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Citroen C3 
Descaradamente nuevo 

Uy 
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Por fin estó aquí 
Llega un coche descoradam. 
Pensodo pora fascinorie por dentro y por fuera. 
Descaradarnente innovador, ayudo 
electrònica oi estocionamiento, dirección 
osistido eléclrico, climaiizador digitol.. 
Descorodomente enrollodo: 
equipo de radio CD con 6 oítovoces. 
Descaradomente practico: malefero 
modulable IModuboard}. 

escoroaomenie seguro: ' 
ABS con repartidor eiecirónico de fr 
y ayudo o lo frenada de urgència, ESP 
icontroi dinómico de esiabilldod! 
y hosfa 6 oirbogs-
Y si quíeres seníirte prívüegiado observa 
el mundo a trovés de su lecho ponorómico. 
Nuevo CITROEN C3 
Descaradamente diferente 

Equipomiento según verslones informoción CilfOén 902.44,55.66 

I M A G I N A S 

Desde 9 . 4 3 0 € 

www.c i t r oen .es 

(BOim T^TA MAJO^ 
TALLER ESTEVE Agent Oficial Citroen 
Zona Ind. C/ Migjorn, 1-3 Tel: 972 83 02 17 LLAGOSTERA ^ ^ • ^ r ^ . ^ ^ r ^ K I U 

http://www.citroen.es
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EDITORIAL 
LA BÚSTIA DEL PAPU 
ENTREVISTA a Francesc "Mais" Domènech 
COSES DEL POBLE. Què hi falta i què hi sobra? Carnaval a 
Llagostera. No a la guerra. Setmana Santa. Calçotada al CasaL 
Sant Jordi. Episodis de la història de Llagostera. Segles XVI i XVII. 
Donació de sang. Mercuri des de Llagostera. Activitats a la 
Biblioteca. V Festa anual del Casino. Les campanyes 
gastronòmiques. La campanya electoral. 
LA VARIANT DE LLAGOSTERA 
Vm CONCURS LITERARI SANT JORDI 

LLAGOSTERA A LA PREMSA 
ENTITATS. GRAMC. Llagostera Ràdio. Joves per la terra. Colla 
gegantera. Llagostera Solidària. Casino Llagosterenc. Club 
Patinatge. Biblioteca Julià Cutillé. Unió Esportiva Llagostera. 
Patronat municipal d'esports. G.E. Bell-Matí. 

ELS CENTRES EDUCATIUS 

RETALLS D'HISTÒRIA 

REGISTRE CIVIL 

LLETRAFERITS 
EL CALAMAR. Body Art 
XEF PANORÀMIX. Cuina de temporada... 

BOTÀNICA. Les plantes i la seva densitat 

IOGA: Ioga per embarassades 

HORÒSCOP 
EL RACÓ DE UART 
EN RECORD DE...Mercè Vives 
L'ÚLTIMA NIT A LA FRESCA. Lhome a la lluna (altra vegada?) 

A BOCA DE CANÓ. El manifest de Llagostera 
DES DE CA L'ÀVIA LOLA. Els nostres desprestigis 

ÀLBUM DE FOTOS 

^ Amb la col·laboració 
M^ de la Diputació 

"&')'. de Girona 

Membre de l'Associació Catala
na de la Premsa Comarcal 
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EDITORIAL 

El tema de Llagostera 
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f j ben poc que l'escriptor Quim Monzó ha publicat el seu darrer recull d'articles que porta per 
títol Et tema del tema. L'article que dóna títol al llibre ens proposa un curt viatge pel recargolament 

lingüístic que posen en ús els polítics quan parlen de "el tema del transport", "el tema de la 
seguretat ciutadana" o bé del "tema de la immigració" en lloc de dir "el transport", "la seguretat 
ciutadana" o "la immigració". Segons Monzó, els polítics porten sempre el tema a la boca, 
temorosos d'enfrontar-se verbalment amb !a problemàtica cara a cara, sense intermediaris. 

Ningú no dubta que a Llagostera n'hi ha hagut molts de temes en aquests darrers quatre anys 
de mandat. Ho saben els dos partits lo eren tres?) que han batallat per l'alcaídia del poble en 
aquestes eleccions. I ho saben els habitants de Llagostera, que avui, diumenge 25 de maig, han 
anat a votar per deixar constància de la seva voluntat. I els resultats són prou diàfans; l'Entesa per 
Llagostera, amb Lluis Postigo al capdavant, no només ha renovat la contiança dels habitants de 
Llagostera sinó que ha pogut sumar un regidor més al seu equip. Així doncs, l'Entesa per Llagostera 
obté vuit regidors (van ser set les passades eleccions} i Convergència i Unió (amb Pilar Sancho al 
capdavant} perd un membre del seu equip {ara tindrà cinc regidors). L'Entesa per Llagostera té, 
doncs, quatre anys més de marge per fer possible la seva il·lusió de fer una Llagostera millor. 

Però l'any 2003 no tant sols ha portat unes recents eleccions, sinó que al poble li estan posant 
una cara nova. El controvertit traçat de la variant passarà en breu de ser un plànol a ser una 
realitat. Si aquesta nova realitat ens porta més avantatges que inconvenients o més inconvenients 
que avantatges va a gust del consumidor, però el que és cert és que les paraules progrés, moderr]itat 
0 comoditat ponen implícites significats tan diferents que a vegades ens dóna per pensar que 
progressares donar un pas endavant i dos enrera. Ves per on. 

ÍVlés coses. Pel que fa a l'àmbit esportiu local hi ha tres resultats que sobresurten per damunt 
dels altres. En ordre cronològic: el passat 26 d'abril l'equip format pels germans Joan i Manel 
Ramírez aconseguien, per primera vegada, la victòria en una prova en el campionat de Catalunya 
de Rallis d'asfalt, ei Ralli Ciutat de Tarragona, que els permetia així encapçalar la classificació 
general. Sis dies més tard, les patinadores del Club Patinatge Llagostera participaven en el 
campionat d'Europa de Patinatge. Mentre que en la modalitat de grups petits aconseguien fer-se 
amb el campionat d'Europa, en la de grups grans assolien la quarta posició, que els hi permet 
acudir als Campionats del Món. La gran cita serà el proper mes de novembre a l'Argentina. I per 
posar ei colofó a aquestes grans noticies, el passat diumenge 4 de maig un jugador de bàsquet 
iniciat al C.B. Llagostera, Albert Sàbat, debutava amb el C.B. Girona a la màxima categoria estatal 
de bàsquet, la lliga ACB. Per atots ells, moltes felicitats. 

