 
l 'A juntament de Llagostera i 
especialment la seva família. 

Moltes gràcies. 
Però des d'aquestes ratlles volem fer especial èmfasi 

en la reacció dels ciutadans i ciutadanes de Llagostera. 
Des del primer moment de saber-se la notícia varen ser 
molt nombroses les trucades i les visites a la seu de la 
Policia Local per donar el condol o per oferir col·laboració 
en allò que fos possible. Aquesta demostració de solidaritat 
va continuar fins diumenge, quan l'aportació de flors per 
part de particulars o d'alguna entitat del poble i la presència 
de llagosterencs i llagosterenques a la missa parlaven per 
si soles. 

Aquesta solidaritat ha estat molt reconfortant davant 
l'impacte que representa per a nosaltes la mort d'un 
company en acte de servei. Permeteu-nos que interpretem 
aquest suport com un reconeixement a la tasca de tota la 
Policia Local, donat que algunes persones que manifestaven 
la seva tristesa no coneixien en Carles, perquè feia només 
quatre mesos que treballava amb nosaltres, però sabien 
que era un dels nostres i que havia mort en un servei al 
veïnat de Bruguera i, per tant, al poble de Llagostera. 

Algunes de les funcions de la nostra professió sovint 
són vistes com a molestes, repressives, arbitràries o injustes, 
i per això moltes vegades tenim la percepció que no són 
reconegudes i que provoquen les queixes dels ciutadans. 

Amb la reacció de la gent davant la desgraciada pèrdua 
d'en Carles hem vist que també es reconeix la nostra tasca 
de prevenció, de protecció del territori i d'auxili a les 
persones. Això ens encoratja encara més a treballar per a 
la comunitat a la qual hem de servir. 

MarcSureda 

En memòria d'en Caries Gómez Guzmàn 
Agent 028 de la Policia Local de 
Llagostera 

Estimat company Carles, t'agradava la nostra feina, a 
vegades poc reconeguda. Amb l'afany de superació personal 
havies assolit experiència i consolidació professional, malgrat 
la teva joventut. 

La teva vocació era de servei envers els altres, i ho has 
demostrat fins a l'últim servei. 

Malgrat el poc temps que has treballat amb nosaltres, 
has deixat un record que no oblidarem. Igual que en els 
altres llocs on havies treballat, com ho demostra la pre
sència avui aquí de molts dels que havien estat companys 
teus. 

En nom de la família, que està passat moments tan 
difícils, agraïm el suport dels companys dels cossos de 
seguretat i la solidaritat del poble de Llagostera. 

Els teus companys, que no t'oblidaran. 

Joan Linde Ribas, Andrés Manchado Nieto, Alfons 
Pelegrina Mir, Josep Martínez Morcillo, Tere Gómez Nieto, 
Carles Ferreiro Pazos, Juan García Cortés, Sergi Delgado 
Regadera, Manel Cano Genobé, Antonio Serrano García, 
Toni RuizGabarrón, Misch OrobitgGuitart. 

Moltes gràcies a tots. 
Llagostera, febrer de 2003 
Policia Local de Llagostera 
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Comentari a Vartlcle ''On són? 99 

Vull fer un comentari a la interès 
sant tasca del recompte de 

senyeres detallat a l'article On són? 
d'en Quim Castelló del Butlletí n° 28. 

Com que la setmana de la Diada 
nacional havia d'estar fora de 
Llagostera, el diumenge abans vaig 
penjar la senyera al balcó amb la 
intenció que hi romangués tota la 
setmana. 

La sorpresa va ser en tornar el dis
sabte següent i veure que la senyera 
no hi era. Havia estat arrabassada per 
la força ja que quedaven algunes vetes 
als barrots. Cal dir que el balcó no és 
gaire alt i la veïna em va dir que quan 
va va penjar la seva el matí de la Dia
da, va veure que la meva ja no hi era. 

Per tan t , a la l l ista n'hi 
mancaria una, o algunes més? 
Aquesta bretolada va ser única o 
repetida? 

MarcSureda 

Fota d'Arxiu. Diada de Catalunya de l'any 2000 

Que cadascú tregui les seves con
clusions a aquesta manca de respec
te i d'atac a la convivència i a la nos
tra identitat. 

Per acabar, vull expressar la meva 
identificació amb en Quim Castelló. 

Què se n'ha fet dels estols de senye
res que guarnien els balcons i fines
tres fa uns quants anys? 

Violeta Batlle 

Visca la vella Europal I 

jr^ sinistre secretari de defensa nord-
americà, Donald Rumsfeld, sem

bla ben bé, la reencarnació del sena
dor Maccharthy . Malauradament, el 
més greu de tot és que hi hagi diri
gents europeus que donin suport a les 
tesis, de rabiosa ultradreta, de perso
natges tan nefastos pel gènere humà 
en el seu conjunt 

La posició reaccionària, eixelebra
da i neofeixista a favor de la guerra de 
l'administració Bush -i que a hores 
d'ara ja es pot dir clarament que no
més és per motius econòmico-ener-
gètics- està tenint una conseqüència 
molt negativa per Europa. De tota 
manera, els insults del Sr. Rumsfeld 
contra l'anomenada "vella Europa" va
ren tenir una alliçonadora resposta en 

la persona de Romano Prodi (un molt 
preparat president de la Comissió Eu
ropea), el qual va manifestar, d'una 
forma molt intel·ligent, que no és la 
vellesa la que fa que els europeus 
s'oposin a la guerra sinó la prudència. 
I, precisament, aquests dirigents tan 
negatius pertot el vell continent com 
són Aznar, Berlusconi i Blair, estan exer
cint de veritables destructors de la 
unitat europea i del seu model sociaL 
Per sort, encara hi ha 
força sentit comú a Europa. L'eix 
francoalemany, la majoria de la opi
nió pública i, sobretot, el ministre d'ex
teriors alemany, són una certa garan
tia de democràcia, tolerància i 
civilizació, enfront de la barbàrie de la 
ultradreta nord americana i dels seus 
"criats" antieuropeus. 

En definitiva, ara el que cal, d'en
trada, és exercir una forta pressió 
mobilitzadora per tal d'aturar la guer
ra, declarar a tot el continent europeu 
persona non- grata al Sr. Rumsfeld, 
que en Joschka Fischer sigui el proper 
president de la Comissió Europea i que 
els ciutadans d'arreu del continent ens 
expressem amb tota la força de la lli
bertat, la dignitat, la igualtat i la fra
ternitat. Visca la Pau!! Visca la demo
cràcia!! Visca la vella Europa !!. 

Josep M. Loste i Romero. 
Portbou 
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Continuem dient NO a la guerra 

/
ra fa vint anys, en aquestes dates, vaig anar a la mili. 
Recordo el dia que vaig acomiadar-me de la família. 

No va ser un comiat molt trist, ja que anar l'any 1983 a 
Mallorca a la mili, no havia de ser preocupant, almenys en 
principi. 

Recordo de forma especial el comiat de la meva àvia, 
en pau descansi. A les vuit de! matí, a la cuina, en fer-nos 
el petó de comiat, va posar-se a plorar. Jo vaig preguntar-li 
"Què passa?", ella va contestar-me: "Res". 

En aquell moment no vaig donar importància a aquell 
fet, però amb el pas del temps he entès aquell gest. Ella, 
com tantes altres persones, sabia el que signifiquen els 
reclutaments i els exèrcits. M'he adonat que darrera aquelles 
llàgrimes hi havia el patiment d'haver passat una guerra 
amb dos fills petits. D'afrontar el dia a dia d'un conflicte 
militar amb la incertesa de saber si demà es disposarà 
dels queviures necessaris. La por d'estar en perill de patir 
maltractaments. L'angoixa dels bombardeigs. La temença 
de caure malalt per la manca d'aliments, de medicaments 
0 d'altres productes necessaris. La destrucció, la violació 
dels drets fonamentals, la mort... 

Tenint present el que és la guerra, cal preguntar-nos: Es 
pot engegar una guerra contra un país sencer per preservar 
possibles atacs terroristes? Jo crec que no. Si es fes, 
aconseguiria aquest propòsit, o, el contrari? Suposo que 
crearia més grups radicals que intentarien atemptar contra 
occident. 

Es pot atacar un país per aconseguir controlar pous de 
petroli? Per fer una demostració de força en el territori i en 
el món? Per beneficiar empreses d'armament? De cap 
manera. 

De totes formes: Com es pot derrocar un dèspota i 
assassí com Saddam Hussein? La posició del govern francès 
de no a la guerra, mentre es beneficia de tractes amb el 
govern iraquià, és correcte? Qui ha proveït d'armament l'Iraq? 
Com es pot aturar el conflicte palestí? Quina solució té la 
misèria que pateixen a Corea del Nord, a Somàlia, Angola..., 
totes provocades per post o pre-guerres? Quins camins hem 
de seguir, tan els ciutadans com els governs, en la lluita 
per la pau en conflictes a Colòmbia, Libèria, Sudan, 
Txetxènia,...? 

Es evident que no hi ha respostes clares. Els governs 
moltes vegades no saben, no volen o no poden actuar contra 
aquests problemes, menys ho poden fer els ciutadans. 

El que si poden fer els governs ( el d'Estats Units 
sobretot, però també els europeus) és no fabricar 
armament. No vendre armes a cap país. No posar armes a 
les mans de tirans que els paguen amb diners robats als 
pobles que més els necessiten. 

Portant, coma ciutadà d'un país democràtic, no votaré 
a cap força política que no condemni la fabricació i venda 
d'armament i no es comprometi a lluitar per aturar-ho. 
Considero que la majoria de governs occidentals, inclosos 
els governs espanyol i català, són còmplices dels crims 
que provoquen les guerres. 

El dissabte 15 de Febrer tot el món (excepte els radicals, 
tan occidentals com orientals) va dir no a la guerra. Malgrat 
l'anomenat xoc de civilitzacions, per primera vegada a la 
història de la humanitat, tothom i alhora va manifestar (de 
la forma que fos) el desig i l'exigència de respectar totes 
les persones i els pobles. Tothom (/a cridar: 

NO ALA GUERRA. CAP GUERRA. 

Joan Frigola 

Una imatge val més que mil paraules 
^%iuen els entesos, que una persona, per considerar-se 

ben realitzada, en el transcurs de la seva vida, com a 
mínim ha d'haver tingut un fill, plantat un arbre i haver 
escrit un llibre. 

Evidentment, quan s'arriba a aquesta edat que ja tens 
dret a cobrar perjubilació, és quan inconscientment et pares 
a repassar com s'han passat tots aquests anys viscuts i te 
n'adones que no hi ha hagut massa temps per avorrir-se. 
Començant per la primera feina a can Vila, seguida d'una 
temporada a Madrid i acabant amb 35 anys a la fàbrica 
Pascual. La vida m'ha donat les seves penes, però també 
moltes alegries. I ara estem de nou al començament 
d'aquest escrit. 

En tot aquest temps, hem tingut tres fills, que són un 
bé de Déu. Fa uns 50 anys vaig plantar un arbre davant de 

casa meva, a l'estació. I encara se'l pot admirar davant 
mateix de l'edifici, com el més gruixut i robust del bonic 
parc. 

Quedaria pendent allò d'escriure un llibre, però les lle
tres també són imatges i ja és sabut que una Imatge val 
més que mil paraules. Són 41 anys fent servir la fotografia 
per anar escrivint la vida i miracles de tot un poble i de la 
majoria dels seus personatges. En certa manera, és una 
gran història i són tantes les anècdotes viscudes, que tot 
plegat per a mi és com un gran llibre obert, que encara el 
podran anar llegint durant molts anys altres generacions. 
Serà el gran complement de la meva trilogia. 

Josep Vall-llosera Demiquels 
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Gemma Tintinya i Àngela Chacon 
"La gent de Galícia van dia rere dia a treure la brutícia de les roques" 

El passat mes de gener, la Gemma Tintinya de 30 anys i l'Àngela Chacon de 29, van decidir anar a Galícia a 
treure "chapapote". Com tants i tants voluntaris, aquestes dues llagosterenques van sentir la necessitat de 
dedicar el seu esforç i el seu temps a netejar la vergonya provocada pel Prestige. Van ser tres dies intensos de 
treball i col·laboració, suficients per poder fer-se una idea de la magnitud de la tragèdia. 

Quan vau decidir anar a Galícia a treure "chapapote"? 
Suposo que la idea ens va venir com a la majoria de 

gent, pensant que estaria bé d'anar-hi i parlant-ne una 
amb l'altra ens vam animar. Vam trucar al 012 (informació 
general) i ells mateixos ens van passar directament amb 
riNCAVOL (Institut Català de Voluntariat), ens van demanar 
les nostres dades i ens van dir que ja ens trucarien. 

Van trigar moit a trucar-vos? Quants dies hi vau estar? 
Al cap de dues setmanes vam rebre una trucada per 

preguntar-nos quins dies ens anaven bé. Eren els volts de 
Nadal i vam preferir marxar passat festes, a partir del 4 de 
gener. 

Ens van tornar a trucar una setmana abans de marxar 
per confirmar-ho i finalment vam marxar el divendres dia 3 
de gener a les 15:00 de la tarda de Barcelona. Vam tornar 
el dilluns dia 6 de gener, en total tres dies. 

Com hi vau anar? 
Vam marxar amb autocar. El viatge va durar unes 16 

hores i els autocars anaven "a tope". Hi havia dos autocars 
de 50 places i anaven plens. 

Quan vam arribar ens van portar a un col·legi de Muros 
(Rias Baixas), que estava a 5 km- del poble. Tan bon punt 
vam arribar ens vam canviar, ens van donar l'esmorzar i 
cap a treballar. 

Suposem que l'exèrcit havia deixat mantes perquè to
tes les que hi havia a l'escola per dormir eren iguals, de 
color marró. 

Dormíeu a l'escola mateix? 
Sí, ens van dir que portéssim sacs de dormir, "esterilles" 

i roba d'abric. Però en arribar al col·legi vam trobar mata
lassos al terra de les aules i un parell de mantes per a 
cada persona. 

Després d'esmorzar ens van portarà la platja de Muros 
que estava a 2 o 3 quilòmetres de l'escola. Un cop allà ens 
van portar a netejar les roques. 

Com aconseguíeu l'equip per netejar? 
Al costat de la platja hi havia üh camp de futbol, i on 

normalment hi havia el bar, era on es disthbuïa tot el 
material de neteja, I també on et donaven la bossa amb el 
dinar. 

Abans de començar, ens van explicar que mentre treba
lléssim no ens toquéssim res, que hi havia unes persones, 

Gemma Tintinya Àngela Chacon 

els "manos limpias", que eren les encarregades de gratar-
nos si ens picava el cap, de canviar-nos la màscara si ens 
l'havíem embrutat... Sobretot et deien que no et toques
sis el cabell, perquè el "chapapote" no marxa i si te l'embruts 
s'ha de tallar. 

Quina va ser la vostra impressió en arribar a la platja? 
Ufff! És una passada! Penses com pot haver passat això, 

que tot allò que en condicions normals ha de ser preciós 
ara potser s'haurà perdut per sempre. 

És frustrant, perquè per treure el "chapapote" et donen 
una mena de rasqueta o paleta de les que fan servir els 
manobres -no tenen gaires recursos- i et diuen; neteja! 
Però quan comences a rascar les roques i veus que no 
marxa penses: què he vingut afer si no puc treure res? i al 
final acabes traient trossos sencers de "chapapote" que 
estan entre les roques amb les mans. Al principi és molt 
decepcionant perquè et donen uns cubells per omplir i amb 
la rasqueta no treus res. Però després quan comences a 
netejar amb les mans t'animes una mica perquè aleshores 
sí que fas feina. 

El primer dia entre tots vam treure unes 6 tones de 
"chapapote". 

El segon dia ja no estàvem tots 100 allà mateix. A 
nosaltres ens van portar a una part nova de la platja on 
també hi havia roques brutes. Hi havia vegades que et pen
saves que treies un pegat de "chapapote" i resulta que va 
ser una alga morta barrejada amb musclos i cargolines, ho 
treies tot mort. 

I el més frustrant de tot és que l'aigua la veus neta, i 
penses, com és possible que totes les roques i la platja 
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estiguin negres i l'aigua no. La gent d'allà et diu que és 
culpa de les marees. Quan puja la marea, arrossega tot el 
que hi ha al fons del mar, per tant arrossega tot el 
"chapapote" cap a la platja i les roques, i quan baixa la 
marea, com que tot ha quedat atrapat a la platja i les 
roques, l'aigua es veu neta. Però es veu neta només la part 
de sobre, perquè tot el petroli està al fons. 

Els mateixos gallecs ens van dir que el fons del mar és tot 
neg'e i que tant la vegetació com els animals estan tots morts. 

Quantes hores treballàveu a les platges? 
Només ens deixaven treballar quatre hores seguides i 

només al matí, perquè és quan ia marea és baixa. A la 
tarda, com que puja la marea, les roques queden cobertes 
d'aigua i no s'hi pot treballar. Són només quatre hores, 
però és esgotador perquè treballes en males condicions, 
fa fred, i no et pots moure bé perquè vas molt abrigat. 

I després de treballar què fèieu? 
Després de treballar et donaven una bossa amb dos 

entrepans, una llauna de beguda, dues ampolles d'aigua, 
un suc i una peça de fruita. Això ens ho menjàvem a la 
platja mateix i després tornàvem al col·legi per dutxar-nos. 
Teníem 20 dutxes per 100 persones i no hi havia aigua 
calenta per a tots. Quan baixàvem de l'autocar tothom cor
ria per poder-se dutxar. 

Un cop aconseguies dutxar-te, el que et venia més de 
gust era descansar una estona i després ja arhbava l'hora 
de sopar. El sopar ens el portaven les dones del poble fet 
per elles mateixes a casa seva, així ens asseguraven un 
plat calent. 

És veritat el que diuen, que 
el que neteges un dia l'endemà 
torna a estar brut? 

Sí, sí, com que hi ha la marea 
alta durant la nit, l'endemà tot 
torna a estar brut. Això també et 
decepciona, però al final acabes 
pensant que tot el que tu has 
pogut treure ja no hi serà. 

Podríeu explicar alguna 
anècdota de la vostra estada 
allà? 

El primer dia ens va passar 
una cosa divertida. Després de 
treballar i quan ja sortíem tots 
corrent de l'autocar per anar a 
dutxar-nos, ens vam trobar les 
portes de l'escola tancades, i ja 
us podeu imaginar l'enrenou que 

es va organitzar. Tothom cridava que obrissin les portes, 
que ens volíem dutxar... 

Una altre anècdota que ara recordem com a divertida 
va ser tot just arhbar. Ja havíem esmorzat quan els con
ductors dels autocars ens van dir que no ens volien portar 
cap a la platja. Deien que ells ja ens havien portat des de 
Barcelona i que no ens podien portar perquè ja havien 
complert les hores permeses per conduir. No ens ho podíem 
creure: després d'un viatge tan llarg i cansats de tantes 
hores sense gairebé dormir, ens volien fer anar a peu. Per 
sort vam poder convèncer un dels conductors i al final ens 
van acompanyar. 