• Aquest és el segon Butlletí del 2003 o potser caldria dir l'antepenúltim d'aquesta etapa. El 
compte enrera que ens vam donar a principis d'any sembla que no té aturador i el rellotge de sorra 
ens diu que a aquest Col·lectiu de Redacció potser se li acaba el temps. Malgrat tot, el compromís 
manifest en l'Editorial passada de continuar un any més es porta endavant i és per això que un any 
més podem anunciar novetats per a la propera Festa Major, La Festa Major d'aquest any presenta 
novetats importants, ja que enguany els actes comencen un cap de setmana abans (amb la 
representació de l'obra de teatre Rebeca dirigida per Quim Planella i amb l'intercanvi de plaques 
de cava) i la cita anual del dissabte a la nita l'edifici polivalent serà gratuïta. Val adir, però, que 
aquest any no hi haurà Carpa Dance, però tindrem una nova activitat: la Primera Gran Cursa de 
Carretons de Llagostera. Segur que serà una Festa ívtajor amb moltes emocions. 

El Col·lectiu de Redacció els desitja una bona Festa Major. 

El col·lectiu de redacció 
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Amics del Mas Roig 
Com neix I'Associació i perquè? 

Francesc Surecfa 

f 'experiència científica i social de! 
f Mas Roig Ina vertebrat en els 
darrers anys un projecte integral, al 
voltant de la Font Solar Autònoma, un 
model d'energia sostenible en el marc 
d'una Masia "evolutiva adaptativa" 

Aquesta iniciativa ha permès posar 
en contacte un grup heterogeni de 
persones -'representants d'una societat - '^ 
que reclama una tercera cultura" en 
la qual s'agermanin les lletres i les 
ciències, trencant l'actual dicotomia 
intel·lectual entre els representants 
d'ambdues formes de Coneixement. 

El Centre d'Interpretació de la 
Sostenibilitat del Mas Roig mostra 
com la percepció social de la ciència 
a través de la tecnologia, distorsiona ^ p ^ j ^ ^ ^e, Mas Roig 
elrieorcientificquehadepresidirtotes 
S ï o n U e c n o l ò g i p u e s i econòmipues que dec,de,xen 

' " Pemuè la ciència ha començat a canviar el panorama 
inte ^c^ual de la societat situant .a te-o<og,a , a s 
economia- en el centre del debat sobre la naturalesa 

-^'r-c^o^Sn^^^---^-
algunes decisions polit cotecn ^^^.^^^^^ ^ 
fatals, com el cas "Prestige , oel ™"'°'"^ ... •• 
la més recent "guerra tecnològica i f ° " ° 7 ; „ ; , / f „ , 
rebutjada -Joritàriament pe ^ ; ^ ^ : ^ : ; , : , ^ , , 
S'hi deixa entreveure un model ene ĝ L 
,ue cu.a per s o — ^ - f ^ ^ / ^ ! a r S e la 

La humantet necessita estar en sirnu 

S r ; r a n l e i r a c t u e i : .ue es t — « e n j ^ 
"rendiment econòmic» acientffic ^ f ™^!^=P^^3;,Í°7e™™e 
menys la vida i que es presenta "com el pa d avui , però qu 

serà de ber, segur, "la fem de * m a ^ ^^^^ , , 
El desconeixement i la gnora ^ 3 

física fonamentals que es tracen darrera H 
"solucions tecnològiques "^^^"1 " 3 ^ o's com 
l'administració de tom, proposi ^^«^"^ f ^ ~ ^ t 
Si es tractés de la darrera aportació a '^ ™ ^ ^ "'|^-,eina 

La ciència no té solucions per a « . ^ ^ ^ ^ . i ^ ^ 

imprescindible per conèixer ^°^^^^«"^ \ t n o l ò g i c a i 
darrera de cada proposta econom - - - ° | ^ ^ , 
per evaluar-ne els seus beneficis 

inconvenients. 1 Hiçtinsir les 
El Museu dels Residus, ajuda ^ «^f^J ' ' f ^ J J^^ 

diferents propostes tecnològiques 1 les actuacions 

amb els seus prats naturals i animals en llibertat 

econòmiques que proposen els polítics, i a escollir les 
"solucions apropiades", per a satisfer les necessitats de la 
humanitat i no les de l'economia. Mostrant, "tot allò 
tecnològicament possible, que no és progrés, ni contribueix 
precisament a la nostra humanització", i que ha sigut 
lubricat o produït expressament, per convertir-se en residus, 
que alimenten i aguanten una economia en decadència, 
que fonamenta el seu rendiment en " la ineficiència" i el 
malbaratament material i energètic. 

Els processos de la v'da, funcionen amb "el principi de 
la mínima entropia" i la política econòmica, ha d'estar 
fonamentada en el rendiment termodinàmic i en 
l'eficiència energètica, com a paradigma científic de 

sostenibilitat. 
La naturalesa ho aprofita tot i no deixa residus, perquè 

lots els materials que processa són els esglaons d'una 
cadena, que es comporta com un flux, on cada material és 
el substrat d'un altre procés. 

La Terra és un sistema tancat per la matèria i obert per 
l'energia i aquest sistema i la seva vida funcionen amb 
"una energia que no és d'aquest planeta" sinó que 
procedeix d'una estrella anomenada Sol i que, a la velocitat 
de la llum, triga més de vuit minuts en arribar a la Terra. 

Del Segon Principi de laTermodinàmica surten els criteris 
biològics de rendiment termodinàmic i d'eficiència 
energètica que la vida ha escollit per a desenvolupar-se i 
funcionar amb el "principi de mínima entropia", pei 
aconseguir el màxim rendiment i durabilitat 

La Llei de l'Entropia ens recorda que l'Univers té un 
començament i un final, perquè en cada transformació 
material o energètica, -al contrari del que predica 
l'economia- sempre hi perdem, mai hi podem guanyar i 
"si som vius no podem plegar", de manera que, l'economia 
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de la nostra societat, està 
condicionada també per la "fletxa del 
temps" i porta l'imprempta de la 
irreversibilitat. 

El nostre progrés, econòmic, 
social i humà, consistirà en portar 
a terme totes les nostres activitats, 
tècniques, socials i econòmiques, 
amb el mínim d'energia i el mínim 
de materials possibles, intentant 
aplicar els criteris biològics, 
d'aprofitament material i energètic, 
que són el millor exemple de 
sostenibilitat 

L' economia actual no és una 
ciència, sinó una ideologia, que 
proposa una economia que és 
"política disfressada" i que posa 
entrebancs, -en nom de la 
modernitat-, a tecnologies 
científicament correctes que donarien benestar a la 
humanitat, però que són rebutjades perquè no tenen un 
"rendiment polític" immediat. 

En aquest sentit l'Associació Amics del Mas Roig, es 
proposa reunir a la ciutadania, a científics, a tècnics i 
pensadors que, des d'una àrea tan transversal com 
l'ecologia, tinguin la capacitat de fer compatibles i no 
conflictives la idea que el progrés i la sostenibilitat 
consisteixen en la satisfacció de les nostres necessitats 
actuals sense hipotecar els recursos i els espais naturals a 
les properes generacions i que és necessària una visió 
transdisciplinària de la biologia evolutiva, la genètica, la 
informàtica, la neurofisiologia, la psicologia i la física, entre 
d'altres, per abordar qualsevol problema humà, social, polític 
0 econòmic. 

L'energia solar és la font de la vida sobre la terra, i el 
seu aprofitament és fonamental i imprescindible per una 
economia social de progrés, dinamitzadora de l'evolució 
humana i no es pot paralitzar la seva implamentació 
universal, per culpa de la política econòmica actual, -que 
no suporta cap anàlisi des del punt de vista científic- obviant 
que les "actuacions tecnològiques correctes" requereixen 
solucions fonamentades en la ciència i no en la tecnologia. 

La producció d' energia elèctrica, en el mateix lloc de 
consum, és imprescindible perquè permet prescindir de 
les xan(es de distribució, i evitar les pèrdues de transport 
i de transformació. 

Gràcies a l'eficiència i l'estalvi energètic, és possible 
aturar la construcció de noves centrals elèctriques, perquè 
amb les tecnologies actuals, de baix consum, és més 
econòmic estalviar un watt que generar-lo. 

Francesc Sureda 

La masia del Mas Roig amb els seus "talla herba biològics" 

Però les idees s'objectiven, associant el pensament 
amb l'acció, i en aquest aspecte, el fvlas Roig de Llagostera 
n'és un exemple. 

"Pensar i fer" és indispensable per sortir de la política 
discursiva de la protesta i passar a la proposta. Tan 
important és denunciar tot tipus de despropòsit ambiental 
0 tecnològic i sensibilitzar per crear un clima d'opinió 
contrastada, -favorable a la idea de la Pau i ei 
desenvolupament sostenible- com portar a la pràctica 
aquestes idees objectivant "actuacions apropiades al servei 
de les persones", com és la pràctica al Mas Roig. 

El Centre d'Interpretació de la Sostenibilitat i el Museu 
dels Residus s'han creat per demostrar la hipòtesi segons 
la qual "ELS RESIDUS PODEN SER EL SUBSTRAT D'UN 
ALTRE PROCÉS I AMB LA TECNOLOGIA APROPIADA PODEN 
ESDEVENIR UNA FONT DE RIQUESA; DE MANERA QUE, NO 
ACONSEGUIR-HO, ÉS SENZILLAMENT UNA MOSTRA DE L^ 
DISCAPACITAT DEL MODEL TECNOLÒGIC I ECONÒMIC 
ACTUAL". 

Anàlogament, "La Font Solar Autònoma" també s'ha 
construït per demostrar la hipòtesi que "A QUALSEVOL LLOC 
S'HI TROBA TOTA LENERGIA SUFICIENT PER PRODUIR TOT 
EL NOSTRE TREBALL I FER FUNCIONAR TOTS ELS NOSTRES 
ELECTRODOMÈSTICS BASANT-NOS AMB LENERGIA DEL 
SOL". El Mas Roig de Llagostera, és una masia evolutiva 
adaptativa, que funciona desconnectada de la xarxa elèctrica 
convencional, produint in situ tota I' electricitat per fer 
funcionar les màquines de la granja i els electrodomèstics 
de la vivenda amb energia del Sol. 

Amics del Mas Roig neix per donar suport a aquests 
grans eixos de pensament científic i els objectius que hi ha 
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darrere del CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA 
SOSTENIBILITAT, són mostrar científicament que la natura 
i els espais humanitzats són perfectament compatibles i 
que les actuacions correctes tenen necessitat de respectar 
el medi i els paisatges naturals perquè formen part del 
nostre patrimoni cultural i de la nostra identitat. 

L'Associació Amics del Mas Roig cobrirà un espai 
d'inquietuds transversals que complementen l'activitat 
d'altres Entitats i Associacions, comptant amb el conjunt 
de la ciutadania puix som tots els homes i dones els que 
tenim dret a intervenir en els processos de presa de 
decisions que ens afecten. 

El paratge del Mas Roig amb els seus camps de conreu 
i els seus prats naturals, pasturats amb animals en llibertat, 
junt a un petit bosc, amb la riera i el seu 
aqüifer, configuren una "masia evolutiva 
adaptativa", com una unitat estructural i 
dinàmica indivisible, des del punt de vista 
científic i amb els criteris de la Declaració 
Europea del Paisatge, -aprovat pel 
Parlament de Catalunya-, no es pot 
fragmentar territorialment, puix perdria 
la seva identitat. 

Avui aquesta Masia, la seva unitat 
territorial i el seu Paisatge Natural, estan 
amenaçats per una actuació urbanística, 
que no va en la línia dels principis 
integradors del Conveni Europeu del 
Paisatge, en aquest sentit 1' Art. núm. 1 
sobre definició del Paisatge. 

"Paisatge fa referència a una àrea ta! 
com la percebi la gent, el caràcter de la 
qual és el resultat de l'acció i la interacció 
de factors naturals i/o humans". 

És públic i notori que el paisatge del 
Mas Roig és percebut fins avui, com un espai natural integral, 
harmònic i singular, perquè és uns del pocs llocs de 
Catalunya, on s'han portat ala pràctica, s'han materialitzat 
i demostrat que els criteris de l'Agenda 21, són perfectament 
assumibles. 

El Mas Roig és una mostra de la practicabilitat d'aquests 
criteris, aprofitats per mostrar la perfecta simbiosi de la 
natura, amb la modernitat i el progrés. 

L'Associació Amics del Mas Roig és una iniciativa, per 
salvaguardar i custodiar el Paratge Natural del Mas Roig, 
com a lloc de trobada de persones amb aquesta sensibilitat 
i alhora donar "veu, suport i representació oficial" a tantes 
i tantes d'altres, que amb la seva col·laboració 
desinteressada han fet possible la difusió d'aquestes 
inquietuds en les seves visites, personals o col·lectives al 
Mas Roig, tot sol·licitant aturar una actuació, urbanística 
promoguda per l'Ajuntament de Llagostera, sobre aquest 

Francesc Suteda 

Fins i tot amb condicions meteorològiques extremes 
ei Mas Roig funciona amb l'energia del sol 

Francesc Su retia 

Ensanyament no formal per a alumnes. Laboratori experimental del Mas Roig. 

Paisatge Natural, demanant incloure aquesta experiència 
educativa, d'ensenyament no formal, dintre del Pla d'Acció 
Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Llagostera, per la 
seva protecció. 

No acceptar aquestes argumentacions serà sempre una 
visió esbiaixada de la realitat i uns mostra de manca de 
voluntat democràtica i participativa dels nostres 
representants polítics més propers. 

Aquestes instal·lacions permanents i aquest entorn 
natural han sigut visitades últimament per més de dues 
mil persones i referenciat per infinitat de mitjans de 
comunicació (locals, autonòmics, nacionals i 
internacionals). Els fets són els fets i els trobem molt a 
prop nostre, només cal que ens hi fixem. 