Voldríeu afegir alguna cosa per acabar? 
Per la nostra curta experiència, pensem que el govern 

no hi ha fet res, que són el propis gallecs els que van allà 
a treure el "chapapote". 

La gent d'allà, pescadors, mariscadors... van dia rere 
dia a treure la brutícia de les roques. Com que no poden 
treballar Intenten ajudar com poden. 1 penseu que no no
més han perdut els guanys d'una temporada, han perdut 
els guanys de molts anys, perquè això trigarà molts anys a 
solucionar-se. 1 no solament hi han perdut els pescadors i 
mariscadors sinó també tota la gent que viu del tuhsme. 

Sílvia Cortés 

Li diran "chapapote" o com 
vulguin, però al cop i a la f i 
això només és merda 
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TflB6CS 
NONTSE PLENSE SENDRfi 

C. Comprodon, 10 
Tel 972 83 05 28 

17.240 LLfiGOSTERfï (Girona) 

Gabinet Terapèutic 

o 

o 

TERÀPIES MANUALS 
RECUPERACIÓ FUNCIONAL 

QUIROMASSATGE DIPLOMAT 
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 

DRENATGE LIMFÀTIC 

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

Entrepans 
freds 
i calents 

"ANTIC DORADO" 

C, Àngel Guimerà29 

Tel, 972 830664 

LLAGOSTERA 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

LLAGOSTERA 

bsma 
pintura -•- decoració 

Tel 80 52 08 - 46 35 78 

L'A a^onjcx. 

Telèfon 972 805525 
Reforç i repàs individuals i grups reduïts 

—-^;—:r^ C/ Girona, 31. Llagostera 

RaE^i/C_. 

Mas Serinyà s/n 
17457 CAMPLLONG 
(Girona) 

Í972 464 064 
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, Neix un nou web, llagostera.org 
Cada vegada són més els municipis que tenen el seu espai a ia xarxa. Fins ara Llagostera ha estat representat pel 
web de caire independent llagostera.com, que albergava un apartat oficial "Ajuntament". Des del mes de gener 
d'enguany l'Ajuntament de Llagostera disposa del seu web oficial: www.llagostera.org, 

Per una banda tenim 
llagostera.com, web independent, 

que deixa de tenir l'espai oficial, però 
continua com sempre oferint dia a dia 
notícies, fòrums, anuncis, etc. I per 
altra banda llagostera.org, web oficial 
de l'Ajuntament Aquesta nova pàgina 
pretén ser una eina d'informació i 
acostament entre el consistori i el po
ble i viceversa. 

El disseny de la pàgina no vol ser 
gens pretensiós, ja que aquesta està 
pensada perquè l'usuari la consulti 
amb força assiduïtat i per tant sigui 
amena, àgil i poc feixuga, preval la fun
cionalitat. La web està estructurada 
amb un menú fix, per no perdre en cap 
moment l'opció de canviar d'apartats 
ràpidament. Cada apartat, està format 
persubmenús. 

El menú principal està dividit en els 
següents apartats: Ajuntament El mu
nicipi, Serveis municipals, Agenda, 
Llocs d'interès i Notícies. Cada un 
d'ells té diferents submenús; regidori-
es, patronats, formularis, localització, 
història, biblioteca, entitats, festa ma
jor... per citar-ne uns quants. 

La pàgina d'Inici ens mostra con
tinguts d'interès, notícies d'àmbit lo
cal i oficials de l'Ajuntament. Aques
tes notícies es publiquen des del ma
teix Ajuntament i es van renovant 
diàriament. 

D m v m j u l i : i l i iH l i u l t r ü ( i l i i rAtufrt.iacfil de l.lMni4r:i/i • Uèttt^Ktl lr it iVti*r>' 

P iesc i ín l t J I " ! ' - ' ' ' • " 3 •VinciAK ^Hobn ·J C.Gootíii -nllaCMií t ^E IPan 

^JS}£i 

•JIII.H.InlJ.IB •JI. , l l ! .HJI. !« 

Infotmaciú 
EX Regidones 
E l P4!toitals 
E l F Orni ui ans 

EX 
suggenmerils 

Dissabie 22 de Febrer de 3CD3 

IjjcalrLJaciÓ 

EX Mapa 
EXl·liUúiia 
DEmitaH 
BPALS 

EX Biblioteca 
B A D C I U 

O Policia local 
O Uagosteia Radio 

O Cent te Si educatius 
E i DGitallen3 

EXpesumajoi 
S Festes locals 
EX Metcal 
D Gasiionomia 

EXM....,^ 
EX Rutes 
IX Camí bici 

EX 
9 Cot?voc4lOiies 

EX Plens 
I X Pressuposi 2Xa 

k ^ &> 
'Llagostera te un toc" 

^ I 

Benïiníj'uií a 1J web oficia] de 
rAjuniamcnC ile Uieoitera Aquí b 
trobaieu iota la mfomiacii refeteni al 
mumcípi 

Noticies oficals publicades per l'Ajuntament de Llagostera 

Presentació oficial de llagoster3.org Ajuniamínl 
1.17.2003 13.25 GMI 

D L'Ajunlameol de UagoiterA príimlarà púbbcamenl la fcvi MVA pàgma web 
cl proper danccres 26 dt fcbtei a lej 20 horeí a U sala de Plení 
La web pretén per una banda millorar la comuracaai amb els veuii de Llagostera i 
per alita facilitai als 'vifüanií virtuals' la aifonnació necesíàna pctttui tmgian un 
bon coneixemeni del munc^ii 
Hola de pifinia 

\ 
•fl IrínnC 

Els internautes que 
necessitin una 
instància ja no hauran 
de "pujar" a 
i'Ajuntament, la podran 
"baixar" dlnternet 

Facilitar la comunicació entre el 
poble i l'Ajuntament és un dels objec
tius d'aquest w/eb. És per això que 
trobem diferents serveis que perme

ten a l'usuari disposar de documents 
0 consultar-los, sense haver d'anar-los 
a buscar a l'Ajuntament. Com per 
exemple, els plens, la publicació de 
l'informatiu municipal, instàncies 
d'obres o genèrica, convocatòries, 
pressupostos, etc. 

Un dels punts que també cal des
tacar són els formularis que hi ha en 
determinats submenús. Omplint-los i 
enviant-los, des de la mateixa v̂ êb, 
en pocs dies l'usuari rep la informació 
sol·licitada. 

En definitiva, un web que posa a 
disposició diferents serveis, que a la 
llarga pretén ampliar i donar a conèi
xer una mica el tarannà del nostre 
poble. 

El col·lectiu de redacció 

http://llagostera.org
http://llagostera.com
http://www.llagostera.org
http://llagostera.com
http://llagostera.org
http://llagoster3.org
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Vivers 
can ragolta 

Veïnat de Cantallops, 3 

Tel./Fax 972 83 04 80 

Mòbil 647 668 441 

17240 LLAGOSTERA 

Cultius de plantes ornametals, 
fruiters i arbres d'ombra i oliueres 

EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA JURÍDICA I FISCAL 

VENDA I LLOGUER D'IMMOBLES 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSEGURANCES 

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

Horari: 
Matins: 9 a 13,30 

Tardes: 17 a 20,30 
Dissabtes tarda tancat 

can Panec/e^ 

Carretera de Sant Feliu a Girona, 
C-65 km. 12 

Te. 972 83 03 56 

COMERCIAL MIQUEL-VALENTÍ, SL 
P e r n i l s i e m b o t i t s 

|ordl Miqud Perxachs 

C.FÍvaller,14 17240 LLAGOSTERA-Girona-

TeL i Fax 972 80 5017 
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VIU Concurs literari Sant Jordi 2003 
\ Bases 

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntamerít de Llagostera, la Biblioteca Julià Cutillé i El Butlletí de Llagostera han convo
cat el VIII Concurs literari Sant Jordi 2003. 
Els treballs es podran presentar a la Biblioteca Julià Cutillé fíns el dilluns 31 de març de 2003. 

CATEGORIA 

1.- Infantil: A: Cicle inicial 
B: Cicle mitjà 
C: Cicle superior 
2.- Juvenil: A: Ir. Cicle d'ESO 
B; 2n. Cicle d'ESO 
3.- Adult: nascuts abans de 1986 

MODALITATS •9 

- El tema serà lliure per a totes les modalitats. 
- Tots els treballs s'hauran de presentar en llengua 

catalana. 
- Les obres presentades hauran de ser inèdites. 

Conte il·lustrat: Es pot presentar en qualsevol tècnica 
(llapis de colors, aquarel·la,...). Tamany DIN A-4. 

Infantil A i B: Predomini d'il·lustració sobre text. 
Infantil C: Predomini de text sobre il·lustració. Es pre

sentarà l'original i 4 còpies. 

Narració: Per a les categories Juvenil i Adult. 
Extensió màxima 15 fulls DIN A-4. 
Escrit a màquina o ordinador, a doble espai i per una 

sola cara. 
Es presentarà l'original i 4 còpies. 

PRESENTACIÓ 

- Totes les obres presentades portaran a la portada el 
TÍTOL, l'EDAT i la CATEGORIA a la qual es presenten. 

- A part, s'hi adjuntarà un sobre tancat on s'indicarà al 
seu exterior; 

- Concurs literari Sant Jordi 2003. 
- Títol de l'obra i categoria. 
- Dins aquest sobre s'hl inclourà una targeta amb NOM, 

COGNOMS, ADREÇA i TELÈFON. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

- Els treballs es podran presentar a la Biblioteca Julià 
Cutillé fins el dilluns 31 de març de 2003. No s'accepta
ran les obres que es presentin fora de termini. 

JURAT 

Hi haurà un jurat per a cada categoria. El Jurat estarà 
format per cinc membres. 

El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi d'al
guna de les categories si ho considera oportú. 

PREMIS 

- S'estableix un primer premi per a cada categoria cedits 
per l'Ajuntament. 

Categoria 1: Un Iot de llibres i un trofeu per a cada un 
dels cicles. 

Categoria 2: Un val per discos i/o llibres per valor de 
120 . per a cada un dels cicles. 

Categoria 3: 600 

VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS 

El veredicte es farà públic el diumenge 27 d'abril de 
2003, al Teatre Casino Llagosterenc. 

ACLARIMENTS 

- Lorganització del concurs es reserva ef 
sobre les obres premiades. 

- La resta d'obres podran ser retirades de la Biblioteca 
Julià Cutillé a partir del lliurament de premis i fins a un 
màxim de 2 mesos. 

- Totes les obres guanyadores seran publicades en el 
Butlletí de Llagostera. 

- No s'acceptaran els treballs que no compleixin els 
requisits recollits a les bases del concurs. 

«g> 
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Plaça Catalunya n° 7 Tel. 972 80 56 20 
LLAGOSTERA 

w w w . c l a s s i c - c a f e . n e t 

MIVIA 
PERFUMERÍA 

ESTÈTICA 

COIVI P I E M EINTS 

ÀixqEl quiíviERÀ, 2 8 - TEI./FAX C972) 8 5 1 5 8 2 
1 y 2 4 0 ' lUxqosTERA (qÍROisjA) 

http://www.classic-cafe.net
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

ç. l l i f a l t a ? 
Que 

„• casino Llagosterenc 

.a . .o .depro.ran,a .aot .v .a .s 

/Arbres 

/Ganes 

a, parc de ía Torre 

de treballar pel PO'"^ 

tothom 
/internet gratis per 

/ u n a biblioteca nova alpob-e 

Q^è lü- s o b r a . 

/ Forats als carrers 
de Llagostera 

de la urbanització 

de pipes 

/Asfaltar els carrers 

La Canyera 
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a( terra de la r^v 

^..Déu mana" amb 

del Casino 
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floretes 

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-maii (eíbutlleti@grn.es) 

Soler 
mobles i cortines 

edUr 
C. Àngel Guimet-^, 6 - Tel 972 83 0 0 U - Ll^gosterg 

rRLJ ÍTES 

mailto:butlleti@grn.es
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Activitats de Nadal 

Reis de l'Orient, Pastorets, 
pessebres, carrers engalanats, 

tallers infantils, mercat, atraccions, 
balls, cagatió, quines... varen celebrar-
se durant les festes de Nadal a 
Llagostera. 

Els actes varen començar amb el 
mercat de Nadal el dia 15 de 
desembre a la Plaça Catalunya on 
diversos comerciants varen parar i 
oferir articles nadalencs i 
d'alimentació. A la mateixa plaça varen 
instal·lar-se algunes atraccions pels 
més petits. 

El mateix dia el Club d'Handbol 
Llagostera col·laborava novament amb 
la marató de TV3 jugant diversos 
partits al Pavelló Municipal d'Esports. 

TIN de Nadal 

LÀrea de Cultura i Festes de l'Ajun
tament de Llagostera va organitzar per 
quart any consecutiu el Taller Infantil 
de Nadal. Un total de 30 nens i nenes 
de P-4 fins a 4 de primària varen es
coltar contes, fer manualitats, jugar i 
maquillar-se. El TIN va celebrar-se als 
locals del Petit Casino en comptes del 
Local social de "La Caixa" a causa de 
l'elevat nombre de participants. 

Pessebres 

Així mateix, l'Escola d'Artesania i 
l'Ajuntament de Llagostera varen 
organitzar el Concurs de pessebres, 
aparadors. 

Els guanyadors van ser Perruque
ria Roser a la categoria d'aparadors i 
Sergi Miquel a la categoria de pesse
bres. 

El pessebre del Casal Parroquial 
Llagosterenc va rebre una menció 
especial per part del jurat. 

Es tractava d'un pessebre fet per 
Amadeu Hernàndez de 50 metres 
quadrats i més de 300 figuretes, 
algunes de les quals fins i tot tenien 
moviment. 

Marc Sureda 

Els més petits varen poder pujar als cavallets durant ta fira de Nadal 

Marta Ventura 

Alguns articipants del TIN 
Mate Sureda 

El pessebre del Casal també tenia línia d'alta tensió 

i 
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Pastorets 

Els Pastorets de Llagostera varen 
omplir de gom a gom la sala de teatre 
del Casal Parroquial Llagosterenc, 
sobretot el darrer dia de representació, 
on quasi no s'hi cabia. 

Enguany els Pastorets de Llagostera 
han arribat a la seva vuitena edició. 

L'obra de Miquel Vall-llosera i 
Demiquels s'estrenà per primera 
vegada al teatre del col·legi del Collell, 
el dia de la Puríssima de l'any 1969. 

Els alumnes del Collell els van con
tinuar escenificant durant 14 tempo
rades seguides. L'any 1979 s'esceni
ficaren per primera vegada a Llagos
tera però no va ser fins l'any 1994 que 
es representen any rere any. 

Els Reis 

Els tres Reis de l'Orient varen ser rebuts amb mol
ta expectació. Els carruatges i els patges reials varen 
recórrer els carrers de Llagostera. 

La cavalcada va finalitzar al Teatre del Casino 
Llagosterenc on centenars de nens i nenes els 
esperaven per recollir el seu regal. 

Celebracions 

Els treballadors de l'Ajuntament de Llagostera i 
Patronats Municipals també van celebrar l'arribada del 
Nadal amb un pica-pica a la Sala de Plens del consis
tori. 

El vi i el cava no hi van faltar. 

Marc Sureda 

Foto Kirn 

Foto Kim 

En Pepe fent de les seves... 



26 COSES DEL POBLE 

Solidaritat 
Agenda Llatinoamèrica i mundiai 

EI passat dia 25 de gener es va dur 
a terme una reunió de treball per 

a elaborar les conclusions de la 
campanya de l'Agenda Llationo 
americana i mundial. 

Els actes van començar al matí al 
Local social de "La Caixa" on també 
es va fer una narració de contes per a 
la mainada a càrrec de Carmina 
Rabasseda. A partir de les 2 del migdia 
els inscrits varen anar a dinar al bar 
restaurant El Passeig. Els actes van 
finalitzar passades les sis de la tarda 
amb la intervenció d'Arcadi Oliveres. 

Tots els actes van ser organitzats 
per l'entitat Llagostera Solidària i 
l'Ajuntament de Llagostera amb la 
col·laboració de la Coordinadora 
d'ONG's. 

Rafael Villena 

i, t i\ 
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Rafael Villena 
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Temporal de vent 

El temporal de vent del passat 31 
de gener va deixar un mal record 

a Llagostera i un paisatge desolador 
al municipi. 

D'una banda es va lamentar la 
vida de l'agent de la Policia Local de 
Llagostera, Carles Gómez Guzmàn, 
que va morir en acte de servei l'última 
nit de gener quan intentava apagar 
un foc provocat, segons sembla, per 
una línia elèctrica de mitja tensió i 
d'altra banda pel gran nombre 
d'arbres arrencats i la trencadissa de 
mobiliari urbà: senyals, fanals, llums, 
teulades i testos, entre d'altres. 

Els estralls del vent més visibles 
al centre del poble van ser els quatre 
pins del bosc de la Torre que varen 
caure i que afortunadament no van 
causar danys a tercers. 

El parc va quedar intransitable 
durant varis dies, mentre es proce
dia a la tala dels arbres caiguts I dels 
que també varen quedar afectats pel 
temporal. 

La Policia Local va acordonar el 
parc per senyalitzar la zona mentre 
varen durar les feines de la brigada 
municipal. 

Incendi forestal 

La mateixa tarda del 31 de gener 
es va declarar un important incendi 
al municipi de Santa Cristina d'Aro 
que també va afectar els termes mu
nicipals de Sant Feliu de Guíxols 
i Tossa de Mar. 

El fum de l'incendi era visible des 
de diversos quilòmtres de distància. 
La Direcció General d'Emergències i 
Seguretat Civil a través dels cossos 
dels Bombers de la Generalitat de 
Catalunya i dels Agents Rurals, van 
determinar el perímetre afectat per 
l'incendi en unes 620 hectàrees de 
zona arbrada i matoll. 

Lincendi va ser provocat per un veí 
que cremava restes de jardineria i va 
caldre evacuar a més de 400 persones 
de diverses urbanitzacions. 

Marc Sufeüa 

El parc de !a Torre va quedar greument afectat pel temporal de vent. Quatre arbres van caure. 

MarcSureda 

I 
' ' •- J ^r - ^ ^ - ^ ^T-^' 

MarcSureda 

L'incendi va aixecar una gran columna de fum que es podia veure des de quilòmetres de 
distància 
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Sant Antoni Abat 
Marc Sureda 

a Festa de Sant Antoni, patró dels 
animals va celebrar-se un any 

més, el passat 19 de gener, arribant 
a la seva XVII edició. 

Els actes van començar a les 9 del 
matí amb una concentració de 
participants i esmorzar per als genets 
a l'esplanada de la zona esportiva. 