La conclusió és que cal debatre en el PALS de Llagostera 
qijestions ecològiques fonamentals com el model de 
SOSTENIBILITAT QUE VOLEM ACONSEGUIR, per a la nostra 
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societat -i les eines per assolir-ho, en el marc de la 
implantació de les Agendes 21 Locals- però no és menys 
cert que alhora cal promoure una educació no formal, que 
cerqui un aprenentatge social significatiu que permeti 
traduir-ho en aplicacions pràctiques !!! 

En aquesta línia el CIS treballa en l'àmbit de 
l'ensenyament no formal, aconseguint importants 
contribucions a l'ensenyament oficial reglatH portant a la 
pràctica les propostes de les seves hipòtesis de treball. 

^ (*) Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Agrària en l'especialitat de Medi Rural, de la Universitat de Lleida (Setembre 
2001). Consultar Biblioteca de la Facultat 

(2) Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial a la Universitat de Girona en fase de redacció. 
(3) S'han desenvolupat al Mas Roig molts Treballs de Recerca de diversos lES de la demarcació de Girona, - el tres 

últims a Llagosera, Girona i Olot. 

• 3 niairoig.oro - Mitrnsoft Internet EHplorer 

EJle Edí View Favorites loob tjalp 

.=isjx| 

.Í-Back . • • • ^ ; l ] : i } ' SlSearch [tiFa·foAes ^ M a J a (jí\ íg |> ^ S í ' ^ S 
:llimm. masi oig. or g/ ~ 3 'í>Go |vha*Jí ** 

Aturem la guerra m ^ I j a J l ^ > a J ^ 
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El Mas Raig de Uagnstera 
mana "euclutiva-adapttti 
de la IranifoimBdò d'una caia d 
pagat Tradicional «n una maïia r 
segle XKJ Aprofita al l au hsbiUI 
«[ ï#u anïoïn per mostra, 
ciantífkamanC qua la natura i ett 
e i p s i ! h u m a n i t i i t i són 
perfectament compatibles. 
Ii^corporant crrtaiii biclòglci a la 
geit ià delí <ecuriD[. ha precarv 
la luralitat da ['«ntom I produeii 
' i n j i t t i " -amb l'enargia del sol-
tota l'elactricitat n a » i i í r l a pe' 

etecirodoméitici I m i d u m e ; de 
granja. Aguesta forma de 
"ruial i taf •> ptacl iamarit la 
modaml ta t niés avançada. 

a" friiit 

at 

•La real i tat sInvantB. 
El món que tenim avL 
accident, Tolei le i co 

dur a I 

ses a i poden far d'una 
I « icr l t La realitat 
manyf que el fet da 

J l ie l pen iament i . Si 

Ecologistüï en Acción inicia una 
campana par^ evitar que laï 
grandes cadenar vendan 
productor tranïgénico4 
Iblriewi Economia Ssb 17 r<lay 
2003 15123 

Ins talada 4 nuevp4 puntos de 
rvCDÇIrla de rcï iduo^ Di«paner> de 
contenedorcï para car lón, vidrio 
yp l las 
Diario del Noroeste Majahonda 
Sab 17 May 2003 I S i l S 

El alcalde de Alhaurín y atros 
cuab-D adjleíp imputada^ en un 
deJrto ambiental 
DHiio r^làlaga Màlaga Sab 17 May 
iOOj 1-1:31 

La* multas parresidüos de qran 
vaEunten pueden l legarà 450 C 
El Periòdito El Adelanto de 
Salamanca Salsmar^ca Sab 17 
May 2003 13:26 

Per a més informació podeu consultar la web del Mas Roig a www.masroig.org 

Jd 
T f I [©In ternat 

Dr. Francesc Sureda i Alsina, 
Promotor del Centre d'interpretació 

de la Sostenibilltat del Mas Roig de Llagostera 

http://www.masroig.org
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Agraïment de CiU 
Text llegit al Ple pel grup de CiU el passat 7 de maig 

El dia 25 de Maig de 2003 hi haurà 
unes noves eleccions municipals I 

no és avui el moment ni el lloc per 
demanar el vot ni presentar programes. 
Cada formació de les que es presenta, 
escollirà la forma i el lloc per fer-ho i 
seran els ciutadans qui finalment 
escolliran l'opció que creguin millor. 

Si avui estem aquí, en el darrer ple 
de la legislatura 1999-2003, és perquè 
s'ha acabat el període pel que la gent 
de Llagostera ens va escollir perquè 
representéssim al poble. Perquè cada 
un dels regidors que hi ha a 
l'Ajuntament, és un legítim representant 
del poble de Llagostera, no només els 
de l'equip de govern, i això cal recordar-
ho avui més que mai, amb la 
perspectiva que donen aquests quatre 
anys, perquè ningú no se n'oblidi. Ni ara ni en un futur no 
gens llunyà. 

Gràcies doncs a tota la gent de Llagostera que ens va 
escollir com a representants del poble, i molt especialment 
gràcies a les 1.333 persones que ens varen votar fa quatre 
anys i a totes aquelles que ens han donat suport al llarg de 
tota la legislatura. En la mesura que ens ha estat possible, 
hem intentat no desmerèixer la confiança que varen 
dipositaren nosaltres. 

Les circumstàncies i els resultats d'ara fa quatre anys, 
ens van portar a haver de treballar des de l'oposició. Una 
feina poc lluïda però necessària, que no sempre és prou 
valorada i que es fa difícil de veure i d'exercir, ja que tota la 
gent que es va presentar amb nosaltres l'any 99, ho feia 
per treballar pel poble i no pas per anar en contra del 
treball de ningú. La nostra opció era pel poble i no per 
escalar determinades posicions, com moltes vegades s'ha 
intentat vendre. 

Hem fet la nostra feina de la millor manera possible, i 
potser algú pot pensar que es podria haver fet més del 
que s'ha fet. Si hem decepcionat a algú o la nostra actuació 
ha pogut molestar en algun moment, els hi voldríem 
demanar les més sinceres disculpes. 

No sempre es poden acontentar els desitjós i les 
opinions de tothom i és evident que la gent que està en un 
càrrec públic està exposada a la crítica, però també voldríem 
que fossin conscients que ningú és perfecte i que els 
problemes del poble sempre semblen més fàcils de 
solucionar des del sofà de casa que no pas quan els has 
d'afrontar directament. I això que és vàlid pels qui governen, 
també ho és pels qui estan a l'oposició, perquè com hem 
dit abans, tots han estat escollits per treballar i representar 
al poble. 

Marc Sureda 

Ramon Soler en el moment de la seva intervenció durant el darrer Ple de l'Ajuntament 

És de tots sabut que en aquesta legislatura hi ha hagut 
moments molt difícils, moments que ens han posat a prova 
a tots plegats, moments en els quals hi ha hagut gent que 
no ha sabut entendre que, abans que res, som persones, i 
que una cosa és haver-se presentat a unes eleccions per 
una determinada formació política, i una altra és que no 
tinguem capacitat pròpia per decidir i pensar per nosaltres 
mateixos. 