Les obres d'urbanització d'aquesta 
zona, no varen impedir la concentració 
tot i que va caldre senyalitzar-la 
adequadament 

A les 10 en punt va començar la 
tradicional missa solemne en honor 
a Sant Antoni amb l'actuació del Cor 
Parroquial. Seguidament va iniciar-
se la desfilada de carrosses i cavalls 
des del pavelló fins a la plaça 
Catalunya, on es van beneir tots els 
animals. 

Segons els organitzadors més de 
dues mil persones varen seguir la 
desfilada d'animals i carrosses pels 
carrers de Llagostera. 

La festa va acabar al Local Poli
valent amb una arrossada popular i 
ball a benefici del Club Patinatge Lla
gostera, que enguany s'ha classifi
cat novament pels campionats eu
ropeus que es celebraran a la ciutat 
francesa de Nantes. 

La brigada va ajudar en les tasques d'organització 
Marc Sureda 
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Homenatge 
a les víctimes del franquisme 

El mes de maig de l'any passat es va dedicar, a Llagos 
tera, un monument a l'Exili, però la inauguració oficial 

podríem dir que va tenir lloc el passat dia 9 de febrer d'en
guany, dintre dels actes programats en homenatge a les 
víctimes del franquisme, amb la presència de molts com
ponents de l'Amical de Mauthausen de l'Estat espanyol, 
amb el seu president i el secretarí general -tots dos super
vivents dels camps nazis- al capdavant i que van donar un 
relleu als actes programats per a aquell dia. 

Van ser dues hores molt atapeïdes, carregades d'emoció, 
de records i d'homenatges a tots els homes i dones de la 
nostra vila que 64 anys enrere, per aquestes dates, es van 
haver d'exiliar -fugint de les possibles represàlies 
franquistes- i també als que es van quedar i van patir, i 
alguns morír, a conseqüència d'aquestes. 

A les 12 a la plaça de l'Exili, va tenir lloc el primer 
d'aquests actes, amb la lectura de poemes i el cant de 
l'Emigrant, a càrrec d'Assumpció Hortet, acompanyada per 
Crístina Pujol al violoncel. Va ser molt emotiva l'actuació 
d'ambdues, que van rebre forts aplaudiments del nombrós 
públic allà concentrat. 

Tot seguit es va fer l'ofrena floral, consistent en dues 
corones portades per nens i nenes, i dos rams de flors, un 
de l'Amical de Mauthausen, portat per un nen i, l'altre, per 
dues filles de deportats morts als camps nazis d'Àustría, 
mentre, en mig d'un silenci impressionant, es donava 
lectura a ta llista dels morts i executats. 

Tot seguit va paríar l'alcalde, Lluís Postigo, i el secretarí 
general de l'Amical, Enríc Marco. Parlaments molt sentits, 
d'homenatge a totes les víctimes i d'un rebuig total als 
preparatius bèl·lics que s'estan duent a terme per part d'EUA 
contra l'Iraq. Un NO A LA GUERRA que se'ns va fer patent 
abans de començar els actes, amb un adhesiu que van 
repartir i que pràcticament lluïa tothom damunt del pit. 

S'ha d'agrair que, després de passats tants anys, el 
consistori de Llagostera hagi portat a terme aquesta tasca 
de recuperació de la nostra memòria històrica i 
d'homenatge a totes les persones que durant molts anys 
han restat ignorades, o bé no calia recordar-les ja que havien 
estat els "dolents" -els derrotats- tot i ser els que estaven 
al costat de la legalitat vigent en aquella època, i no dels 
colpistes -vencedors- de la guerra fraticida. 

Acabats els actes, molts assistents vam anar a la 
urbanització Fonollerons, per inaugurar un carrer nou, 
que d'avui en endavant portarà el nom d'Amical de 
Mauthausen. 

Per facilitar el trasllat es va posar un tren petit a disposició 
dels assistents. 

Allà, després d'unes paraules de l'alcalde, el president 
de l'Amical, Joan Escuer, va posar de relleu els actes del 
dia, agraint al poble de Llagostera el fet de dedicar un 
carrer a l'entitat que ell presideix. Tot seguit tots dos van 

UarcSureda 

L'entitat Llagostera Solidària va 
una pancarta contra la guerra a 

aprofitar els actes 
l'Iraq 

per desplegar 

Mate Sureda 
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procedir a descobrir la placa del carrer nou. Dues vídues 
de deportats hi van dipositar un ram de flors al peu. 

Llagostera, s'afegeix a Girona, Caldes de Malavella, 
Mollet del Vallès... poblacions que han dedicat un carreró 
una plaça a aquesta associació de deportats als camps 
nazis i familiars, en reconeixement a la tasca de 
testimoniatge i divulgació -amb exposicions, pel·lícules, 
xerrades- del que van haver de suportar i patir en aquells 
infernals camps d'extermini nazis, on van morir més de 
7.000 ciutadans de l'Estat espanyol, entre els quals hi havia 
tres llagosterencs, un d'ells, el meu pare. 

En acabar, el trenet va traslladar la gent a l'Ajuntament 
on tindria lloc l'últim dels actes programats per a aquell 
dia. 

Amb el saló de sessions ple a vessar, l'alcalde va co
mençar demanant un minut de silenci en memòria de les 
víctimes del franquisme. La regidora de Cultura, Montserrat 
Vila, va fer la presentació d'una nova col·lecció que, amb 
el nom genèric de Memòria recull les vivències de 
llagosterencs a l'època de la postguerra. En aquesta oca
sió es va presentar la publicació de Pere Parés Capalleras, 
titulat Puerto Galis. Retalls d'un captiven. Magnífica obra 
de testimoni del que havien de suportar al "15 Batallen 
Disciplinario" a Andalusia, als anys quaranta. 

Enric Ramionetva fer un resum del malaguanyat autor 
R Parés i de la seva obra al llarg de la seva vida, que, a 
més de col·laborador en diverses publicacions, va ser l'au
tor de la celebrada peça teatral Les filles del taper. 

Aquesta sèrie d'actes es va cloure amb un aperitiu que, 
a aquella hora -les dues- va ser molt ben rebut pels assis
tents. 

A. Mascort 

Foto Klm 

Moment de la descoberta de la placa del carrer Amical de Mauthausen 

Energia solar al CEIP Lacustària 
y i m b motiu de la celebració de la 

^TíSetmana de la Ciència el col·legi 
CEIP Lacustària va fer funcionar l'aula 
d'informàtica del centre amb enegia 
solar. 

L'activitat va ser possible gràcies a 
la Font Solar Autònoma del Doctor 
Francesc Sureda. Sureda va explicar als 
alumnes com l'energia del sol és 
converteix en electricitat. 

Tant els alumnes com el professorat 
van valorar molt positavament 
l'experiència. L'activitat va ser 
retrasmesa per Televisió de Catalunya. 

í ::ir . .W 
Pilar Ventura 
fíS-
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11 Fira rebaixa 

Fira rebaixa ha arribat enguany a la seva segona edi 
ció. Per segon any consecutiu la Unió de Botiguers 

de Llagostera va organitzar Fira rebaixa al Local Polivalent. 
La fira va tenir lloc el passat nou de febrer coincidint 

amb els actes d'homenatge a les víctimes del franquisme. 
Durant tot el matí es va poder visitar la fira que va 

comptar amb la participació de diversos botiguers i 
l'assistència d'unes 1000 persones segons els 
organitzadors. 

El president de la Unió de Botiguers, Fèlix Pallarols, i 
el regidor de promoció local de l'Ajuntament de 
Llagostera, Miquel Ramis, varen lliurar el viatge de vuit 
dies a Mallorca que Irene Ribas va guanyar durant la 
campanya -̂ ^ w^Hai 

Marc Sureda 
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Campanyes gastronòmiques 
Llagostera presenta "La Cuina del Bacallà: El Peixopalo" 

M'és de 300 persones varen assistir el passat 20 de 
febrer a Tacte de presentació de la campanya gastro

nòmica "La cuina del Bacallà: El Peixopalo" organitzada 
pels ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant 
Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro. 

Els quatre restaurants llagosterencs, Ca la Maria, Cal 
Degollat, Mas Roure i Mas Tarrè, que participen a la 
campanya, van oferir una degustació de diversos plats 
cuinats amb bacallà als assistents. Es varen servir 900 
plats i uns 50 litres de vi blanc. 

L'acte de presentació va servir per donar el tret de sorti
da a la campanya gastronòmica que començava l'endemà 
i finalitzarà el proper 23 de març. 

L'acte va comptar amb la presència i parlaments dels 
regidors de turisme de Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja 
d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i l'alcalde de Llagostera. Jordi 
Rissech, del restaurant Mas Roure va parlar en nom dels 
restaurants. 

Enguany participen a aquesta primera campanya 17 
restaurants, 4 de Llagostera, 3 de Santa Cristina d'Aro, 3 
de Castell-Platja d'Aro i 7 de Sant Feliu de Guíxols. 

Totes les persones que facin algun dels menús que pro
posen els diversos restaurants seran obsequiats amb un 
punt de llibre signat pels escriptors Manuel Vàzquez 
Montalbàn i Ignasi Riera. 

La propera campanya, la de "Faves, pèsols i suquet" 
començarà el 4 d'abril. 

Els regidors de turisme de Santa Cristina d'Aro, Castell' 
d'Aro, Sant feMu de Guíxols i l'alcalde de Llagostera 

Platja 

MarcSutecla 

En Jordi del Mas Roure parlant amb membres de l'equip del 
programa En directe de TV3 MarcSureda 
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Sanitat a Llagostera 

Què és una Àrea Bàsica de Salut? Què és un equip d'Aten 
ció Primària? Quins són els objectius del model d'Aten

ció Primària a Catalunya? Aquestes i altres preguntes van 
tenir resposta el passat 19 de febrer a a ia xerrada informa
tiva celebrada al Teatre Casino Llagosterenc. 

Així mateix es va parlar de la situació actual de l'Àrea 
Bàsica de Salut a Llagostera i es van explicar les millores 
que iia aportat la implantació de l'ABS. 

Després de cada ponència, els assistents van poder ex
posar els seus dubtes i demanar qualsevol aclariment sobre 
el funcionament del servei. En aquest sentit també existeix 
un full de reclamacions a disposió dels usuaris del CAR 

D'altra banda el Centre d'Atenció Primària de Llagostera 
disposa des del passat 16 de desembre del programa de 
salut bucodentai del Servei Català de la Salut. 

El nou servei d'odontologia funciona els dilluns, dimarts i dijous de les nou del matí a les 2 de la tarda i els dimecres 
i divendres de tres de la tarda a les vuit del vespre. Per a demanar hora ca! trucar al telèfon 972 83 12 03. 

Aquest servei és el primer que es posa en funcionament a la nostra Àrea Bàsica de Salut. Posteriorment s'implantarà 
al CAP de Cassà de la Selva on es redistribuiran els horaris. 

Miquel Orobitg candidat a 
Gironí de l'any 

'esportista de Llagostera Miquel Orobitg Guitart és un dels nominats per a 
i convertir-se en gironí de l'any pel que fa a la categoria d'esports. Orobitg té 
un palmarès impressionant amb diverses medalles d'or, plata i bronze i ha 
participat en el jocs d'Atlanta del 1996 i en els de Sidney del 2000 en la 
modalitat de tir olímpic. 

Tots els gironins que vulguin poden participar en la votació popular fins el 
31 de març. Es pot votar mitjançant el correu electrònic premis@elpunt.info, 
el fax 972 4187 32 o el correu convencional Apartat de Correus 644 17080 
de Girona. En qualsevol cas cal fer constar el nom i telèfon de la persona que 
fa la votació. 

Els altres nominats en la categoria d'esports són Pere Gratacòs, Teresa Mas 
Xaxars i Jordi Pau Martínez. 

PAVIMENTS ÏNDUSTKIALS I ESTAÍMFATS 

Naus Indusi'ials - Pàrkings Rampes - Pistes Esportives - Planxels * Lloses - Jardins 

Paíimani Itidjrslfial ^ ^ PaïinwaiOecofaiiu • 

Tot tipus de colors i pintures per Paviments 

Tel.: 620 205 758 
C.Alvarez,2.4t. la. - 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

mailto:premis@elpunt.info
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Trobada d'antilmies i antíantenes 

Is dies 22 i 23 de febrer de 2003 es va celebrar a 
Llagostera la primera trobada d'antilínies i antíantenes 

de tot el país. 
Segons els organitzadors "aquesta trobada era oberta 

a tots els grups, plataformes i associacions ciutadanes, 
moviments en defensa i conservació del territori, 
associacions de consumidors, grups ecologistes, 
simpatitzants i especialment aís afectats que lluiten contra 
la instal·lació i proliferació de les antenes de telefonia mòbil, 
les línies d'alta tensió i transformadors al costat dels seus 
habitatges, perquè posen en perill la nostra salut i redueixen 
la qualitat de vida". 

Durant la trobada es va preparar el manifest de 
Llagostera. Un text, consensuat entre tots els participants, 
que abans de tancar aquesta edició no va trascendir. 

Els actes van tenir lloc al Teatre del casino Líagosterenc. 

Crisiina Càceres'Pilar ventura 

Un dels grups de treball reunits al Teatre del casino 

Electricitat IVIecànica en general 

SAGUE 
Planxa Pintura 

Servei oficial OPEL 
C/ C a n t a l l o p s , 1 0 . T e l f / f a x 9 7 2 8 3 0 2 4 3 

e - m a i l : t a i i e r s a g u e @ t e r r a . e s 
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Generalitat é s ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I 
(Diari de Girona, 25 de desembre del 2002) 

Llagostera s'adhereix al pla comarcal d'integració dels 
Immigrants. 
(El Punt, 28 de desembre del 2002) 

El CF Llagosarenc cl·labora amb el Barca. 
(Diari de Girona, 4 de gener del 2003) 

Fiscalia fa declarar Postigo I Noguera perquè les cintes 
no s'entenen. 
(Diari de Girona, 14 de gener del 2003) 

n a g o s l ^ ^ r e ^ ^ e n a t g ^ T ^ ^ n ^ e ï m u n i c i p I víctimes 
del franquisme. 
(Diari de Girona, 16 de gener del 2003) 

Llagostera té un pla bucodental. 
(Diari de Girona, 23 de gener del 2003) 

Llagostera tracta sobre la campanya de l'Agenda Llatino
americana. 
(El Punt, 23 de gener del2003) 

Orobitg guanya per novena vegada la tirada internacional 
de Súria. 
(El Punt, 25 de gener deI2003) 

( Diari de Girona, 30 de gener del 2003) 

El nou servei d'escombraries de Llagostera inclou la recollida 
selectiva orgànica. 
(El Punt, 31 e gener del 2003) 

Un policia de Llagostera mor electrocutat per un cable 
trencat quan ajudava a apagar foc. 
(Et Punt, 1 de febrer del 2003) 

Ramon Soler és reelegit president da la JNC a la demarcació. 
(El Punt, 4 de febrer del 2003) 

El manifest de Llagostera dels antilínia exigirà la definició 
de tots els alcaldables catalans. 
(El Punt, 12 de febrer del 2003) 

Llagostera presenta la primera campanya gastronòmica 
d'El Peixopalo. 
(El Punt, 14 de febrer del 2003) 

L'Ajuntament de Llagostera presenta el seu nou web. 
(El Punt, 19 de febrer del 2003) 

ICV i el PSC demanen dimissions per la sospita que la 
Generalitat va mutilar una enquesta sobre la línia de les 
Gavarres. 
(El Punt, 19 de feber del 2003) 
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TECHNAL 
RED D'INSTAL·LADORS 

StnA^LÜíMcu 

CASTELLÓ - MARTÍ, SA, 
CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINI 

( ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC 

C/Ponent 1-2 (Sector CAViSA) 
17240 Llagostera (Girona) 

Carns lelaborad acio 

dEmbotits i preparats 

Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91 

Llagostera 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra, 21 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

Restaurant / Bar 

CAL P ^ 

Cuina casolana 
Sen/oi de carta i menú 

C/ Sant Feliu, 55 LLAGOSTERA 17240 Girona 
Telf: 972 83 11 25 / 972 83 01 29 

Sa^teAcf 
Confecció i col-locació de tot tipus de tendals 

Pressupostos sense compromís 

C/Barcelona, 16 17240 Llagostera (Gi) 

L'ESTIL 

Ens Trobareu a: 
Plaça Cata lunya, Ió 

Telèfon 83 09 08 LLAGOSTERA 

PAUHER SCHOOL 

Àngel Guimerà, 7 bis 
Tels,805163-321224 

17240 LLAGOSTERA 

V s n c l o i r o p a r c i c i ó cJ<3 
M I O T O S - m C I C L C T C S 

i nccessonis 

J o r c J i R u s i n o l 

P o s s s i g R o m s u , 1 3 
To l . 8 3 0 8 1 2 
L L R G O S T e R R 
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Creu Roja 
Assemblea Local Uagostera-Cassà de la selva 

David Oliveras 

" ''n any més els voluntaris de Creu 
Roja han portat a terme, amb èxit, 

la campanya de recollida de joguines. 
Aquesta campanya consisteix en 

donar joguines a nens i nenes del 
municipi amb edats compreses entre 
els 0-12 anys i que compleixen uns 
determinats requisits socioeconòmics. 
Aquest any hem arribat a més de 90 
nens. 

Els voluntaris van participar en 
aquesta companya que va començar 
el mes de desembre fent primer una 
crida de la posada en marxa de la 
recollida, que va ser positiva, ja que 
molta gent va adreçar-se al local de 
Creu Roja per portar les joguines, 
després fent una tria i selecció, prèvia 
a l'embolicada, per acabar donant els 
regals als nens i nenes. 

Els mateixos voluntaris, a més a 
més, van portar a terme la campanya 
a Caldes de Malavella. 

Com cada any Creu Roja Llagoste
ra ha portat a terme el cagatió a l'hos
pital del municipi. En aquesta activi
tat el que fem és adreçar-nos a l'hos
pital el dissabte abans de Nadal per 
cantar nadales, i fer cagar el tió amb 
la gent de l'hospital, que tot picant el 
tió, van rebent uns petits obsequis.. 

A més a més de les activitats de la 
campanya de reis i el cagatió també por
tem a temne serveis preventius a les acti
vitats del poble, un d'aquests serveis ha 
estat el seguiment de la rua de Sant Antoni, 
i l'acompanyament de gent a la inaugura
ció del carrrer Amical Mauthausen. 

HffiUMmiUBUBÉ»^ 

Hiivitl Olivorils 
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Llar dlnfants El Niu 
Com treballem els mitjans de transport 

Què pretenem? 

• Que els nens coneguin els mitjans de transport 
del seu entorn i per on es desplacen. 

• Que reconeguin I Identifiquin aquests transports 
quan els veuen en contes, fotografies ... 

• Que comencin a utilitzar correctament el 
vocabulari treballat, insistint en una bona pronunciació. 

• Que gaudeixin i participin en les cançons que 
cantem a l'aula i en les activitats realitzades. 

Vocabulari 
• Cotxe 
• Camió 

Bicicleta 
Moto 
Ambulància 
Cotxe de policia 
Patinet 
Tractor 
Vaixell 
Avió 
Helicòpter 
Tren 
Policia 
Semàfor verd i vermell 
Pas de zebra 
Vorera 
Carretera 
Stop 
Mar 
Cel 
Via del tren 

Cançons i poemes 
• El cotxe del meu avi 
• El tren pinxo de Banyoles 
• Pugem al tren xu-xu-à 
• Si tu vas al cel amb patinet 
• Un cotxe jo m'he comprat 
• Jo tinc un gran cotxe 
• Dalt del cel un avió 

Activitats 
• Mirarem contes dels diferents mitjans de transport. 

Pintarem diferents mitjans de transport utilitzant tècniques diverses 
(colors, pinzells, rodets . . . ) . 

• Realitzarem diferents treballs de forma individual i col·lectiva per adornar 
la nostra aula. En aquest centre d'interès no farem fitxes. 

• Treballarem amb el mural dels transports que tindrem de forma 
temporal a l'aula amb diferents activitats: conversa sobre les imatges que 
veiem, joc d'associació d'imatges de transports... 

• Sortirem a fer un tomb pel poble per veure diferents transports, el pas 
de zebra, el policia ... 

• Observarem (sempre que sigui possible) un tractor, un cotxe de policia 
i una ambulància. 

Col·laboració de les 
famílies 

Podeu col·laborar portant a 
l'escola material relacionat amb els 
mitjans de transport: 

• Fotografies, contes, 
diapositives, retalls de revistes i 
qualsevol material relacionat amb el 
centre d'interès que estem treballant. 

Taller d'educació vial 
Muntarem un circuit a l'aula polivalent per on els nens hauran de passarà peu o amb diferents vehicles, tot respectant 

alguna senyal que haurem treballat: el semàfor, el pas de zebra i la senyal de "stop". 
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Unió Esportiva Llagostera 

La Unió Esportiva Llagostera, lia 
començat l'any amb molta il·lusió i 

força, prova d'això és el fet que tots 
els equips estan traient força bons re
sultats, cal destacar els alevins que 
continuen a dalt de la classificació, i 
el primer equip, que està sortint dels 
últims llocs per fer-se amb la mitja 
taula. Els cadets, infantils i juvenils, 
continuen fent un bon paper allà on 
van. 

Amb l'any nou volem donar les grà
cies a tots els jugadors, i cos tècnic 
de la Unió per estar amb el futbol de 
Llagostera i encoratjar-los a seguir 
endavant. 

També volem recordar que el 
pròxim 1 de maig i, com l'any passat, 
tornarem a portar a terme 
conjuntament amb el Club de futbol 
del Casal la festa del futbol, que 
consistirà en partits de veterans, un 
dinar i ball. Properament sortirà la 
programació de la diada. 

U.E. LLAGOSTERA 
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Fusteria 
ROIBfi, S.L 

MOBILIARI DE C UINAI BANY 

C/ Llevant 1 - Tel, 83 08 20 - Fax; 80 52 69 

1 7240 LLAGOSTERA 

LIBRERI 
SUREDA 

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

RENAULT 

Ramon Gurnes Vall-llosera 
Ctra. Tossa, s / n LLAGOSTERA 

972 83 09 07 

Fax 972 8 3 1 0 66 

pintura 

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

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tet 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 
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Patronat Municipal d'Esports 
Gent Activa 

Segurament que hi ha gent del poble que encara no 
s'ha assabentat que la gent gran també practica 

l'educació física. Doncs, ja fa un any que va sorgir aquesta 
iniciativa. En un primer moment els nostres grans esportistes 
només treballaven una hora a la setmana, però a causa de 
l'embranzida i de la motivació dels seus practicants en
guany s'ha decidit fer-ne dues hores setmanals. Les sessi
ons es desenvolupen tots els dimecres i divendres a les 
17,00 hores de la tarda i al Local social de la Llar de Jubi
lats del nostre poble. 

Partcipants de ia sessió de dimecres 5 de febrer de 2003 

Actualment aquest col·lectiu el formen una trentena de 
persones que assisteixen regularment a les sessions de 
pràctica d'exercici físic. El programa va dirigit a totes aquelles 
persones que volen millorar la seva qualitat de vida. Estudis 
recents han arribat a la conclusió que dues hores setmanals 
d'activitat física a ritme moderat aporten una millora vers 
els diferents camps de l'organisme humà. Per una banda 
el programa d'exercicis millora la força muscular, i l'equili-
bri. Amb aquestes qualitats la persona redueix el número 
de caigudes; també evita que s'aturi la producció d'oxigen 
nítric, per la qual cosa també protegeix contra el deteriora
ment i per tant de la malaltia cardiovascular. 

Practicar exercici físic a la tercera edat també aporta 
un efecte beneficiós en àrees concretes de la funció 
cognitiva i per tant en els processos mentals superiors de 
la memòria i en les funcions executives que incideixen en 
el plantejament, organització i capacitat de realitzar diferents 
tasques a la vegada. Altres funcions cognitives que millora 
és l'atenció, la concentració i les habilitats psicomothus. 

Entre els factors que endarrereixen l'envelliment hi ha 
el dormir més tranquil, una bona nuthció i la participació 
soci cultural i de relació. 

Podríem padar hores i hores del benefici que comporta 
mantenir-se en forma física a certa edat i no hi ha res 
millor que fer exercici físic de forma segura, pràctica i a 
ritme lent, fent pauses i no insistint en les grans repetici-

Participants desenvolupant un exercici aeròbic 

ons ni buscar excessivament ia correcció. Lactivitat física 
aconsegueix una resposta gradual en una sèhe de varia
bles que afavoreixen la reducció de lípids: els indicadors 
bons milloren amb l'activitat mothu i els dolents tendeixen 
a desaparèixer. 

El millor exercici físic és aquell que s'ajusta a les neces
sitats, habilitats i gestos de cada persona. Es pot dir que el 
tipus i la quantitat d'exercici físic depenen de l'objectiu. No 
tots els exercicis tenen els mateixos efectes: alguns endar
rereixen la pèrdua de massa òssia, altres retardar a les 
caigudes, altres milloren la capacitat cardiorespiratòria, i 
altres ajuden a altres coses, però en definitiva totes les 
activitats comporten un benefici si es fan pensades i exe
cutades adequadament. 

La freqüència cardíaca a assolir durant la pràctica de 
l'activitat depèn de l'edat, la freqüència cardíaca de repòs 
i la medicació que es pren. És aconsellable la consulta 
mèdica. Es poden pujar escales, caminar, anar amb 
bicicleta, nedar, fergimnàstica de manteniment, jugar amb 
els nens, fer feines de casa, i els beneficis es van acumulant. 

L'augment de la qualitat de vida I conseqüentment de 
l'esperança de vida és, a la nostra societat, un fet al qual 
ens hem d'adaptar tenint en compte l'evolució de les 
necessitats de cada col·lectiu. La gent gran és ara un 
col·lectiu dinàmic, actiu, amb empenta i ganes de fer coses, 
de gaudir, d'aprendre, de viure: el present i el futur ha 
d'estar, doncs, adaptat a aquestes necessitats i, com a 
prova, la quanitat i la qualitat d'activitats que es duen a 
terme tant a nivell cultural, com social, com físic. Ledat no 
és excusa per no fer esport. 

Text i Fotos: F. Cortés 
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Club Bàsquet Llagostera 
Vlè 3x3 d'hivern 2003 

El passat 4 de gener es va 
celebraré! ja tradicional 3x3 

d'hivern, concretament el sisè. 
Al matí es jugaren els partits 

dels equips de promoció. 
Un total de 25 equips repar

tits en 5 categories van disputar 
un total de 88 partits. 

A la categoria mini, l'equip 
campió va ser "NBA Llagostera-
Cassà 2003" i els sotscampió 
"PinturasGonzàlez". 

A la categoria infantil, l'equip 
campió va ser "GlobeTrotters" i 
els sotscampió "The Independix". 

A la categoria cadet, l'equip 
campió va ser "Estrellats" í el 
sotscampió "Trauk II". 

També es van disputar diferents partits entre equips de 
l'escola de bàsquet i de la categoria premini. 

La competició va continuar a la tarda amb un total de 
14 equips inscrits en una categoria única, disputant-se un 
total de 46 partits. 

Els campions van ser l'equip 'Torracollons" i el sotscampió 
"XapapotesTeam". 

En conjunt un total de 160 jugadors/es van participar a 
la diada de bàsquet organitzada pel Club Bàsquet Llagos
tera amb la col·laboració del Patronat Municipal d'Esports 
de Llagostera. 

Cal destacar que una part dels diners recaptats en les 
inscripcions van anar destinats a la campanya "Encistella i 
mulla't per l'esclerosi". 

Club Bàsquet Llagostera 

Llagostera Radio 
19 anys d*emissió 

Què hi vols? Esports, música, natura, debats, 
informàtica, política, informatiu local, cultura, el que 

vulguis... 
Qualsevol tema és bo per parlar a la ràdio. Llagostera 

Ràdio, després de gairebé 19 anys, que els farem el dia 8 
d'abnl d'aquest 2003, ha millorat molt en la seva part 
tècnica i d'espai; és per això que animem a tothom a dir-
hi la seva. Tu també hi pots participar. 

Ara és possible enregistrar el teu programa a l'hora que 
més et convingui, amb el màxim de facilitats, o sigui que si 
disposes d'una hora a la setmana i tens coses a dir sobre 
qualsevol tema, Llagostera Ràdio pot ser el teu mitjà d'ex
pressió. 

Per fer-te més fàcil la feina, disposem de 2 estudis, un 
d'emissió i un de gravació, locutori, discoteca (amb una 
gran varietat de música, la més actual i la de sempre). 

sala de reunions, i sobretot moltes ganes de treballar. A 
Llagostera Ràdio apostem per la pluralitat. 

Si tens una hora a la setmana, ganes de fer coses i 
passar-t'ho bé fent una activitat enriquidora, posa't en con
tacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 83 02 12 o 
través del correu electrònic a liagostera.radio@ddgi.es 
Comptem amb tu!. 

105.7 fm 

k 

Llagostera Ràdio 

mailto:liagostera.radio@ddgi.es
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Llagostera Solidària 
Siroco i Peregil 

principis del mes de desembre vam 
tenir la sort de poder visitar els 

camps de refugiats Saharauís de 
Tindouff al sud d'Algèria. A més 
d'impregnar-nos de la humil i tat i 
humanitat del poble Sahrauí també 
vam poder rebre alguna lliçó de política 
geoestratègica. , 

En una reunió que vam mantenir 
amb Chaddad Kald Salam, director 
d 'agermanaments depenent del 
Ministeri de Cooperació Sahrauí i 
exdelegat del Front Polisario a França 
durant molts anys, aquest ens va 
explicar com es distribuïa el poder al nord 
del Magrib, on es troba situat Peregil. 

Si observem la situació geogràfica 
del Marroc es pot comprovar que al 
seu voltant existeixen països no mas
sa propicis als seus interessos. 

El Marroc és un país de marcada 
tendència francòfona. Un percentatge 
molt elevat de les seves empreses són 
de capital francès i, per tant, França 
té uns interessos econòmics molt 
importants a la zona. 

A l'oest del Marroc trobem Algèria, 
país que fou colònia francesa des de 
1830 fins a 1962. Aquest mateix any 
va aconseguir la independència no 
sense patir amb gran crueltat l'ira dels 
francesos, com no fa massa ens va 
recordar la premsa francesa sobre el 
passat torturador del Sr. Le Pen 
després de la insurrecció de les guer
rilles fellaga que donaren origen al FLN 
(Front d'Alliberament Nacional). La in
dependència va crear moltes tensions 
diplomàtiques entre França i Algèria, 
tensions que en l'actualitat encara es 
mantenen. França té una importància 
més rellevant del que sembla en 
aquest conflicte. Per un costat té in
teressos econòmics i per l'altre és 
membre permanent del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides amb 
dret de veto. 

Al sud trobem l'excolònia espanyola 
del Sàhara amb un conflicte des de fa 
27 anys. Aquesta, que fou 
abandonada a la seva sort per Espanya 
a finals de la dictadura de Franco, és 

Rafael Villena 

^^^m. 

-^•L^ffg^ 

Grup d'expedicionaris ai Marroc 

l'Única colònia del nord d'Àfrica que 
no disposa ni d'un estat i ni d'un terh-
toh. El Marroc va envair la zona provo
cant una gran matança de civils utilit
zant fins i tot gas Napalm i bombar
dejant els combois de refugiats quan 
aquests fugien cap als camps de 
Tindouff. Els 27 anys de guerra han 
fet que el Marroc anés deteriorant 
paulatinament la seva economia per 
culpa d'haver de mantenir 200.000 
soldats amb els seus respectius equi
paments en una franja de milers de 
quilòmetres que separen la zona alli
berada del Sàhara, fent que una bona 
part de la seva població hagi d'emi
grar cap a Europa per manca de pers
pectives de futur. 

Al Sàhara ocupat existeixen mines 
de fosfats i el govern del Marroc ha 
concedit algunes llicències per fer 
prospeccions petrolíferes, i a més, no 
oblidem que allà existeix un dels bancs 
de pesca més importants del món, el 
qual darrerament el rei marroquí ha 
ofert al senyor c/e/ bigoti per solucio
nar els seus problemes amb la flota 
pesquera Gallega. 

El veí del nord, Espanya, té una 
responsabilitat històrica amb el poble 
Sahrauí. Com ja he comentat, és 
l'única colònia que no disposa d'estat 
ni de territori lliure. Per altra banda les 

relacions amb el Marroc s'han deteri
orat i Espanya també té els seus inte
ressos respecte als recursos naturals 
del Sàhara; cal no oblidar que aquest 
disposa d'una de les flotes pesque
res més importants d'Europa. 

Si ajuntem tots aquests factors es 
pot comprovar que el Marroc pateix un 
aïllament respecte als països del nord 
d'Àfrica. Una part molt important de 
les mercaderies procedents d'Àfrica i 
del propi Marroc que circulen via ter
restre cap a Europa passant per l'Es
tret de Gibraltar es troben bloqueja
des, ja que si el Sàhara i Algèria no 
són països de tendència francesa, això 
significa que França no pot controlar 
la circulació de moltes matèries pri
meres, quedant en bona part en mans 
d'Espanya ja que el Sàhara té més afinitats 
amb Espanya que no pas amb França. 

A partir del mes de gener de 2003 
Espanya passa a ser membre no 
permanent del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides. Això fa que tin
gui un cert pes a l'hora de prendre una 
decisió sobre el conflicte del Sàhara. 
I és per aquest motiu que el Marroc va 
envair Peregil; per tal de saber quin pes i 
quin suport té Espanya de països com 
EEUU, Gran Bretanya, França, Rússia, etc... 

Rafael Villena 
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ALIMENTACIÓ 

VENDES A L'ENGRÒS 

® Comercial 
MESTRES, S.A. 

C/Fivaller,9-161,830295 Fax831101 
1/240 LLAGOSTERA 

Pneumàtics 

Casablanca S.L. 

Servei de pneumàtics 
Nacionals i d'fmportació 
Liantes d'alumini 
Cargols Anti Robatori 
Recautxútats CASA^BLANCA 

N.I.F.: B-17691130 

Tel. SO 50 85 
C/Ramal, s/n 17240 Llagostera (Girona) 

TALLER MECÀNIC 

1 FILLS S.L. 
Reparació i Venda de tota mena de 

maquinària agrícola, jardineria i forestal 

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

ff-n-,^^.-^. 

K. 

V....,.-
Nías[ Maíensa 

Vivers 
j a r d i n e r i a 
V.Bruguera 7 
17240 LLay.üsU'ra Gi rona TQI 972 83 07 45 

Lacaúana 

ERRETERIA 
ICOR 

Subministres de 

ferreteria en general 

i maquinària industrial 

Pg Romeu, 20 
Tel 972 aO 53 63 - Fax S72 83 1B "12 

17210 LUGOSTERA (Girona) 
e-maii dicongvvanaüDDes 

Impremta 

NONELL 
Tel. 972.83.00.45 

0/Concepció, 27 

Fax: 972.80.54.94 

17240 LLJ^GOSTERA 

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

Tel: 83 01 90 
Fax: 80 54 53 

Mobles i Fusteria Cateura S.L 

• MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

• MOBLES DE CUINA 

• TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

CarretBra de íbsso. 7 
fe/. 972 63 09 95 

17240 UagostGra 
(Girona] 
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Biblioteca Julià Cutillé 
En aquest número del Butlletí us volem recomanaries darreres novetats de novel·la de la Biblioteca Julià Cutillé. 
Feu una ullada a la petita sinopsi que trobareu a aquesta plana i si íii ha algun llibre que us fa el pes, veniu a la 
biblioteca a buscar-lo. Hi ha lectura per a tots els gustos. 

^ ^ H SípillIL.lll 
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ANTONI» TAIUmi I; 
t -^ r jU l i l i i i . - . i " . " 

AUTOR: Szpilman, Wladyslaw 
TÍTOL: El pianista üei gueto de Varsòvia 
RESUM: Wladyslaw Szpilman era un jove 
pianista jueu amb una gran carrera al 
davant quan les tropes de Hitler van 
ocupar Varsòvia l'any 1939. L'autor reviu 
les vicissituds d'aquells anys de barbàrie 
i com va salvar miraculosament la vida. 
PÀGS:216 

AUTOR: Tabucchi, Antonio 
TÍTOL: Es va fent més i més tard 
RESUM: A partir de les cartes de disset 
homes a disset dones, l'autor italià des
criu les principals passions humanes, 
encapçalades per l'amor, però on també 
hi sobresurt la mort, l'ànim i la passió. 
PÀGS:204 

AUTOR: Bryce Echenique, Alfredo 
TÍTOL: El tiuerto de mi amada 
RESUM: Carlos Alegre, de disset anys, i 
Natàlia Larrea, de trenta-tres, fugen junts 
d'una festa d'alta societat envoltats d'un 
sensacional escàndol. La seva relació no 
serà un camí de roses. Premi Planeta 
2002. 
PÀGS: 286 

AUTOR: Chevalier, Tracy 
TÍTOL: Àngels fugaços 
RESUM: Novel·la ambientada a la ciu
tat de Londres a principis dels anys vint, 
quan Anglaterra emergia de tes ombres 
dels valors opressius Victorians. La pro
tagonista, la bella però frustrada senyo
ra Coleman, s'escapoleix de la rutina fent 
que la seva vida i la dels seus amics canviï 
per sempre. 
PÀGS: 332 

Çahrie! 
Çarcia (JA-lànjucz AUTOR: García Màrquez, Gabriel 

TÍTOL: Vivir para contaria 
RESUM: Esperada memòria dels anys 
d'infància i joventut de l'escriptor colom
bià. Novel·la d'una vida que es conver
teix alhora en una guia de lectura per a 

Vivirj^ara conrark tota l'obra de Garcia Màrquez. 
PÀGS:579 

'?3fc. 