Convidem a tothom qui vulgui, a contrastar això que 
diem amb els fets i les decisions preses en aquests 
moments difícils, malgrat que moltes vegades no se'ns 
hagi donat l'oportunitat real d'actuar, perquè s'ha posat 
per davant massa vegades el protagonisme personal i potser 
fins i tot, un cert ànim de revenja política, abans que els 
interessos del poble que tant s'ha dit que es volien defensar. 
Que cadascú pensi el que vulgui ja que respectem els criteris 
i les maneres de pensar divergents. 1 som conscients que 
tota aquesta reflexió pot ser compartida totalment, en part 
0 gens, però el respecte a les opinions diverses és i ha de 
ser una de les principals premisses de la democràcia. 

A les acaballes de la legislatura, voldríem aprofitar aquest 
darrer ple, per fer una sèrie de precs atots els qui en breu, 
es disputaran la possibilitat de representar al poble de 
Llagostera els propers quatre anys. 

1. Als candidats els voldríem demanar que no es 
repeteixin els errors que hem esmentat i que els 
personalismes i els interessos personals no passin per 
davant de l'interès de la gent del poble, que és a qui 
representem a l'Ajuntament. 

2. Que ningú es cregui tant important com per confondre 
la seva persona amb la de tot el poble. 
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3. Que la representativitat de les diferents opcions 
polítiques sigui real i no només de paraula, ja que si es 
repeteix un resultat tan ajustat com el de les darreres 
eleccions, no és lògic que a la pràctica, gairebé la meitat 
del poble es quedi sense possibilitats reals de treballar en 
el govern de l'Ajuntament. 

Com a mostra d'això tenim el que ha passat al llarg 
d'aquesta legislatura. Després de guanyar per un marge de 
tan sols 101 vots (sobre un cens que superava les 4.500 
persones), l'Entesa va decidir governar sola. Una decisió 
legítima, però que no compartim. 

És per això que creiem que cal recuperar l'esperit de 
consens, perquè després de 8 anys de ser portada de diari 
per enfrontaments que massa vegades han anat més enllà 
del que ha de ser la discrepància política, queda clara la 
necessitat de recuperar una altra manera de fer política. 
Un model en el que tothom hi tingui cabuda i on el CONSENS 
(dit amb majúscules) pugui conviure amb la discrepància 
constructiva. Aquest model ja va existir al poble durant molts 
anys, fins al punt que en èpoques on el guanyador de les 
eleccions tenia 9 regidors (la majoria està en 7) la resta de 
partits havien entrat al govern i fins i tot havien tingut 
representació com a tinents d'alcalde. 

Aquest model, que va donar bons resultats i que a alguns 
els pot semblar molt llunyà, s'ha aplicat durant aquesta 
legislatura al Patronat Municipal d'Esports, on els 
representants dels grups polítics de l'Ajuntament han entès 

que calia deixar de banda les discrepàncies ideològiques i 
han col·laborat al llarg d'aquests quatre anys. És evident 
que hi hagut diferències d'opinió en determinats moments 
i que segurament hi ha coses que s'haurien pogut fer millor, 
però els resultats obtinguts crec que avalen la gestió feta i 
posen de manifest, una vegada més, que una entesa només 
és possible quan hi ha voluntat d'entendre's. 

Per aquest motiu, voldríem agrair molt especialment la 
tasca que en aquest sentit han desenvolupat totes les 
persones que formen part del Patronat Municipal d'Esports. 
Llàstima que aquesta experiència no l'hàgim pogut viure 
en la resta d'estaments públics i molt especialment, a 
l'Ajuntament. Tant de bo els qui d'aquí quatre anys puguin 
fer balanç de la feina feta, puguin dir el contrari. 

Malgrat tot, ha estat un vehtable privilegi ser regidors 
de l'Ajuntament de Llagostera i com que, afortunadament, 
més enllà de la política i les eleccions la vida al poble no 
s'atura, i les relacions personals de veritat han d'estar per 
sobre de la política, ens continuarem veient pel poble al 
marge de l'Ajuntament. Moltes gràcies pertot. I fins aviat. 

Grup Municipal de CiU a l'Ajuntament de Llagostera 
Llagostera, 7 de maig 

Carta al senyor Bush 
itffR:ar=ir^ 

Senyor Bush, li prego que no faci la guerra. Ja sé que 
vols agafar Sadam Hussein i vols fer la guerra i no creguis 
que no mates a ningú. Ja saps que estem fent 
manifestacions atot el món i vull que paris de fer guerra, 
perquè nosaltres, els nens, volem la Pau. 

Pau al món! 

Adéu Bush. 

Jordi Ruiz, 7 anys 
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Francesc ''Mais'' Domènech 
"0 pobo galego sap que pot comptar amb mi" 

Francesc "Màis" Domènech, Hagosterenc de 25 anys, és un dels més de 60.000 voluntaris que ha col·laborat 
amb les tasques de neteja del litoral gallec després del naufragi del petroler Prestige. Un jove artista, creatiu, 
apolític i decidit que pinta amb "chapapote" per "aixecar la moral dels voluntaris". 

Perquè decideixes anar a 
Galícia? 

En conèixer ta notícia de l'accident 
del Prestige vaig pensar, mira un altre 
petroler, quina embrutada. La veritat 
és que em vaig decidir després 
d'escoltar un comentari de la filla de 
10 anys d'un amic, que va dir que per 
les festes de Nadal volia anar a ajudar 
a aquesta pobra gent i que això seria 
el seu regal. Aquesta noieta em va 
motivar, tenia temps disponible i la 
veritat és que no m'ho vaig pensar 
dues vegades. 

Et vas posar en contacte amb 
alguna administració abans de 
marxar? 

Francesc Mas davant del mural que va pintar en una paret 

Vaig informar-me, però no em va 
fer massa bona Impressió. Trucava 
vàries vegades i sempre parlava amb 
aèencies que treballen per altres 
agències d'organització de voluntariat. 
Et preguntaven quan volies marxar i 
després et deien: "ja et trucarem". Vaig 
rebre la seva resposta dues setmanes 
després de tornar. Com pots veure, vaig 
decidir anar-hi pel meu compte. 

Quants dies vas estar a Galícia i 
què vares fer-hi? 

Vaig marxar amb cotxe, juntament 
amb quatre nois. Vàrem estar-nos al 
poble d'O'Pindo, després de ser 
rebutjats de diversos municipis. En 
aquest poblet ens varen dir: "voleu 
ajudar...? doncs poseu-vos aquests 
monos, aquest guants i aquestes 
botes i comenceu a netejar". Després 
de la jornada intensa de treball, ens 
van facilitar menjar i allotjament. Si 
eres voluntari la gent del poble t'agraïa 
constantment la teva gesta i et 
respectavenn moltíssim. 