LAS MUJERES 
OUE HAV EN Ml 

AUTOR: Chacón, Duice 
TÍTOL: La voz dormida 
RESUM: Un grup de dones, empresonades 
a la madrilenya presó de Ventas, lluiten 
amb dignitat i coratge contra la humilia
ció, la tortura i la mort. La novel·la posa 
veu a la història silenciada de les dones 
que van perdre la Guerra Civil. 
PÀGS: 387 

AUTOR: Janer, Maria de la Pau 
TÍTOL: Las mujeres que tiay en mi 
RESUM: La protagonista de la novel·la, 
Carlota, relata els misteris i les passions 
ocultes d'una mansió en la qual van viure 
la seva mare, Elisa, ía seva àvia, Sofia, 
ambdues mortes als vint anys. Carlota vol 
saber què va passar, però els seus desco
briments l'afectaran d'una manera inespe
rada. Finalista Premi Planeta 2002. 
PÀGS: 298 

AUTOR: Grisham, John 
TÍTOL: Un Nadal diferent 
RESUM: Luther i Nora Krank tenen plane
jat no celebrar el Nadal, però aviat desco
briran que trencar amb una tradició tan 
arrelada és molt més complicat del que 
sembla: el canvi de plans tindrà unes con
seqüències sorprenents. 
PÀGS: 215 

AUTOR: Arce, Juan Carlos 
TÍTOL: Los colores de la guorra 
RESUM: Els quadres de! Museu del Prado 
estan a punt de desaparèixer en els 
bombardeigs de la guerra civil. El govern 
republicà, agonitzant i sense recursos, ha 
d'adoptar la decisió dramàtica: escollir 
entre l'evacuació de les obres d'art i la pro
tecció de les vides. 
PÀGS: 267 

AUTOR: Collins, Wilkie 
TÍTOL: Marido y mujer 
RESUM: Un home descobreix, després 
d'anys de casat, que el seu matrimoni no 
és vàlid, repudia a la seva dona i es casa 
amb una altra. Tretze anys després, la filla de 
la dona repudiada es promet, sense ella sa
ber-ho, amb el promès de la seva millor amiga. 
PÀGS: 702 
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Col·legi Ntra. Sra. del Carme 
Nadal a rescola 

47 

Les festes de Nadal clouen el cicle 
de la natura. La vida al camp és com 
adormida. El fred ho omple tot. Tan 
sols resta esperar l'arribada del bon 
temps. I nosaltres un any més vam 
celebrar el Nadal quan faltaven pocs 
dies perquè arribés. 

Els més petits de l'escola, els nens 
i nenes d'Educació Infantil, van repre
sentar uns quadres plàstics nadalencs 
que van coincidir amb la Jornada de 
Portes Obertes de l'escola. 

"Ara ve Nadal menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons" 

'Dimoni escuat, has passat per un forat i les banyes t'han quedat" 
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Els nens i nenes de Primària també 
participaren en el Nadal a l'escola. Ells 
van ser actors i cantaires de luxe el 
diumenge a la tarda, dalt de l'escenari. 
Van fer passar una bona estona a 
pares, avis, germans... fent-nos gaudir 
amb un recull de Nadales. 

Per primer cop, després de molt 
de temps, fugien dels típics pastorets 
per fer quelcom de diferent. 

Els més grans clouen el Festival de Nadal amb els seus cants. 

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

email: IRSJGCC@teleiine.es 

mailto:IRSJGCC@teleiine.es
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CEIP Lacustàría 

El Projecte COMENIUS 
del CEIP Lacustàría 

Com ja sabeu, el CEIP Lacustàría 
és el coordinador d'un projecte peda
gògic europeu anomenat COMENIUS 
1.1 aprovat per l'oficina europea 
Sòcrates (Brussel·les) en què partici
pen com escoles associades l'escola 
William Booth School de Nottingham 
(Regne Unit) i De Branink School de 
Laren (Holanda). 

Us preguntareu, - I això què és? 
Doncs, en poques paraules, a partir 
d'un intercanvi d'experiències i 
treball entre escoles de diferents 
països, afavorir el coneixement, 
l'entesa i la comprensió de diferents 
maneres de pensar i de viure. 

Com a resultat de les activitats, 
experiències i treballs duts a terme 
pels alumnes i mestres de les tres 
escoles, a f ina l d 'aquest curs 
obtindrem l'edició d'un llibre de lectura 
per a nens i nenes de 6 i 7 anys sobre 
els contes populars de cada país: En 
Patufet, Robin Hood i Witte Wieven. 
Cada llibre, amb els tres contes dis
senyats i elaborats pels alumnes, es

tarà escrit amb els tres idiomes {cata
là, anglès i holandès). Paral·lelament, 
els alumnes de cada país han partici
pat en diverses activitats com poden 
ser l'adaptació del conte a teatre, la 
representació teatral del conte, la fil
mació de la representació, diferents 
activitats de llengua relacionades amb 
el conte, comunicacions entre les tres 
escoles via correu electrònic, correu 
ordinari, celebració conjunta del Dia 
Europeu de la Família, disseny de pòs
ters per fer propaganda del llibre... Els 
mestres elaboren una guia didàctica 
d'aquestes activitats, un programa in
formàtic amb activitats relacionades 
amb al conte, preparen dues exposi
cions per portar a cada país que trac
ten sobre "La nostra escola", "El nos
tre poble" ... i continuen preparant 
més accions que ens permetran a co
nèixer millor la llengua, la cultura i la 
manera de viure de Catalunya, el Reg
ne Unit i Holanda. 

El passat mes de novembre, dues 
mestres de la nostra escola, M.Àngels 
Rosés i Patona Gili, varen participaren 
una visita de coordinació a Nottingham 
per avaluar l'evolució i funcionament 
del Projecte i preparar les propostes 

per presentar la renovació de la can
didatura pel proper any, ja que el Pro
jecte ha de ser aprovat per l'oficina 
europea cada curs al llarg de tres anys 
(aquest mes de gener hem presentat 
la documentació als membres de la 
Secció de Programes de la Delegació 
terhtorial d'Ensenyament de Girona i 
ens han donat el seu vistiplau). La 
premsa local Nottingham EveningPost 
es va fer ressò de la trobada i del des
envolupament del treball dels tres pa
ïsos. 

Segons les mestres, va ser una 
experiència molt enriquidora tant pel 
t reba l l e fec tuat , com per la 
participació en activitats amb aquells 
alumnes a les aules, com per la bona 
acollida dels professors anglesos, com 
per l'atenció de les entitats de la ciutat. 

El proper mes de març tindrà lloc 
la segona visita de coordinació del 
curs, serà a Holanda i hi aniran 
mestres catalans i anglesos. El mes 
de juny es farà la trobada a Llagostera 
també amb els representants de tots 
els països, moment en què tindrem a 
les mans els llibres dels contes popu
lars. 

M.Àngels Rosés i Patona 
Gili amb el Governar de 
Nottingham 
(novembre 2002) 
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El dia de la Pau 

El dijous 30 de gener vam celebrar el Dia de la Pau. 
A classe, hem estat parlant i fent activitats sobre aquest tema, i més ara si tenim en compte l'actual conflicte entre 

Estats Units i l'Iraq. 
Aquell dia ens vam col·locar, petits i grans, al pati de l'escola totformant les lletres de la paraula PAU. Prèviament ens 

havíem après un poema La Guerra de Marc Granell, el qual vam recitartotsjunts mentre estàvem asseguts al pati. També 
vam escoltar diverses cançons relacionades amb aquest tema: Tots som germans ... En conjunt va ser un acte molt 
emotiu en el qual hi vam participar tota l'escola. 

Alumnes del CEIP Lacustària. 

i r M l S · : * . ! ^ ^ 

PAU, PER QUE? 

Llagostera 03/02/03 

Sr. Bush, 

Som els alumnes de 6è del CEIP Lacustària i demanem Pau al món perquè creiem que amb la guerra no s'arregla res. 
Creiem que vostè està equivocat volent atacar l'Iraq perquè, potser sí que enderrocarà el règm iraquià, però a més a més també 

moriran milers d'innocents. Potser sí que Saddam Hussein té armament de destmcciò massiva però vostè també en té. 
En el fons tothom sap que la guerra esclatarà pel petroli. Molta gent però, calla. Per la simple raó que troben millor 

guanyar diners matant gent que no pas ajudant a la pau des de les grans potències mundials. 
No val la pena fer guerra perquè ningú guanyarà, tots perdrem. 
iSi us plau faci que la gent no pateixi més per baralles. 
Pertot això el dia 30 de gener tots el nens i nenes de l'escola vam fer amb els nostres cossos junts la paraula PAU. 

"La guerra és inútil 
mai no apanya res 

qui pensa que guanya 
també n'ix perdent." 

NO VOLEM LA GUERRA. FEM LA PAU. Alumnes de 6è del CEIP Lacustària 
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Uescríptor Eduard Màrquez ens visita! 

Hola! Sóc el llibre Els somnis de l'Aurèlia. 
Avui ha vingut el meu autor i hem patiat de mi. 
LEduard diu que s'ho passa molt bé escrivint llibres. 

També ha donat idees als alumnes de 4t 
per fer-se escriptors: 

Primer observa, pensa, busca... , apunta 
notes per poder començar el llibre, escriu 
idees... fins que es planteja una pregunta i aquí 
comença el camí per arribar a una solució. Anirà 
pensant els personatges: com són, què fan, 
com es diuen..., quin problema té el/la 
protagonista i com ei pot resoldre. 

Estic molt content perquè tots han fet moltes 
preguntes i ho sabien tot de mi! Que bé m'ho he 
passat! Al final, cada nen/a m'ha donat a l'Eduard 
! ell m'ha signat i els ha dedicat. Sabeu una cosa? 
Aviat tindré més germans, més somnis! 

5 de febrer de 2003 
Alumnes de 4t CM. CEIP Lacustària 
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El dia que va arribar el Tió a l'escola 

La festa de Sant Antoni 

FESTA DE SANT ANTONI PS 
DIUMENGE. ^9 DE GENER f^ ^ ^ ^ 

VO^O 
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Una bufetada a la sogra 

Aquesta història ens trasllada a una 
^ ímas ia del segle XVIII, en què el 
sistema de vida no devia ser molt 
diferent del d'un temps pròxim passat 
-encara hi ha qui ho recorda- quan la 
majoria eren d'explotació minifundista, 
algunes amb mossos que vivien al 
mateix mas, i tiraven endavant 
conreant els camps, engreixant el 
bestiar i treballant de sol a sol. 

A la notaria de Llagostera es van 
•presentar dos mossos del mas 
Cmanyes, de Fanals, a instància de la 
propietària del mas, Teresa Cruanyes, 
vídua, per denunciar un cas que tots 
dos havien presenciat entre ella i la 
seva nora i el marit, fill de Teresa. Els 
fets havien succeït el mes de juliol 
passat. 

Un era Joan Ravell, de la parròquia 
de Fanals, de 22 anys. Van declarar 
davant del notari Sebastià Carreras 
que el 19 de juliol entre les sis i les 
set del matí van veure com Pere 
Cruanyes, fill de la propietària, portava 
un magall amb el qual va forçar la 

porta del dormitori de la seva mare. 
Pere anava acompanyat per la dona 
Maria Moner a qui va donar l'eina, amb 
la qual ella va esbotzar una arca; 
després van passar a la sala on també 
van rebentar un cofre gran del qual van 
treure 16 llençols, que van portar a la 
seva cambra; tot això anava 
acompanyat d'un reguitzell d'injúries 
de la dona en contra de la seva sogra. 

Tots dos testimonis treballaven al 
mas; Ravell era mosso i Castellar es 
cuidava dels bous, per tant no és es
trany que haguessin vist i escoltat tot 
això a aquella hora del matí, ja que 
vivien a la casa. 

Castellar va continuar relatant al 
notari que poc després d'haver pre
senciat aquell saqueig i quan havien 
marxat, l'altre testimoni Pere Crua
nyes, va sentir com la mestressa es 
queixava a la seva nora pel que havi
en fet ella i el seu marit; la cosa es va 
anar enfilant fins que la nora no es va 
poder aguantar i va donar una bufeta
da a la seva sogra, enmig d'un bati

bull de mil dimonis, fins al punt que 
Castellar va haver d'intervenir per se-
parar-les, ja que de no haver-ho fet, o 
no haver estat en aquell moment a la 
casa, podia haver acabat de mala 
manera. 

Tots dos van seguir explicant que 
feia dies Pere Cruanyes s'havia 
apoderat de faves i d'una partida de 
blat de la collita; precisament ells dos 
havien ajudat a netejar les faves i a 
batre el blat, seguint les ordres de la 
mestressa, i a més van veure com el 
seu fill Pere "los llevo a su aposiento 
en queduerme". 

Ben segur que en comptes del dor
mitori del matrimoni devia semblar el 
graner, o el celler, on amagaven tot el 
que anaven pispant a la mare i so
gra... Molt trista la situació a què ha
via arribat aquesta família. 

La declaració davant del notari es 
va fer el 4 d'agost de 1765. 

Josep Cantó - Antoni Mascort 

SERVEI TÈCNIC I VENDA 
D'ORDINADORS 

PC'Serveis 
C/ Alvarez de Castro, 15 

17240 LLAGOSTERA 
Telèfon: 972 80 57 59 

e-maiI: pcserveis@lnfonegocio.com 

mailto:pcserveis@lnfonegocio.com
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Futbol: Lleure o patologia 

Es una persona acceptada, una persona socialment re 
coneguda, amb una vida laboral d'èxit, amb una família 

estable, PERÒ ÉS UN MAU\LT,UN MALALT DEL FUTBOL 

Alguns transtoms tenen un alt component contextual, 
és a dir tan sols es desenvolupen en un context determi
nat, 0 són molt més freqüents o propis d'una cultura con
creta. Algunes d'aquestes patologies poden tenir temàti
ques diferents, per tant si es desenvolupa amb una temà
tica socialment rebutjada, tabú o on hi ha un prejudici, qui 
ho pateix és rebutjat de la mateix manera que ho és la 
temàtica a través de la qual presenta i evidencia el seu 
transtorn. De la mateixa manera, si la persona treballa el 
transtorn dins d'un àmbit socialment acceptat, que inclou 
valors consolidats i comportaments tolerats, serà una per
sona integrada, que fins i tot pot ser admirada per la seva 
excentricitat, la seva constància, perseverança, però també 
són malalts. I és que la injustícia social que reben les 
persones amb problemes mentals és incomensurable. 

"La religió és l'opi del poble", aquesta cèlebre frase, va 
evidenciar l'alienació del poble respecte ia religió, ara s'apli
ca cada cop amb més freqüència per deschure el fenomen 
del futbol. QUÈ ENS ESTÀ PASSANT? 

Avui som diumenge, aquest és el dia de la setmana que 
més m'agrada, tot i que ja els divendres es comença a 
notar aquell clima màgic, i els dilluns encara queda el regust 
del diumenge, i el dimarts del dilluns i el dimecres. Lliga de 
campions. Ah ! i el dijous es prepara el clima del divendres 
i es comenta el dimecres i ja tornem a ser divendres. 

Els dies transcorren així, vas a esmorzar i llegeixes el 
diari esportiu, declaracions, noves incorporacions, 
declaracions, lesions, els INNOVADORS entrenament i 
també declaracions, entrevistes, declaracions, declaracions, 
declaracions. Després, enraones i t'expliques amb el com
pany de feina, amb el veí, amb el fill/a , l'angoixa que sents, 
la preocupació per la situació de l'equip, pel proper partit, 
per la classificació, per l'entrada a la lliga de campions, 
etc. 1 així passes l'estona, una vegada, rere una altra, du
rant tot el dia, al llarg de la setmana, però sobretot durant 
el cap de setmana. M'encanta!. 

I arhba el diumenge, l'Avantmatx i després entrada la 
tarda, el partit. Puc anar al bar, mirar-ho al sofà de casa, 
a casa d'algun company, o al millor lloc de tots, al CAMP; 
depenent de la importància i trascendència del partit. Des
prés venen els programes esportius, la INTERESSANT roda 
de premsa, les declaracions dels jugadors i dels entrena
dors. Dilluns els diahs esportius i els programes de ràdio i 
televisió sobre la lliga. Programes amb perspectives dife
rents i que ofereixen una vegada i una altra les interes

sants rodes de premsa, les declaracions i les declaracions, 
que per certja vaig veure el diumenge, però que m'agrada 
repassar per si se m'ha escapat algun detall. 

Però el que no suporto i quan ho passo realment mala
ment és quan l'equip, que admiro i pel que tinc DEVOCIÓ 
em decepciona. Quan perden, és que em fa mal el cor de 
veritat, em sento thst, nerviós i depèn de com hagin anat 
les coses enfadat i indignat. A vegades fins i tot em venen 
ganes de rebotir-ho tot, però no acostumo a fer-ho, tot i 
que a vegades he rebentat i he llençat alguna cosa contra 
la paret, però a veure qui no ho ha fet alguna vegada? La 
veritat és que ho passes fatal, no pots ni sopar i el neguit 
del partit i l'angoixa de la incertesa pel que pot passar, em 
pot, fins i tot, se'm fa difícil agafar el son. Però, no es 
poden oblidar aquells moments tan meravellosos que l'equip 
t'ofereix, les grans victòries, les derrotes dels grans contra
ris, les jugades magnífiques, gols espectaculars, etc. Aques
ta és la meva gran passió i m'encanta que sigui així. 

Aquest petit escht, no sorprèn a ningú, descriu la vida 
quotidiana de molts de nosaltres o de molts dels nostres 
coneguts, la "passió" per aquest esport és acceptada i 
aprovada per la societat. Escridassar a jugadors i presidents 
a la sortida dels camps, després d'obtenir mals resultats, 
que s'adori als futbolistes i se'ls persegueixi, que tot el dia 
s'estigui llegint i mirant informacions sobre aquest tema, 
tenir ensurts físics i alteracions emocionals pel que pugui 
passar a un equip, tenir necessitat de veure els partits de 
futbol, etc. són fets quotidians, permesos i no recrimi-
nats, ni considerats, comportaments patològics. 

üdia Mallorquí 
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Naixements r 

15 novembre 

14 desembre 

16 desembre 

19 desembre 

16 desembre 

23 desembre 

23 desembre 

27 desembre 

3 1 desembre 

17 gener 

19 gener 

I febrer 

3 febrer 

7 febrer 

10 febrer 

10 febrer 

I I febrer 

12 febrer 

16 febrer 

Anna Miquel Selis 

Eduard Molero Bolance 

Mònica Vicente Montiel 

Arnau Forcano Campmany 

Fatima-Azzahra Atajaouna Katar 

Claudia López Santos 

Àngel Padrés Rodríguez 

Sergi Pozo Lienas 

Useni Fissiru Waggeh 

Nil Ramírez Esteller 

Lídia Galea Reyes 

Bintu CeesaySillah 

David Ruiz Rubio 

Sergi Ponce Soler 

Ricard Pulido Roig 

Derek Rubio Fernandez 

Oriol Pico Oliveras 

Marc Vila Llinàs 

Aida Vila Valverde 

Eduard Molero Bolance 

Sergi Pozo Uenas 

Nil Ramírez Esteller 

Marc Vila Llinàs Sergi Ponce Soler 
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V. 

Oriol Pico Oliveras Ricard Pulido Roig 

Matrimonis 
13 desembre 
20 gener 
8 febrer 

Andrés Díaz de Gracia i Àfrica Becerra Gaona. 
Justo García Expósito i Providencia-Victorla Leyva Fernàndez. 
Santiago Juanola Martín i Catalina Planella Morató. 

Defuncions 
14 desembre 
16 desembre 
2 1 desembre 
2 1 desembre 
22 desembre 
24 desembre 
26 desembre 
6 gener 
8 gener 
13 gener 
14 gener 
20 gener 
20 gener 
20 gener 
2 1 gener 
22 gener 
24 gener 
25 gener 
27 gener 
29 gener 
3 1 gener 
5 febrer 
10 febrer 
17 febrer 

Natividad Gener Vail·liosera 
Francisco Roca Lloveras 
Matilde Gallego Casasola 
AntonioGrau Pi 
Josep Ramon Moradell 
Domingo Mata Càrdenas 
Patrocinio Aguilera Sànchez 
Indaleclo Sànchez Lagos 
Mercedes Borrell Ciurana 
Teresa Vall-llobera Lloveras 
Alice-Jacqueline Mangin 
Bernardino Pons Encinas 
Concepción Culí Caldas 
Jorge Casadevall Colomer 
Dolores Rissech Vall-llovera 
Juan Batlle Julià 
Josefina Colom Riera 
Pedró Comas Mascort 
Joaquin RicaSolier 
Mercedes Vives Viiïets 
Carles Gómez Guzman 
Willis-Leroy Baer 
Rosa Lloveras Xifra 
Mercedes Soler Barceló 

92 
81 
83 
89 
74 
82 
95 
72 
69 
83 
88 
59 
77 
75 
80 
91 
49 
87 
88 
75 
23 
85 
83 
73 
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De la conquesta de València 
a Felip VArdit 

Any 1233 
Entusiasmat per l'èxit de la 

conquesta de Mallorca, el rei Jaume I 
preparà la presa de València que, 
després de moltes temptatives, 
batalles i fracassos, es va aconseguir 
l'any 1238. 

Entretant, el rei de Castella Alfons 
X es casà amb la filla de Jaume I, 
anomenada Violant. Jaume I, 
aprofitant la victòria de València, 
continuà la lluita amb la conquesta de 
Múrcia, que va regalar al seu gendre 
Alfons el Savi. Els catalans continuaren 
ocupant i poblant el territori fins a 
Cartagena i introduïren la parla 
catalana per a molts anys. Actualment 
encara existeix un poble amb un nom 
català: Castell de ferro (Costa del Sol). 

En aquella època existien els 
escriptors romanistes Ramon de 
Penyafort i Vidal Canyelles, i va néixer 
a Mallorca Ramon Llull, filòsof, místic 
i missioner, queva viatjar per totes les 
terres conegudes i va parlar i escriure 
en moltes llengües. Entre les seves 
obres més famoses va escriure, en 
català. Lo desconhort i Blanquerna, 
que ha estat traduïdes en tots els 
idiomes. També va publicar un tractat 
de geometria i un altre d'astrologia. 

El 1238 el notari de Llagostera era 
el reverend Ramon Guitart (el 
tractament de reverend no era 
eclesiàstic). 

Any 1240 
El rei Jaume I, el 23 de febrer, 

reunit en Corts a Girona, va promulgar 
a favor dels habitants de Llagostera, 
Caldes, Caulès i Franciac els 
famosos Privilegis, abolí els 
anomenats mals usos, perdonà 
molts impostos i concedí el dret de 
trencar llenya als boscos, anar a 
caçar, recollir aglans i bolets i anar 
a pasturar els porcs per tota la batllia, 
que inclogué els termes de Caulès, 
Solius i Tossa (Calles, Olives i Tursa). 

Els termes de la batllia eren molt 
extensos: des del lloc de Sant Feliu 
de Guíxols fins a Matassevall; de la 
parròquia de Romanyà fins a 
Vallcanera (entre Sils i Riudarenes); 
des de Santa Coloma de Farners fins 
a la Tossa de Marcoella (l'Esparra), 
Lloret i Blanes; i de la parròquia de 
Fornells i VIloví fins a Tossa de Mar. 
Tant els termes anomenats com els 
drets i concessions, foren donats a 
perpetuïtat en nom del rei i els seus 
successors; però la història ens 
demostra que sempre foren discutits i 
no respectats. 

Any 1246 
Jaume I solia tenir diferències amb 

la clerecia romana, enemisat que ja 
venia del seu pare, que era amic dels 
càtars (enemics del Papa). Les 
diferències augmentaren quan Jaume 
1 féu tallar la llengua al bisbe de 
Girona, Berenguer de Castellbisbal, 
per la suposada ruptura del secret de 
confessió; per això el Papa Innocenci 
III va excomunicar-lo. Més tard, en 
oferir-se el rei per anar a les croades, 
el mateix Papa el va perdonar i va 
aixecar l'excomunió. 

El 1243, Jaume I va intervenir en 
molts plets entre jueus i cristians; 
moltes vegades els jueus eren occits i 
el rei els havia de protegir; a més, els 
donà permís per construir sinagogues. 

En aquesta època els catalans 
tenien Consolats a totes les ciutats de 
la mediterrània oriental i occidental, 
Aràbia i part d'Àfrica amb les quals 
negociaven els seus productes agraris, 
miners i artesans. 

El mateix Jaume I va fer escripturar 
un recull molt extens de les seves 
conquestes, vivències i batalles, en un 
text en català, en què es barrejava 
l'aragonès, el llatí i el francès. Aquest 
text s'anomenà El llibre dels fets. 

El saghstà de l'església de Llagos
tera d'aquest any es deia Secundos 
Berengarius. 

Any 1250 
Pere Albert va escriure les Comme

moracions, on legitimà tots els gre
mis artesans i acceptà la redempció 
dels pagesos perquè es poguessin 
deslliurar dels senyors dels masos, tant 
materialment com moralment, mentre 
paguessin el valor concertat del mas 
al seu termini; aquesta fórmula d'alli
berament s'anomenà remença. El rei 
va sancionar aquesta llei en la qual, a 
més, s'aclaria que es respectahen els 
usatges, les consuetuds i els balls 
populars de Catalunya. 

Periòdicament i contra la voluntat 
del rei, hi va haver persecució de Jueus 
a Girona i altres ciutats per part de la 
clerecia i els oportunistes, que 
ocasionà grans crisis i el 
desmembrament econòmic de tot el 
país (els jueus promovien la cultura, 
el comerç i l'estalvi). 

La forja catalana, ja des del segle 
XI, tenia fama mundial; és en aquesta 
època quan el serraller Sunyol i Blai 
fabricà a Barcelona les reixes de la 
Catedral de Notre-Dame de París. 

Any 1258 
Per utilitzar la platja de Sant Feliu 

de Guíxols com a drassanes a l'aire 
lliure, es necessità el permís de l'abat 
del monestir, el qual el va concedir. 
Els vaixells construïts pels mestres 
d'aixa i calafats, més tard, serviren al 
rei Pere 11 el Gran, per anar a la 
conquesta de Sicília. 

Àlvaro de Cabrera, el comte d'Urgell 
i Guillem Ramon d'Anglesola, en nom 
de la noblesa catalana, declararen la 
guerra a Jaume I. Ei rei, amb una es
tratagema, demanà compte a Cabre
ra i aquest s'ajuntà amb el rei per ata
car i vèncer el comte d'Urgell. 

Aquest mateix any Jaume I firmà el 
Tractat de Ck>rt)eil amb Uuís IX de França 
en el qual, entre altres coses, els francs 
renunciaren formalment a tots els possibles 
drets jurisdiccionals sobre Catalunya. 
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Mentrestant, els àrabs introduïren 
a Europa la pólvora procedent de la 
Xina, que solament feien servir per als 
focs artificials i per als medicaments. 

El 1261, Guillema, filla d'Arnau 
Sales i Alamanda de Bestracà, casada 
amb un fill del mas Soler del Priorat 
de Sous, heretà el castell de 
Montpalau. El segle XIV la família va 
bastir el seu palau de Montpalau a 
Argelaguer. 

Any 1263 
Jaume I en recompensa per l'ajuda 

rebuda, va atorgar a Gerard de 
Cabrera, entre d'altres grans 
propietats, els rèdits de Llagostera, 
Caldes i Caulès per sis anys, a canvi 
de presen/ar la comarca dels enemics 
del rei, ja que el comte d'Urgell i altres 
nobles continuaven la guerra contra ell. 

El castell de Cassà de la Selva era 
de Ramon de Vilademany i el deixà al 
seu fill Arnal. 

L'infant Pere, fill de Jaume I, va 
acceptar que a la seva muller, en 
contraure matrimoni, se li assignés la 
vila de Llagostera, entre moltes altres 
propietats. 

L'església i el castell de Sant Iscle 
de Vidreres (Sancti Asiscli) van ser 
esmentats pels Cabrera en ordenar 
que les relíquies de Sant Iscle i de la 
seva germana, Santa Victòria, fossin 
traslladades al monestir de Breda. Una 
part de les relíquies es quedà al castell 
per poder continuar el culte en aquella 
esglesiola, on encara fa pocs anys es 
feia un aplex religiós. El 1310 Elionor, 
esposa de Bernat I de Cabrera, vivia 
encara al castell. 

Els Cabrera eren amos de la gran 
batallia del Cabrerer I de la Selva i 
d'altres possessions, inclosa la vall de 
Llagostera. Per aconseguir més 
conreus, ordenaren el primer 
dessecament dels estanys de Sils i, 
segurament, el dels més petits de 
Llagostera. 

Any 1266 
A causa d'una revolta dels murci

ans i andalusos, els exèrcits de Jaume 
I tornaren a recuperar aquelles terres, 
i per segona vegada el rei les regalà al 
seu gendre Alfons el Savi; així, 
Andalusia i Múrcia van tornar a ser de 
la corona castellana amb l'esforç de 
Catalunya. Aquest mateix any, el rei 
Jaume, que no aturava les seves acti
vitats, va organitzar un exèrcit expedi
cionari i l'any 1269, amb la seva flo
ta, es va dirigir cap a Terra Santa en 
una croada per recatar-la dels infidels 
i conquerir el Sant Sepulcre de 
Jerusalem; però, a alta mar una gran 
tempesta dissolgué els estols, perdé moltes 
embarcacions i fracassà en el seu intent. 

L'any 1267 va morir el constructor 
de l'església de Caldes de Malavella, 
Berenguer Lombard, que féu una 
ampliació de l'església preromànica 
del 1003, aprofitant la part que no 
havia estat destruïda pels terratrèmols 
i les guerres (més tard s'hi feren alguns 
afegitons i una façana d'un altre estil). 

Any 1270 
El trobador de Jaume I, Guillem de 

Cervera anomenat Cerverí de Girona, 
en un poema titulat Pasturel·les i a La 
faula del rossinyol explicà que Jaume 
I li havia regalat un alou i un castell a 
la Vall de Riuclar (Reglar), prop de San
ta Ceclina de Caldenses, com a re
compensa per haver aconseguit en una 
cacera en aquell indret, dins un molí-
hostal, un parlament de conciliació entre 
el rei Jaume I i el seu fill Pere, que estaven 
enemistats. Laiou podria ser el territori de 
Caulès i el castell probablement era el de 
Sant Iscle de Vidreres. 

Però fins l'any 1273 els dos enemis
tats no aconseguiren la reconciliació ofici
al, que se celebrà al castell de Xàtiva (Va
lència). 

En aquell temps, al Reglar (abans 
Riuclar) hi havia tres molins; el de més 

amunt o d'en Cabanyils, el d'en Carbonell 
i el d'en Poch (abans Candurà). 

Any 1275 
A més del comte d'Urgell, el rei Jaume 

I tenia molts altres enemics dintre la 
noblesa catalana, com el vescomte de 
Rocabertí, a qui el rei, en represàlia, va 
destmir el castell de Calabuix (prop de 
Bàscara) per castigar-lo. 

En aquest temps es construïren les 
drassanes cobertes de Barcelona per 
muntar-hi grans galeres per al comerç 
i la guerra. 

En un document eclesiàstic 
s'esmenta per segona vegada la Porta 
Ferrada del monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, cosa que demostra que, 
encara que no l'anomenessin abans, 
feia segles que estava construïda; el 
seu estil assenyala l'època. 

Any 1276 
Va morir Jaume I. El succeí el seu 

fill Pere 11 com a rel de Catalunya i Aragó; 
l'altrefill, Jaume II, es quedà amb el reialme 
de Mallorca; però no estaven d'acord i 
començaren a barallar-se. 

Pere II el Gran encarregà al seu tre
sorer, Astruc Revaia (jueu), la compra 
per 6000 sous del castell de Sant Este
ve de la Fosca de Palamós (Palamors), 
que era del bisbe de Girona, juntament 
amb les parròquies del voltant i les se
ves platges. Fundà el Port Reial, recons
truí el castell com a estatge reial i con
cedí Casta Pobla als seus habitants. 

El comte de Foix, el d'Urgell i e! ves
comte de Cardona lluitaren contra Pere 
II, però aquest reuní 3000 cavalls i 
100000 peons, sitià la ciutat de 
Balaguer i els va vèncer. 

El 1282, Pere el Gran, casat amb 
Constança de Sicília, va reclamar el dret 
de família de la seva muller contra Carles 
d'Anjou, però va haver de retardar la 
demanda a causa de la revolta que oca
sionaren les Vespres Sicilianes; més 
tard, va reconquerir els seus drets. 

Emili Soler i Vicens 
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De poètica informal 
Batecs..!! (De la vida contemplativa) 

No es consola al poble 
amb dubtoses esperances 
que asolat transita 
suportant mancances... 
aferrat als problemes... 
abrassant il·lusions..., 
en la recerca impossible 
d'anhels i solucions. 

Es transtorna al moment 
en blanc més que la neu 
més llustrós que el betum 
compostura amb bons colors 
més intens que els carmesins 
foscor més que negror 
fins desconèixer els camins 
titubejant com uns mentors. 

{la promesa) 

(la política) 

Escumen cremor de fúria 
encenent el foc (l'odi) 
que consumeix fonaments 
i contamina d'enuig 
els millors intents..., 
acabant amb el gran joc. (la guerra) 

El fred 
Monòleg d'un pelat 

Això no pot pas seguir. 
Caram! 
Si això durava, demà mateix m'embarcava 
per l'Àfrica. 
I quin patir! 
És que no es pot donar ni un pas. 
Només s'està bé ai cafè 
però tot just surts al carrer 
ja quedes fred, 
pitjor que glaç. 
Al cafè no hi pots estar. 
Allí no donen cap sou 
i avui dia el que no es mou 
no guanya ni el necessari. 
Ja us dic jo que hem arribat en un bull 
que m'hi desespero. 
Sempre ens trobem sota zero, 
mai un hivern desitjat. 
Quan es troben dos amics 
tots dos diuen el mateix: 
Quin fred que fa! 
N'hi ha un feix! 
El que no hi ha són abrics. 

qye: -rehabilita..! 

La fúria i l'innanició / y 
els separarà. 
El poble no es mirarà. ./^ 
No es veu reconciliació. 
Es deixa de recordar. .< 
No els falla la memòha 
Falta comprensió a la vellesa (l'experiència) 

'"eh qual ombra està la Vida 
esperant estima i glòria 
que els pugui salvar (la bona entesa) 

És compliran els seus dies 
erquè sempre al final arriba 

-pertot aquell... 
que la terra habita, 
-pertotaquell..., també, 
tqiie vol saber entendre, 
ijlssumeix..., el després, 

(la pau definitiva) 

Fins sempre 
Hivern 2002/3 

Poema i il·lustració: Guillem Sureda i Gironès 

Ep! Parlem bé, d'abrics n'hi ha, 
"sobretodos", abrics i pells. 
Per tot jo en veig, de parelles, 
fins en vénen a l'encant. 
Més d'això no en traurem res. 
Jo tip que als aparadors 
hi hagin abrics de tots colors, 
si el que ens falten són diners. 
El fet és que llegeixo als diaris dies fa 
i només en cap parlar 
d'aquests freds tan estrangers: 
Que a París tot s'ha glaçat, 
ai riu Sena s'hi patina, 
a Londres tot és neblina, 
es congela el Llobregat, 
anissa de nit i dia, 
el més fred és Dinamarca 
i les estàtues del parc 
totes tenen pulmonia. 
Encara que algú es pensi que sóc jo un perdulari, 
estic subscrit a la bona llebre i al conill, 
i hi poso un bon vi, 
i això s'acaba aquí. Carme Bou Gich 
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ASSESSORAMENT 
ADMIN ISTRATIU - COMPTABLE 
FISCAL - LABORAL - F INANCER 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL 
PER EMPRESES 

ADMINISTRACIÓ I VENDA 
DE F INQUES 

CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES 

Carrer Alvarez, 10 baixos - Ap.Correus 30 
17240 L L A G O S T E R A 
Telf: 972830229 - Fax: 972805722 

Rambla Vidal, 39 1 r. B - Ap.Correus 47 
17320 S A N T FELIU DE G U Í X O L S 
Telt: 972320767 - 972321076 - Fax: 972820369 

Carrer Teulera, 39 baixos 
17246 S A N T A C R I S T I N A D'ARO 
Telf; 972837165 Fax: 972637551 

Mescàndol 

C/Colomn S 
L l a g o s t e r a 
T72 fi3 Db 17 

CONSTRUCCIÓ D'OBRES C.I.F.:B-17034265 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Centre de Ioga 
GRISELDA 

Ioga - Relaxació - Gimnàstica correctiva 

MATRÍCULA OBERTA 
PLACES LIMITADES 

- Mals desquena, 

musculars 

i articulacions. 

- Insomni 

- hsirès 

Cassà de la Selva: 
dimarts i dijous: matins, tardes i nits. 
Caldes de Malavella: 
dilluns, dimecres i divendres 
( iLií i irniati i í : A i i inmnu-n t Jc* G i l d f s de Ma!; iv f l l : i ) 

Llagostera: Informació 972 83 07 27 
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Cuina de temporada 
...amb productes de ía nostra terra 

La primavera, és la pròxima estació que tindrem, una 
estació força esperada per molta gent, ja que el fred 

més fort ja ha passat i comença la bonança. 
Transcorre del 21 de març al 21 de juny. A la primavera, 

és quan l'horta comença a agafar vida, trobem molta més 
varietat de productes. Amés trobem molta més varietat de 
peixos, i comencem a trobar fruita dolça. 