Jo vaig col·laborar amb les tasques 
de neteja de la costa durant un parell 
de dies, després ens cediren els murs 
de la pista de bàsquet del poble, per 
pintar. Amb la Susagna Carbonell, vam 
pintar un mural de 9 metres de llarg 
per 3 d'alçada. La gent al·lucinava 
perquè mai havien vist un mural ni un 
grafit. 

Podries descriure l'abast del 
desastre i l'ambient que es vivia a 
les platges? 

Des del primer moment de la 
tragèdia, mantenia contacte amb un 
company de Santiago, que forma part 
d'ERUA, una associació ecologista que 
constantment m'anava informant del 
que passava. Aquest, juntament amb 
Greenpeace gravaven imatges del fons 
marí i de les costes gallegues. Tot 
negre! El sòl submarí està 
completament asfaltat, només faltava 
pintar quatre línies per semblar una 
autopista. El dia que va rebentar el 
Prestige la marea era molt alta, el vent 

Aiaí^f^ 
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anava de mar a terra, això provocava 
onades altíssimes, o "marees vivas" 
com diuen els gallecs. Un fenomen 
curiós que només es repeteix cada dos 
anys. Tot estava "pringós". Netejar 
completament les roques és 
impossible, caldria treure-les, rentar
ies i tornar-les al seu lloc. Impossible! 

Amb tot, aquest panorama dantesc, 
motivava a la gent i als voluntaris a seguir 
treballant. No em facis explicar l'ambient 
que es vivia a les platges. Imagina-t'hoi 
Es respirava una incertesa i un pànic 
constant. L'organització dels treballs era 
complicada. Molta gent treballava i 
col·laborava amb les tasques de neteja 
però també n'hi havia que només 
s'embrutaven per sortir a la foto. Inclús 
hi havia gallecs que anaven al bar, ja 
sigui per repressió o simplement perquè 
ara cobren més que quan treballaven. 
No obstant, estic segur que tots eren 
conscients de la magnitud del desastre 
i que els quedava molta feia per fer. 

Molts voluntaris i sobretot 
persones directament afectades pel 
vessament del Prestíge s'han 
queixat des del primer dia de la falta 
de mitjans per lluitar contra el 
"chapapote". 

En situacions com aquestes se'm 
fa molt difícil pensar que estem en 
l'era de la tecnologia, quan veus tota 
aquella pobra gent netejant amb pales 
i rasclons o simplement amb les 
mans. Aquí veus clar que no hi ha cap 
tipus d'evolució. Es treballa amb les 
mateixes eines que fa segles es 
treballava el camp. De totes maneres 
això ens donava coratge i força de 
voluntat per a demostrar que mentre 
uns discuteixen, els altres s'esforcen 
minut a minut per sobreviure. 

Què et va impactar més de la 
teva estada a Galícia? 

Galícia es impressionat! Necessito 
moltes pàgines per explicar-te el que 

-jA^^fl 
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Un grup de voluntaris netejant la platja 

he vist i sentit en aquesta terra de 
roca, muntanya, mar i camps d'una 
verdor puríssima que la llum solar 
arriba a daurar-los. Molta bellesa 
sensitiva i emocional reforçada per la 
seva virginitat. A vegades penso que 
en Toikien es queda curt. Després, 
amb els pulmons ben oberts vull mirar 
el mar i quina pudor, quina negror! Em 
pregunto què ès això tan negre si el 
negre no existeix en la natura. Això no 
és natural, qui és que té tanta mala 
sang, tan poca sensibilitat. Això no pot 
ser, si no ho treuen ells, ho intentaré 
jo! Entre tots podrem! 

Com valores el paper de les 
administracions, dels partits polítics 
i de l'exèrcit? 

Un "zero patatero" per tots! Ens 
rebenten un vaixell carregat de residus 
al mar. Després ens diuen que no ha 
passat res, que només es tracta de 
quatre taquetes controlades i 
localitzades. Aquestes costes són de 
les més transitades d'Europa, una 
autopista de transport de mercaderies 
perilloses i tòxiques! Un vertader 
escàndol i per si no fos prou, al cap 
de no sé quants dies, hi envien l'exèrcit 

a fer el mateix que fan els voluntaris, 
però cobrant i contracten empreses de 
neteja! Quina vergonya! 

Val la pena anar a Galícia? 

Els gallecs estan ensorrats. Han 
rebut un cop molt fort. Tothom pot 
ajudar els companys gallecs i els 
gallecs necessiten saber que pensem 
amb ells, que no ens n'oblidem. 
Podem anar a ajudar a Galícia, si més 
noa col·laborar amb el que faci falta. 
Per les costes de Galícia ja hi han 
passat més de 60.000 voluntaris (i 
25.000 militars), fet que ha posat en 
evidència la incompetència política. 

El que tu vares veure i copsar a 
les platges es reflecteix 
correctament a través dels mitjans 
de comunicació? 

De cap manera, de fet, d'aquí va 
néixer, en part, la plataforma "Nunca 
Màis", que es dedica a explicar a 
tothom el que realment passa. S'ha 
relacionat aquesta organització amb 
terroristes i també se l'ha acusat 
d'estafar els solidaris amb els diners 
dels donatius. Tot això és mentida i 
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pures difamacions polítiques a través 
de la premsa. "Nunca Màis" es dedica 
a mostrar, explicar i així sensibilitzar 
els ciutadans. Per mi, els mitjans de 
comunicació poden ser armament de 
destrucció massiva segons com 
s'util itzin. És molt perillosa la 
manipulació de la informació. Si vols 
informar-te busca a internet el que no 
surt a la premsa. No hem d'oblidar que 
sovint les empreses de comunicació 
parlen en boca del govern. El Prestige 
és un error de les mogudes polítiques 
i per tant no interessa parlar-ne. 

Tornaries a anar-hi? 

t^ 
tí-íülí·^Skt,^'^ - ^ . i ^ 

> " Jt^_ a * n- «» 

Hi tornaré a anar! Els companys '«^-^^-^^-' - - ' 
gallecs ja saben que poden comptar 
amb mi. Procuro estar en contacte amb "0 POBOGALEGO". Tornaré a ajudar i a pintar nous murals perfer pujar la moral 
als voluntaris i als gallecs i perquè aquests no es rendeixin. Aquest terrorisme ecològic que s'està patint a Galícia és una 
"tapadera" de negocis, ja que per a més d'un aquesta situació s'ha convertit en una important font d'ingressos. 

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

C/ Barcelona, 16 17240 Llagostera (Gi) 

PAUHER SCHOOL 
Idiomes 

Àngel Guimerà, 7 bis 
Tels. 80 51 Ó3-32 12 24 

17240 LLAGOSTERA 

" « " • " " " C Festa Maiorl 

C a r n s i elaboració 

dEmbotits i pi preparats 

Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91 

Llagostera 

TECHNAL· 
RED D'INSTAL.UDDRS 

c 
CASTELLÓ - MARTÍ, S.L. 

CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINI 
ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC 

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

L'ESTIL 

Ens Trobareu a: 
Placa Ca ta lunya , 16 

Telèfon 83 09 08 LLAGOSTERA 

Us desitjo uno BONfl FCSm MfíJOR ! 

Vendo i reparació de 

MOTOS - niCICLCTCS 

i ncccssonis 

motos 
jormo - 7 

Tes- ^'^'-

Jordi Rusinol 
Posseig Romeu, 13 

Tel. 83 08 12 
LLRGOST6Rfl 
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

' ^ ^ P n, de la P'aÇ- '^^" '"" ' ' 
^Arreglar la Font de i 

-Sí.: ."-"- '—-'-
hores punta 

aratge Ma^ '̂  ^ 

Llagostera r P 

Què ^ sotora? 

' ^ . la sortida del CEIP 
/ Autobusos a l a s punta 

Lacustaria a les 

/Asfaltats electorallstes 

deixen eií» K ^^ 

/ e n c e n d r e ' - I ; - - , , S C 

a les 10 
/crít iques destructives 

Envieu-nos les vostres suggerències a t'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-mait (elbutlleti@grn.es) 

Rafel Villena i Sànchez ^ 
Arquitecte Tècnic 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals EJ 

D 
G 

C/Joan Maragaii, 3 0 - Llagostera 17240 • 
Tel. 972 83 29 46 / 626 49 99 77 • 
Fax. 972 83 18 04 mall: rafelvs@teleline.es r-. 

us desitja Bona Festa Major 

SERVEIS DE PAVIMENTS INDUSTRIALS 

Naus Industrials 
Pàrkings 
Rampes 

Vaíentín Calvo i Ramírez 

- Pistes 
- Plarixets 
- Tot tipus de colors 

I pintures per paviments 

Tel. 620 20 57 58 
C. Alvarez, 2, 4t. la. • 17240 LL^GOSTERA (Girona) 

mailto:elbutlleti@grn.es
mailto:rafelvs@teleline.es
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Carnaval a Llagostera 

£1 Carnaval de Llagostera es va obrir 
el divendres 28 de febrer a les 12 

h de la nit amb el Ball de la dona a 
càrrec del grup Metropol. El dissabte 
1 de març a les 12 del migdia, els 
més petits van tenir el seu propi ball 
de Carnaval a la plaça Catalunya amb 
l'espectacle Que peti la plaça, del grup 
XIPXAR 

El diumenge 2 de març es va 
celebrar la Gran Rua de Carnaval amb 
la presència a la cercavila d'onze 
colles provinents d'Olot, Santa 
Cristina, Massanes, Cassà de la Selva, 
Sant Feliu de Guíxols i Vidreres. De 
Llagostera hi van participar quatre 
colles, Els Bonys, Caçafantasmes-GI, 
la Quitxalla i El Porró que no pari. La 
rua va sortir de l'esplanada del Pavelló 
d'Esports i, després de recórrer 
diferents carrers del poble va acabar 
a la plaça Catalunya, on les diferents 
colles van presentar els seus respectes 
al Rei Carnestoltes. 

Enric Hospital 

Enric Hospital 

Fí 

i^ 
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No a la guerra 

F^ el marc de les innombrables 
accions reivindicatives per tal 

d'aturar la guerra a l'Iraq, la Plataforma 
Aturem la Guerra va promoure una 
consulta popular a la majoria de ciutats 
i pobles del país. 

Aquesta consulta pretenia ser un 
exercici de democràcia a través del 
qual els ciutadans i ciutadanes van 
poder opinar sobre la invasió de l'Iraq 
i la postura del govern central. 

A Llagostera, l'entitat Llagostera 
Solidària, amb el suport de 
l'Ajuntament de Llagostera i 
l'Assamblea Local de la Creu Roja, va 
habilitar diverses taules per tal que els 
llagosterencs expresessin la seva opinió 
al respecte. 

A Llagostera, 412 persones van 
participar en la consulta. 
D'aquests, 402 varen contestar No a 
la pregunta: "Estàs d'acord amb l'atac 
a l'Iraq?" mentre que 5 varen votar que 
SÍ. Així mateix, 374 van votar que SÍ a 
la pregunta "Creus que el govern 
hauria d'haver convocat un referèndum 
vinculant abans d'haver-nos implicat 
en una guerra?" i 29 que NO. 

Finalment, 371 persones van 
considerar que Aznar i el seu govern 
haurien de dimitir com a conseqüència 
de la seva actuació en el conflicte. 

Abans d'esclatar la guerra i mentre 
va durar, molts llagosterencs van 
participar en les manifestacions que 
es van fer a Girona així com en les 
diverses aturades que es van organitzar 
a Llagostera. 

Marc SuretJa 

Concentració de 15 minuts a la Plaça del Castell on van participar-hi uns 50 veïns 
Rafael Villena 

Llagostera va dir "No a la guerra" en un referèndum 
Marc Sureda 

L'Ajuntament de Llagostera també es va adherir a la campanya contra la guerra penjant una pancarta al balcó 
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LIBRERI 
SUREDA 

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

É r 
Transports FONT S.L 

üp 
VeAik 

aJoaiiMaraeaHnúnill 17240 LLAGOSTERA 
Telf. 972 238810 - Fai 972 239977 

CATALUNYA ÉS COSA NOSTRA 

SERVEI DIARI A BARCELONA -
TARRAGONA-LLEIDA- GIRONA 

i ALA CATALUNYA NORD 

^SS^ 

Dolors Pico 

Servei mèdic personalitzat 

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

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

Us desitgen bona Festa Ma/orí 

EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA J U R Í D I C A 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 
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Setmana Santa 

Com cada any Llagostera va 
celebrar la Setmana Santa amb 

un seguit d'activitats que van 
començar el Diumenge de Rams, amb 
la benedicció de palmes i palmons, a 
la plaça Llibertat i es van allargar fins 
el dia 27, amb la representació de la 
Passió de Llagostera al Casal 
Parroquial Llagosterenc. 

Un dels actes més esperats va ser 
la tradicional Processó de divendres 
Sant, que a diferència de l'any passat, 
que va haver de suspendre's a darrera 
hora per culpa d'una intensa pluja, va 
poder discórrer pels carrers de 
Llagostera. 

La Processó va Iniciar-se a la plaça 
del Castell i va recórrer els carrers St. 
Pere, del Fred, Olivareta, plaça del 
Mercat, Concepció, passeig Pompeu 
Fabra, Alvarez de Castro, plaça 
Catalunya, Àngel Guimerà, Joan 
Maragall, i Sant Pere, per acabar 
novament a la plaça del Castell. 

Marc SureOa 

Marc SufEda 
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La gran calçotada del Casal 

ta por al mal temps va fer que la gran calçotada del 
Casal se celebrés al Local Polivalent. 
Més de 500 persones i més de 5.000 calçots consoliden 

la calçotada del Casal com una de les més concorregudes 
de les nostres contrades. 