En quant a festes, aquesta estació potser és la menys 
esplèndida, però les poques que hi ha són força espera
des. 

Com cada festa, aquestes també tenen uns plats ca
racterístics. 

Quaresma i Pasqua 

PaisosCatalans-Bacallà, mona, bunyols... 
Catalunya nord-Bunyetes 
Andorra-Ecudella de congre 
Tarragona-Menjar blanc 

Sant Josep 

València-Paella i bunyols 
Catalunya-Crema de Sant Josep 

Uns dels productes que podem trobarà la primavera són: 

Faves, pèsols, espàrrecs, carxofes, ceba tendra, badocs... 
Cama-secs, gírgoles 
Maduixes, albercocs, prunes... 
Sardina, seitó, tonyina, orada, llobarro... 
Colomí, xai de llet 

Denominacions de productes 

Pèsols de Llavaneres-Sant Andreu de Llavaneres 
Espàrrecs de Gavà 
Xai de llet de l'Empordà 

Recepta Bacalià amb panses i ou 
dur 

Ikg bacallà salat 
4 ous 
220grs. de panses de corint 
1 ceba grossa 
250grs. de tomata triturada 
2 grans dall 
oli 
sal 
farina 
Dessair el bacallà en aigua, unes 48 hores canviant 4 o 5 
vegades l'aigua 
Remullar durant un dia les panses 
Bullir els ous de 10 a 12 min. Pelar-los i reservar-los. 
Enfarinar el bacallà i fregir-lo ben daurat. 
Fer un sofregit amb els alls, ceba i tomata. 
Afegir les panses amb l'aigua de remullar-les, i un xic més. 
Un cop arrenqui el bull afegir els ous partits per la meitat, 
i el bacallà. 
Deixar coure uns 5 min. i servir. 

Xef Panoràmíx 

í ^ S ^ 
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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 

Perruqueria MARTA 

C/ Consellers, 3 baixos - Tel. 83 12 86 

1 7240 LLAGOSTERA 
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EMBOTITS ARTESANS 

C/ Almogàvers,! 3 - Td. (972) 83 02 99 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

<>0M C O M E R C I A L 

ON I SE 
* P. RABASEDAS • IVl. BOADELLA, C.B. 
CONfLCCIONB - QèfJER^ DE FMNT 

LífJKlCERjA - COKBtmRj^ 
KOBADtCABA 

Plaça Cataíunya, 1 - Local A 
Tel. (972) S3 05 46 

17240 L L A G O S T E R A 

i i í fgggarw 

-% 

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

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

Fax 972 80 S3 07 

Centre d'Estètica 
"Depilació defitiititm amb làser. 

Vine a informar-te o truca'ns" 

C, Almogàvers, 22 
Tel. 8301 47 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

la/fia/tíi/i4ji/ 

&hòie.i^ 0\mt/iett SPaL·a, //fí - í/'/a^oJcta 

àeJ. 972.S0..'í0J:i - .972,S.±yO..'í!) 

PRODUCTOS DE OMERADO S.A. 

C a r r e r L l e i d a , s /n 

T e l è f o n 8 3 OO 2 0 

L L A G O S T E R A 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
comercials 
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Com regar les nostres plantes 

Com regar bé les plantes pot ser 
una de les feines de jardineria 

més entretinguda i complicada, si 
tenim més d'una varietat de plantes. 
Cadascuna de íes plantes necessita 
una freqüència una dosi determinada, 
però l'ambient influeix en gran mesura 
en la forma de regar. 

Les plantes d'interior son plantes 
que vénen de zones humides i sense 
glaçades, la majoria a temperatures 
més baixes de 5°C, ja tenen fred i no 
viuen correctament, és per això que 
les tenim a l'interior. Durant la 
primavera i l'estiu cal regar-les més 
sovint, perquè evaporen més aigua per 
les condicions atmosfèriques. 
Segurament un cop per setmana serà 
suficient, si la terra i les dimensions 
del test són proporcionals al volum de 
fulles que té la planta. La mateixa 
planta durant l'hivern i la tardor 
utilitzarà la meitat d'aigua, per tant 
regant-la cada dos setmanes o tres 
serà suficient. 

Les plantes d'exterior son plantes 
autòctones o de diverses contrades, 
però sempre que les condicions 
d'humitat i temperatures mínimes 
siguin semblants. Diferenciarem entre 

arbres, arbustos i plantes perennes ja 
siguin de fulla caduca o persistent. 

Els arbres són plantes que tenen 
les arrels més profundes i més a 
l'abast. A la nostra zona, si obsen/eu 
el bosc 0 jardins veureu que els arbres 
viuen bàsicament de les pluges. 
Només cal regar-los dels tres a sis 
phmers anys perquè desenvolupin un 
bon sistema radicular. Després cal que 
s'adaptin a la pluviometria anual, així 
formarà un teixit d'arrels profundes 
que l'ajudarà a sobreviure en èpoques 
més seques. 

Els arbustos son plantes que tenen 
arrels a mitja profunditat (40-100 
cm.}. Molts d'ells poden sobreviure 
amb la pluviometria anual, però perquè 
floreixin i estiguin en les millors 
condicions cal regar-los durant l'època 
seca cada una o dues setmanes. Més 
sovint quan més densos estiguin 
plantats. En canvi no cal regar-los 
durant l'hivern. 

Les plantes perennes son totes les 
plantes que tenen arrels en els 40 cm 
superficials. En aquesta zona, hi ha 
molta competència durant les 
estacions seques i per tant la quantitat 
d'aigua cal que sigui setmanal per 

cobrir les demandes de les plantes. 
Durant les estacions fredes no caldrà 
regar, només en el cas de terres que 
drenin amb facilitat. 

Finalment, recordar-vos que 
l'asfixia és el principal problema 
perquè les plantes es moren i és a 
causa de l'excés d'aigua, que no 
permet que les arrels respirin. Llavors, 
emmalalteixen i acaben per podrir-se. 
Com que no podem veure dins de la 
terra i la resposta de la planta és la 
mateixa que si patís set (fulles com 
seques penjant}, anem regant més, 
fins que al final és massa. Per tant val 
més regar poc, que massa. 

Teresa Puértolas L. 

O Transports 

JAPIC PETIT, s.A. 
TRANSPORTS INTERNACIONALS I NACIONALS 

Carrer Girona, 18 - Tels. (972) S3 03 04 - SO 52 57 - FAX 83 05 55 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

LlAGOST^nA 
PL CATALUNyA, i 
m.972S0529i 

CALÇATS 

LLINÀS 
lA BISBAL 

c/ALA mm 5 
TEL 972 643291 

SANT nUU V€ GUÍXOLS 
C/SANT JOAN, ^^3 

17220 TEL 972 3213 55 
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La respiració 

Sembla que hem oblidat els nos 
tres instints bàsics naturals, i per 

aquest motiu necessitem tècniques 
pertot. Avui dia disposem de tècniques 
pera respirar, relaxar-se, dormir, parir, 
viure, morir. La gent va als centres de 
ioga per aprendre a respirar. La 
respiració és una funció involuntària, 
espontània i natural, que no requereix 
esforç, encara que pot ser controlada 
a voluntat. Voler reeducar la respiració 
forçant-la voluntàriament, sovint, pot 
fer que es bloquegi més, ja que tal 
respiració obeeix a la nostra psique. 
És a dir, que no pot haver-hi una au
tèntica reeducació respiratòria men
tre un no s'involucri en el seu procés 
intern: emocions, sentiments, tensió, 
estrès... Si només ens limitem a rela
xar-nos i a respirar de forma controla
da no obtindrem resultats duraders. 
El que més ens ajudaré és "obrir-se" i 
deixar-se anar agafant consciència del 
nostre món interior, intentar ser au
tèntic i natural, ser tu mateix i no vo
ler ser un altre, buscar el que ja som, 
obrir-se a l'autodescobriment i a la es
pontaneïtat, I així, poc a poc, la respi
ració s'anirà alliberant. 

Aquesta vivènvia d'obrir-se s'inicia 
deixant-se anar cap a un moviment 
lliure i involuntari, no programat, no 
tècnic i lliure de judici. Deixem que el 
nostre món intern expressí el seu 
contingut, a la seva manera, en 
present, aquí i ara: rient, plorant, 
badallant, cridant, saltant... 

El mal geni , la ràbia, la ira i 
l'enfadament resideixen a Manipura 
Chakra, la zona del foc. A vegades es 
comporta com un volcà i entra en 
erupció, i si no ho fa apareixen 
disfuncíons a aquest nivell: dolor 
d'estómac, tensió en el plexe solar, 
bloqueig diafragmàtic, úlcera, colon ir-
ritable. El problema és que encara som 
animals domèstics, i que hem après 
a controlar els nostres impulsos. Quan 
tenim ganes de plorar, no plorem; quan 
tenim alguna cosa per dir, callem, i 
així aquesta energia es va bloquejant. 

Però si permetem que els nostres sen
timents i emocions tinguin una sorti
da i s'expressin, ens sentirem allibe
rats, i inclús pot portar-nos a estats 
de consciència profunds. 

La funció sutil de la respiració és 
l'alè vital, la força de la vida que, quan 
s'expandeix, sanem. Lalè vital és la 
força de vida sentida per un mateix i 
té a veure amb "l'atreviment de viure 
intensament". 

Així doncs, el millorque podem fer 
per respirar millorés no fer res, només 
ser conscient d'ella, observant-la, 
deixant-la anar, veure a on va i què fa, 
com flueix i succeeix per ella mateixa. 

Per exemple, veure quins canvis es 
produeixen quan deixem anar les 
espatlles, quan drecem la columna, o 
després d'una expiració a fons. 

També podem experimentar amb el 
cant. Quan cantem les vocals podem 
observar en quina zona del cos vibren, 
d'on surt el so, i quins espais de la 
respiració s'obren. 

Per relaxar-nos s'han d'afluixar les 
tres armes que tenim per lluitar: punys, 
dents i peus. 

Sovint, al iogui li és associat un 
caràcterdur i disciplinat, hipercontrolat, 
que no expressa els seus sentiments. 
El problema és que si aquesta actitud 
no és au tèn t i ca , és a dir, és 
autoimposada, s'aniran creant bloque-
jos importants. 

Somriure i fer bromes i expressar 
els nostres sentiments és crear un 
estat de calidesa en un mateix. És un 
obrir-se per "fer-se tou". 

Les persones més evolucionades 
solen ser aquelles que reconeixen i 
accepten la seva vulnerabilitat i les 
seves l imi tac ions personals , 
mantenint-se com a persones normals 
i corrents que no destaquen davant els 
altres. 

- Quan sento no penso. 
- Viure en contra d'un mateix és el 
pitjor dels mals 

- Dir el que penses eleva la teva 
autoestima. 

- Sigues tu mateix, natural i espontani. 
- Tot el que som capaços d'imaginar 
ho podem realitzar. 

- No tinguis por i atreveix-te a la 
grandesa. 
- Aprecia el que et dóna la vida. 
- Defraudes a la Vida i a tu mateix si 
no ho reconeixes. 
- "Lequilibri viu" oscil·la, puja i baixa. 
- Només existeix el somni profund per 
als qui viuen intensament. 
- Només existeix la mort reposada per 
als qui així han viscut. 

Om Shanti Om 
Griselda García 

Professora de ioga 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES 
del 22/3 al 20/4 

Amor: No t'amoïnis si no tens 
parella, a vegades més val sol que mal 
acompanyat. 

Feina: És un moment força 
complicat en aquest terreny./ / 

Salut: La lluna entra de píe a la 
teva casa V i això t'aportarà forces 
renovadores. 

TAURE 
del 21/4 al 21/5 

Amor: Ara sí, ara és el teu moment 
i ningú et podrà aturar. 

Feina: Comença una nova etepa en 
aquest sentit, treu-ne molt de profit. 

Salut: Et sentiràs bé i les coses 
també aniran bé. No cal patir per a res. 

J 

BESSONS 
del 22/5 al 21/6 
Amor: Estàs a punt d'encetar una 

nova etepa amb la teva parella i això 
sempre és positiu. 

Feina: No et queixis de tenir massa 
feina tu ho has buscat o ho buscaràs. 

Salut: Potser patiràs una mica 
d'estrès dugut a tanta feina. Relaxa't 
sempre que puguis. 

CRANC 
Del 22/6 al 23/7 

Amor: Les coses en aquest terreny 
et van bé no cal que pateixis per a res. 

Feina: Passes temps no massa 
bons, però per sort tens uns companys 
magnífics. 

Salut: Estàs ple/na d'energia, nin
gú et pot parar. — " ^ ^ ^ X ^ 

LLEÓ 
del 24/7 al 23/8 

Amor: No cal patir, tu ja saps qui 
t'estima. 

Feina: Les coses no poden anar 
sempre bé, ja canviarà. 

Salut: Passes un moment delicat, 
no et deixis enfonsar. r—--i. 

VERGE 
del 24/8 al 23/9 / 

Amor: Ara per ara no tens ganes 
de complicar-te la vida en aquest as
pecte. 

Feina: Bé, bé ,bé. T'anirà molt bé. 
Salut: Alerta, alerta. La primavera 

la sangaltera.^-

BALANÇA I /^A 
del 24/9 al 23/10 

Amor: És possible que estiguis una 
mica irritable amb la teva parella o 
familiars. 

Feina: Si el que realment vols és 
canviar de feina, t'hauràs d'espavilar. 

Salut: Al lloro!!! corre pel poble 
una passa de mal de panxa. 

ESCORPÍ 
del 24/10 al 22/11 

Amor: Et sentiràs més aprop que 
mal de la teva parella. Tindràs moltes 
ganes de compartir llargues estones amb 
ella. 

Feina: Tens uns companys de feina 
extraordinaris, pots comptar amb ells pel 
que necessitis. 

Salut: Has recuperat l'energia!!! 

SAGITARI 1 
del 23/11 al 22/12 

Amor: Tens més ganes d'estar amb 
els teus amics, que de començar una 
nova relació. 

Feina: Alerta!! "l'amo" no us treu 
l'ull de sobre. 

Salut: Tens molta energia, no la 
malgastis!!! 

U •\^UU 

CAPRICORN 
del 23/12 al 20/1 

Amor: Aprofita al màxim totes les 
noves experiències. 

Feina: La lluna entra de ple a la 
teva casa V, i això és favorable per als 
temes laborals.-—^ \ 

Salut: Estàs bé i no tens res que 
et molestî , què més vols??? 

AQUARI 
del 21/1 al 19/2 ^ 

Amor: No saps ben bé el que vols, 
en tens massa per escollir; tria bé que 
això no passa cada dia. 

Feina: Hi ha moments que penses 
si el que fas realment t'agrada o no. 

Salut: Ves amb comte amb el que 
menges i la quantitat que en menges: 

PEIXOS 
del 20/2 al 21/3 

Amor: Sou el millors en aquest 
terreny, què us he de dir que no 
sapigueu??? 

Feina: Si esteu pensant a canviar 
de feina, tal i com estan les coses, 
ara no és el millor moment. 

Salut: Aneu amb molt de compte 
amb les relliscades, poden resultar 
perilloses. 
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Constructor 

¥ 
C. MúsJc Aguiló,3 

Telèfon (972) 83 04 17 
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i i ^ % ' J , 

Matança pròpia 
Embotits Casolans 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boado, 12 
17240 Llagostera ( Girona ) 

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

d'Obres 

u lartí Rà 

17240 Llagostera 
[ Girona) 

Í̂ ERRUQUERIA 
KOSER 

w 

Pompeu Fabra,9 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELLA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 
AMB FERRO I ALUMINI 

TANCATS DE TELA METÀL·LICA 
* * * 

Carrer Tossa, 5 
Tel. t9723 83O2 70 

17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

PLANXISTERIA i PINTURA 

Albert Mallorquí iGu ich 

Ctro-Tossa. 45 
Tel. 60 53 09 172401ÍAGOSTERA 

'""^W 

C. Comte Guifré, 11 - Tel. 972 83 14 44 
17240 Llagostera 

R ^ PAVIMENTOS 
B ^ BENITO SERR4N0, S.L. 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
- PÀRKINGS Y PiSTAS POLIDEPORTtVAS 
- NAVÈS Y POLlGONOS INDUSTRIALES 
-URBANIZACIONES 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESOS (DECORATIVOS) 
•ZONAS PEATONALES. PARQUES. JARDINES 

PASEOS Y PLA2AS 
- EXTERIORES DE HOTELES Y RESTAURANTES 

Muïic Agjiló, 26 E-mail. :errantí@niurdrvia es LLAGOSTERA 
Mòvtles 6̂ 9 97 75 51 - 619 70 98 G7 

Telf YFax- 975 83 09 79 

mailto:cesteve@grn.es


EL RACÓ DE UART 
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Mon Pons 
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DROGUERIA FRISOLA, S.L. 

C/ AlsJSEL 6UIMERA, 27 
17240 LUeOSTERA 

TELÈFON I FAX: 972.83.06.42 

Obres Hospital S i 

Carrer Pocafarina, 47 
Telèfon (972) 83 09 45 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

BAR MUSICAL CAFÈ ] ^ ^ 

LLagostera 83 01 17 

Quart 46 80 10 

|{R 
ASSESSORIA MONTIEL BOADAS. S.L 

- Laboral 
- Fiscal 
-Jurídica 
- Comptable 
- Assegurances 
- Finques 

17240 LLAGOSTES (Girona) 
Plaça Barceloneta, 8 

Tels, 972 83 03 62/972 83 18 18 
Fax 972 80 52 30 
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El gust és seu 

- sóc un pinyol d'oliva. Fa temps era una oliva, però els avatars 
de l'existència m'han conduït al deplorable estat actual. 

Després de romandre enganxada a la branca d'un arbre 
(d'una olivera, per ser més exactes). Després de sentir com 
el meu cos creixia i passava lentament de flor a fruit. 
Després de notar com les meves carns s'engreixaven amb 
el pas de llunes i sols. Després de patir les inclemències 
dels fenòmens meteorològics, sense emetre cap queixa 
quan l'home del temps s'equivocava de mig a mig (cosa 
que passava molt sovint). Després de tot això va arribar el 
dia del terratrèmol. 

El cel tenia una transparència màgica. La nit de pluja i 
vent havia netejat l'atmosfera i tres fulles que em tapaven 
el sol del matí. Sentia l'escalfor de l'astre rei sobre les 
meves carns madures, suculents, a punt per delectar el 
paladar més exigent. 

En un moment de màxim benestar, la branca d'on 
penjava patí una forta sotragada, provocant-me gairebé 
un cobriment de cor. Sense temps per reposar, les 
sotragades es varen anar succeint cada cop amb més 
violència, fins que el branquilló que em subjectava a l'arbre 
es va trencar. Vaig precipitar-me al buit amb un xisclet, per 
quedar atrapada en una xarxa. Els tremolors varen continuar 
per conduir-me a un dipòsit. 

En aquell moment vaig adonar-me del procés en el que 
estava Immers: La collita. 

- No tenies por de ser premsada fins a treure't tot el 
suc? - Vaig preguntar-li, sortint de la sorpresa causada per 
la retòrica olivil. 

- Com vols que tingui por una oliva? Estàs "agilipollat" o 
què? - Va contestar-me l'excrement d'oliva, irritat. Si no 
hagués estat per la singularitat de la situació, d'una pun
tada de peu engego el mal educat a pastar fang i me'n 
vaig cap a casa, però vaig aguantar-me. El fill d'olivera va 
continuar: - El cas és que varen enllaunar-me. Després 
d'un temps en la foscor, vaig retrobar la llum dins un pla-
tet, a punt per servir-me en una taula de la terrassa exte
rior d'un restaurant de nom Els Tinars. Emocionada vaig 
sentir com m'agafaven per la deglució, però en comptes 
d'anar cap la boca, vaig sortir disparada per sobre la bara
na de la terrassa, entrant per la finestra d'un cotxe que 
estava aparcant. Després de l'impacte a la cara del con
ductor, vaig aturar-me a la seva falda. 

Lindividu del cotxe va arreplegar-me enfadat per dirigir-
se cap a l'interior del restaurant. A la terrassa, davant la 
taula d'on jo procedia, va tirar-me amb un gest brusc sobre 
les estovalles mentre deia als comensals "Això és vostre" 
amb to enfurismat. L'atzar (no crec que es pugui qualificar 
de punteria) va fer-me rebotar a la taula per situar-me de 
nou al platet dels meus congèneres. 

Sense donar-me temps de respirar (ben mirat tampoc 
no em feia falta) va engrapar-me un dels brètols ubicats a 
la taula. Aquest tipus mirava cap un altre lloc i no s'havia 

adonat de la meva tornada, d'altre forma no crec que 
m'hagués triat per engolir-me. Em va mastegar amb unes 
dents Joves per ingerir les meves carns amb celeritat, com 
si deglutís un tall d'esparadrap. Acte seguit va escopir per 
sobre la barana la resta del cos olívic que ara tens davant 
teu. Un ocellot m'ha portat fins aquí mentre em picotejava. 

Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa. Ara és 
hora de tornar. Ei meu temps s'ha exhaurit. Vaig sortir de la 
terra i la terra em reclama. Com deia el famós llatinista: 
Polvus fórem et polvus tornem. Adéu. 

Escoltant la història de l'oliva-filòsofa s'havia fet fosc 
i encara tenia el cistell buit. Vaig acomiadar-me amb un: 
Ave olivam, buscatorem de boletum te salutan. 

En adreçar-me cap al cotxe vaig adonar-me que no 
trobava el camí i vaig dir: "Podria ser pitjor, podria ploure". 
Em vaig parar pensant sentir un tro i les gotes que comen
çaven a mullar-me, però, afortunadament, no va ploure i 
vaig trobar el cotxe de seguida. 

A casa, no vaig poder coure cap bolet, però vaig obrir 
una llauna d'olives (assegurant-me que fossin sense pinyol) 
i les vaig devorar acompanyades amb una copeta de Xeres 
fresc. Vaig mirar de reüll un penjoll de raïms que hi havia a 
la fruitera i vaig murmurar: "Ni una paraula més". 

Joan Frigola 

Pub L'ENRENOU 
Llagostera 

TeL 972 80 53 97 
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La força del cafè 

Múltiples i diversos són els camins i 
les raons que impulsen als 

llagosterencs i a les llagosterenques a 
convertir-se en membres d'una de les 
nombroses entitats existents en aquest 
país on l'associacionisme té una llarga i 
extensa tradició. Des del pes de la 
responsabilitat i del deure cívic i els 
consegüents compromisos socials, 
familiars o ideològics, fins als plaers d' 
un confortable ambient de grup, o des 
del desig d'alimentar la vanitat personal 
amb els nutrients del reconeixement 
social, fins a les compensacions que 
aporten determinades transcendències 
individuals que no es troben en altres 
ordres de la vida. Ja veurem com quedarà 
el paisatge després de la presumible 
devastació que provocarà la nova 
legislació, però de moment, a les associacions de pares, a 
les entitats esportives o culturals, a les oenages, molts 
dels ciutadans d'aquest país hi destinem, ben mirat, una 
bona part de la vida, dels esforços i de les nostres angúnies 
col·lectives. Fem el càlcul: 30 ó 40 entitats, a una mitja de 
10 membres i a unes 2 hores setmanals...és pràcticament 
una eternitat, quasi una cadena perpètua. Una condemna 
que també jo acompleixo. La meva aportació personal a la 
col·lectivitat, el meu compromís amb la qualitat de la vida 
que per acció o omissió, entre tots ens proporcionem, la 
distribueixo, com tants llagosterencs, en diverses entitats, 
però fonamentalment, i si se'm permet diria que a 
bastament, en el Casino. Aquesta entitat més que 
centenària que en ocasions, en alguns moments de debilitat 
0 de desànim, ha pogut semblar-nos que ja no té sentit. 
No és la meva intenció repassar-ne la història, ni glossar 
els encerts i els desencerts dels que l'han gestionat. 
M'interessa el present i el futur, el que és avui i el que pot 
esdevenir a partir d'ara. I m'interessa moltíssim descriure'n 
la realitat quotidiana actual, la vida que acull més enllà, o 
potser hauria d'escriure: al voltant, del local del cafè amb 
el qual absolutament tothom l'identifica. Sumant les 
escoles de teatre, música, ball i idiomes que organitza 
directament i els cursos que altres entitats hi desenvolupen, 
en aquests moments, transiten pels llegendaris locals del 
Casino, més de cent-cinquanta alumnes setmanals. 
L'entitat, a més, té una presència notable en el calendari 
cultural i festiu de la nostra població; els concerts d'estiu a 
la terrassa, els espectacles infantils de música clàssica 
que es fan a la primavera, les sortides guiades per a 
promoure el coneixement del patrimoni natural i cultural, 
s'han consolidat i arriben cada any amb el mateix rigor que 
les estacions. La organització de xerrades esporàdicament. 

Marc Suretta 

la recuperació, encara que tímida, de la genuïna secció 
d'escacs, la festa del soci, en fi, les activitats generades 
per l'entitat són, mal m'està dir-ho, remarcables. I malgrat 
tot, la consideració del Casino com a ens, la preocupació 
que desperta el seu futur quan el desperta, i fins i tot la 
percepció que es té del seu sentit, depèn fonamentalment 
de la salut del cafè i viu estretament vinculada als girs del 
destí que en algunes ocasions han alterat el seu 
funcionament habitual. 1 potser està bé que sigui així. 
Perquè la necessitat i les possibilitats d'aquest local són 
immenses: per la seva magnitud, per la seva situació 
geogràfica, per la tradició que hi batega i la vida que ara 
vibra al seu voltant. Perquè és probablement l'únic local 
públic d'aquesta població que pot ser intergeneracíonal, 
interclassista i intercultural, com ho són, per exemple, el 
Casinos de Vidreres i de Cassà. 1 aquesta aspiració, la de 
convertir-se en un dels imprescindibles territoris comuns 
que reclamen els sociòlegs per al diàleg, la convivència i la 
cohesió social, no és menyspreable. Especialment ara que 
a tants espais, cantant o xiulant, es veda l'entrada a una 
part de la població (com al Mississipí profund i sense que 
la indignació esclati pels carrers) i en tants d'altres, potser 
de manera natural i inevitable, la pressió generacional 
esdevé, per uns o altres, dissuasiva. I si mai arriba el dia 
en que, la major part de la població es senti incòmode en 
aquest gran espai comú i l'abandona, espero que no s'afirmi 
que el Casino ha fracassat, i que tothom s'adoni que, en 
tot cas, qui haurà fracassat és tota la societat. 

\ ^ Enric Ramionet 
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Joc brut 

y i quests dies s'ha vist per televisió l'agressió que va patir 
A l u n jove d'Arganda del Rey (Madrid), per haver-se atrevit 
a cridar "No ala Guerra" en un míting d'Aznar. Vaig escoltar 
les explicacions del noi i el xicot, que té 17 anys, em va 
semblar absolutament sincer quan va dir que anava al 
míting per escoltar propostes de Sanitat per a la seva 
població, i es va trobar que el president espanyol - que dia 
sí i dia també està segrestant la democràcia en nom de la 
llibertat -, va començar a parlar de terrorisme i es va anar 
enfilant com acostumen a fer la majoria de membres del 
PR davant qualsevol fòrum. El que em va preocupar més 
de les imatges és que el jove va ser agredit per gent d'edat 
avançada: un home de cabells blancs, ben vestit i 
encorbatat li va trencar les ulleres, i mentre el servei de 
seguretat intentava treure'l, altres individus homes i dones 
aprofitaven per clavar-li cops a l'esquena o allà on podien, 
i insisteixo, era gent de la tercera edat, avis o jubilats, que 
e! nom no fa la cosa. 

Miserables i covards, el locutor els va titllar de feixistes. 
Potser sí. A cops no es resol mai res, i com a molt el pro
blema encara arrela més. Aquell xicot es ya definir, inno-
centment, com a apolític, i ben segur, que ja no ho tornarà 
a dir. Va ser víctima només per haver cridat el que pensava 
en un acte d'intolerants que fa quatre dies s'han posat 
l'etiqueta de demòcrates, de la mateixa manera que s'hi 
defineixen els governants nord-americans per continuar 
donant lliçons demagògiques i interessades sobre aquest 
nou ordre mundial. M'ha agradat la reacció francoalemanya, 
tot i que darrere s'hi amaguen interessos similars als que 
han portat als Estats Units a voíer apoderar-se de l'Iraq. I 
les manifestacions del 15 de febrer, m'han fet pensar que 
encara podem tenir esperança, no tot està perdut. En Bush 
pot atacar l'Iraq amb el suport de l'Aznar i en Berlusconi i 
en Blair i qui faci falta, però la gent, el poble, els qui realment 
lluiten i moren en les guerres, ja no es poden manipular 
com es feia en temps medievals, o en històries més recents. 
Es pot manipular els mitjans de comunicació (que ho fan), 
però les noves tecnologies impedeixen segrestar la veritat. 
I aquest és el gran triomf de la globalització. 

Tornant amb les accions violentes de massa anònima, 
recordo un episodi lamentable al nostre poble. Era la festa 
major del 80 o del 81 i el Llagostera es jugava el campio
nat de 2^ regional (crec) amb l'Amer. Els amerencs guanya
ven el partit i hi va haver una invasió al camp d'aquelles 
que fan època i tangana i agressions i cops a manta. Vaig 
fer una crònica pel diari I unes fotos que mostraven el camp 
envaït i gent apilonada donant cops. Doncs bé, poques 
vegades m'han incordiat tant, com per aquell article. 
Llagosterencs de pro, .em van dir de tot, i recordo només 
una frase en el sentit que escriure "allò" era no fer poble. 
És a dir, que explicar la veritat equivalia a ser un "mal 
llagosterenc". Aquest incident no va pas fer que canviés la 

Enric Hospital 

Obres de construcció de l'IES Llagostera 

meva manera de pensar ni d'escriure explicant, això sí 
massa amb el llih a la mà, les coses que passaven en 
aquell temps. Però vaig decidir que no tornaria a escriure 
de futbol (ho feia més com obligació que no pas per gust), 
perquè tot plegat era massa irracional. No cal dir que ja 
veiem quins camins ha seguit l'anomenat esport rei, i la 
violència que es genera dia a dia als estadis. 

La memòria necessària 

A la política i a l'esport hi ha violència, de paraula i de 
fets. Es fa difícil parlar de justícia social en uns temps com 
els que vivim, però algunes de les manifestacions que s'han 
fet aquests dies contra Postigo són clarament injustes i 
moralment inacceptables. 

És una convicció social que en la política és permès el 
joc brut, però precisament a la curta distància, a la política 
municipal, és on s'ha de començar a dignificar, perquè la 
vida quotidiana depèn en gran part de les decisions políti
ques (ensenyament, sanitat, pensions,...) i perquè tots ple
gats hem de lluitar perquè la política sigui un xic més ama
ble, més ètica i més civilitzada. 

No entraré a analitzar els continguts dels butlletins que 
està publicant Convergència I Unió al poble, però hi ha un 
rerefons que em dol, perquè és subjectiu i manipulador, i 
em sembla que aquests no són els mitjans per aconseguir 
recuperar l'alcaldia de Llagostera. S'apropien de tota l'obra 
feta aquests darrers temps i podrien tenir certa raó en el 
fons però no en la forma. És més, l'apropiació que en fan 
de les obres públiques fa un xic de riure. Només faltada 
que aquestes obres no les hagués pagat la Generalitat, i 
que no s'haguessin programat en mandats antehors. Pot
ser el que caldria preguntar és perquè s'ha tardat tants 
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anys a fer, per exemple, la rotonda de la carretera de Sant 
Llorenç, o en arranjar, mínimament, el pas de la carretera 
de Tossa pel poble. 

Amb tot, l'obra cabdal és l'institut, i parlant de l'institut 
convé recordar que a principis dels anys 70 a Llagostera 
vam tenir provisionalment un institut, el Col·legi Lliure 
Adaptat més conegut com el CLA. Va durar poc temps per 
no sé quines decisions de més amunt o per falta de deci
sió de més avall, però hem hagut d'esperar trenta anys, 
30, per tenir un institut! Crec que ja és hora i no pas de 
posar-se medalles, més aviat, de pensar de quins altres 
serveis està necessitat el poble. 

També em molesta el piló de merda que s'està tirant 
sobre l'alcalde Lluís Postigo. És una tergiversació de la 
realitat. És culpable Postigo que volguessin fer-lo fora amb 
males arts? És culpable d'haver-se volgut defensar davant 
els tribunals que és on toca? És culpable d'haver d'afrontar 
una campanya bel·ligerant i groga d'un diari encegat per 
ves a saber quins obscurs interessos? 

Algunes de les manifestacions d'aquests butlletins de 
CiU són, com a mínim, poc ètiques. Al poble tothom es 
coneix i cadascú decidirà segons la seva consciència. 

Però voldria recordar que a l'última campanya electoral 
va haver-hi joc brut per part d'alguns dels actuals regidors 
de CiU. Coses estúpides, gairebé insignificants, però que 
demostraven una manera de fer que crec que les urnes 
van saber recollir. Espero que no es repeteixi el mateix camí, 
perquè som molts els qui tenim memòria i encara recordem 
quan el 1979 es deia als pagesos que els comunistes (?) 
els fotrien les vaques. I per absurd i ridícul que pugui semblar 
una proposta semblant, això i coses pitjors es deien a cau 
d'orella, com ara s'estan dient d'en Postigo. Demano llum 
i taquígrafs: estem a l'any 2003 i en portarem 25 de 
democràcia municipal, no ho espatllem! 

Joan Ventura Brugulat 
Febrer-03 

GARATGE EMILI ROGET 
• • SERVEI OFICIAL PEUGEOT 

TALLER, RECANVIS I VENDES 
Ctra Girona- Sant Feliu de Guixols, km 13.Tel972 83 01 67-Fax972 83 04 60- 17240 LLAGOSTERA 
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Escola de nenes 1940/41 
Foto cedida per Carme Ferrer, Assumpció Brugulat i Joana Espinet 
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2. 
3. 
4, 
5 
6, 
7 
8 
9. 
10. 

Pilar Mon! 
Miiriít Alemany 
Loia Vi nas 
Canne Ferrer 

11. 
12. 
13. 
14. 

Assumpció Brugulat 15. 
RosaCantal 16. 
Amparo Marqués 17. 
Monlserral Miquel 18. 
Míiria Guardiola 19. 
Encarnació Ferrando 20. 

FinaAllarriba 21. 
Margarita Alemany 22. 
Míirgarila Gutiérrez 23. 
Pilar Î Iavalón 24. 
Pilar Roca 25. 
Engràcia Ragolta 26. 
Rosina Mateu 27. 
Pilar Gumés (mestra) 28. 
Joana Espinet 29. 
Resa Hospital 30. 

Angelina Pagès 
Pilar Carreras 
Angelina Roque 
Montserrat Casellas 
Maria Lloveras 
Pietat Subirana 
Maria Subirana 
Assumpció Lloveras 
Maria Collell 
Maria Ribas 

56. 
31. ElenaVila . 57. 
32. Concepció Pi 58. 
33. PilarCanalias 59. 
34. Carme Hospital 60. 
35. Pilar Navarro (mestra) 61. 
36. Maria Cassolas 62. 
37. Cèlia Alemany 63. 
38. Enriqueta Major 64. 
39. Angelina Fenando 65. 
40. Maria Barcons 66. 
41. MariaCarreras 67. 
42. Lola Marquès 68. 
43. Montserrat Vila 69. 
44. Montserrat Bayé 70. 
45. PilarMaleu 71. 
46. Maria Maurici 72. 
47. PepitaDilmé 73, 
48. Quimeta Ganiga 74 
49. PepitaBafias 75. 
50. Carme Pascual 76. 
51. Lola Batlle 77. 
52. Maria Dalmau (mestra) 78. 
53. M. Teresa Rodríguez 79. 
54. Rosa Cabarrocas 80. 
55. Ramona Pagès 81. 

Engràcia Montiel 
Rosario Pérez 
Lola Sagué 
Paca Ponce 
Montserrat Riera 
Montsen'at Rodeja 
Margarita Gispert 
Rosa Casas 
Núria Barcons 

Subirana 
Pilar Boadella 
Pilar Gelis 
Rosa 
Maria Rosa Ayach 
Anita Aliu 

Canalias 
Pepita Montiel 
Assumpció Font 
Maruja Gabarrón 

Lloveras 
Maria Sureda 
Hortènsia Alemany 
Rosa Ponce 
Mercè Garcia 
Maria FejTer 
Montserrat Ferrer 

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 ai 83 12 10. El Butlletí en farà una còpia i us retornarà l'origlnai. Gràcies. 



Habitatges de Protecció Oficia/ 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 

UNA SmjACIÓ IMMIll.ORABl£ " / / r ^ ^ S S B™» 

Subvencions de la Generalitat de Catalunya fins el 40% 
de les quotes mensuals de la hipoteca, o bé subvenció 
fins el 20%+Ajut d i rec te a l'entrada fins 10.700 € aprox. 
Préstec qualificat d'Habitatges de Protecció Oficial. Ent rada 
adaptable. 

972 83 16 15 
' Habitatges de 3 dormitoris 

' Plantes baixes amb pati/jardí privat 

' Àtics dúplex amb estudi i grans terrasses 

' Tots amb pàrquing i traster inclosos 

L'informarem personalment de la millor oferta del mercat per 

QUALITAT-PREU-FINANÇAMENT 

g HcrHOHJL 

^ Finançament —, , , - , , 
concertat amb: K^QiXB u G U i r O H a 

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



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

e-maii: rourem@teleline.es 
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