Calçots, seques, botifarres! bon vi van serel menú que 
la gent del Casal va preparar. 

Els calçots van coures a les instal·lacions del Casal 
Parroquial Llagosterenc, ja que finalment va fer un dia 
esplèndid. 

MarcSureda 
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Activitats de Sant Jordi 
El dimarts 22 d'abril, van començar a Llagostera les 

activitats emmarcades per la celebració de la diada de 
Sant Jordi. 

Els actes van iniciar-se a la Biblioteca Julià Cutillé amb 
la presentació del llibre Via fora, lladres!, una obra històrica 
sobre la revolta dels pagesos de la remença a finals de 
l'Edat Mitjana i on es menciona la participació de Llagostera. 
La presentació va ser a càrrec de l'autor, Albert Parareda. 

Les activitats van continuar el diumenge, 27 d'abril 
a les 12 h amb el lliurament de premis de les categories 
juvenil i adults del VIII Concurs Literari Sant Jordi 2003, al 
Teatre Casino Llagosterenc i la presentació del llibre Episodis 
de la història de Llagostera. Segles XVI-XVII, de Josep Cantó 
i Antoni Mascort. Treball guanyador de la II edició de la 
Beca Esteve Fa i Tolsanas. 

La presentació del darrer treball publicat de Cantó i 
Mascort va a càrrec de Gabriel Roura, director de l'ArxIu 
Capitular de Girona. 

El mateix diumenge, a partir de les 18 h al Teatre Casino 
Llagosterenc es van lliurar els premis de les categories 
infantils del VIII Concurs Literari Sant Jordi 2003 així com 
el premi del II Concurs de Punts de Llibre de la Biblioteca 
Julià Cutillé. 

Marc Suteda 

rt 

^ 
Jordi Cardona recollint el primer primer d'adults 

Joan Barceló recollint el premi de la categoria juvenil B 
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Episodis de la l·iistòria de Llagostera 
Segles XVI i XVII 

E pisodis de la història de Llagostera, 
s. XVI-XVII dels autors i historiadors 

llagosterencs Josep Cantó i Antoni 
Mascort, és el projecte guanyador de 
la II edició de la Beca Esteve Fa 
Tolsanas convocada l'any 1999. 

Coincidint amb els actes de 
celebració de la diada de Sant Jordi, 
Gabriel Roure, director de l'Arxiu 
Capitular de Girona va presentar 
aquest llibre al Teatre Casino 
Llagosterenc. 

Amb aquest treball, els autors ens 
ofereixen petites pinzellades d'una 
època de Llagostera poc coneguda 
amb aspectes de la vida quotidiana, 
de l'activitat econòmica i també de la 
vida institucional, com els 
nomenaments dels batlles o l'elecció 
dels jurats pel Consell de la Universitat. 

Es tracta d'un recull de dades i 
retalls de la història recuperats dels 
arxius i exposats de manera amena i 
entenedora. 

La Beca Esteve Fa Tolsanas va ser 
creada per l'Ajuntament de Llagostera 
el 1997 amb l'objectiu de fomentar 
la recerca i contribuir al coneixement 
de la realitat actual i històrica del 
poble. 

El llibre Episodis de la història de 
Llagostera, s. XVI-XVII és el primer de 
la nova Col·lecció Beca Esteve Fa 
Toslanas, una iniciativa de l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament de Llagostera 
i l'Arxiu Municipal. 

Marc Sureda 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

M A L L O R Q U Í 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra, 21 

Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

Composicions florals 
Rams de núvia - Ceràmiques 

Servei a domicili 
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PUB L'ENRENOU 
Llagostera 
Tel. 80 53 97 

EMIVIA 
PERFUMERÍA 

ESTÈTICA 
/!• 

COMp lEMENTS 

Us desitja una Bona J^esta OVCajor ! 

ÀiNqel quiíviERÀ, 2 8 - TEI./FAX ( 9 7 2 ) 8 5 1 5 8 2 
1 7 2 4 0 - llAqOSTERA (qÍRONA) 
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V Festa anual del Casino 

El passat 25 d'abril, el Casino Llagosterenc va celebrar 
la seva V Festa anual, amb un seguit d'activitats que 

van començar a les vuit del vespre amb un homenatge als 
socis que han complert els 50 anys com a socis de l'entitat 
i va finalitzar amb l'actuació musical del duet Dani Moll i 
Manel Velazquez. 

Els actes més destacats de la festa, van ser la 
presentació de la publicació: Quaderns. Ets presidents del 
Casino Llagosterenc a la seva segona època de Juli Schmid. 
Així mateix, es va inaugurar l'exposició fotogràfica: Els 
Presidents del Casino Llagosterenc i es van lliurar els trofeus 
corresponents als guanyadors del Campionat d'Escacs 
Tardor 2002. A l'acte va assistir-hi el delegat de Cultura de 
la Generalitat. 

Mafc Sureda 

Marc Sureda 

J. Lluís Ramos recollint el seu guardó Juli Schmid moments abans de començar la festa 
Marc Sureda Mate Sureda 
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Gerard Osset recollint el premi d'escacs L'arxivera Marta Alba va presentar la publicació Mate Sureda 

Un centenar de persones van assistir a la Festa anual del Casino 
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COMERCIAL MIQUEL-VALENTÍ, SL 

P e r n i l s [ e m b o t i t s 

Jordi Miquel Perxachs 

C , F i v a l l e r J 4 17240 LLAGOSTERA-Girona-

Tel. i Fax 972 80 5 0 1 7 

Serveis Tè 

Si^Metobo 
bombasl 

^ £ « A R C O , S A 

SIKXRCHER 

ícnics de 
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nuHZi 
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Reparació 

llmcolnsa 

a 
# BOSCH 

H l I R R A M I l E l · n A S 
' 1. c ••: ; 1-1 •-; A & 

C/Gavarres, 24 
17240 Llagostera 

Tel.-Fax:972 83 09 73 

Vivers 
can rago l ta 

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 

Bona festa 

a totVAOVTk'· 

pintura 
decorativa 

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

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tel. 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 
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\ • Les campanyes gastronòmiques 

Ï^'lagostera, Santa Cristina d'Aro, 
•Sant Feliu de Guíxols i Castell-

Platja d'Aro esdevenen uns clars 
referents culinaris a les comarques de 
Girona, amb les quatre campanyes 
que organitzen any rere any. 

L'objectiu principal d'aquestes 
campanyes gastronòmiques és 
desenvolupar una proposta 
gastronòmica de referència a la seva 
zona d'influència i afavorir així la 
desestacionalització del turisme a la 
Costa Brava centre. 

Simultàniament, aquestes quatre 
propostes (la cuina del Peixopalo, la 
cuina de les faves, pèsols i suquet, la 
cuina del peix blau i la cuina del bolet) 
tenen la intenció de desenvolupar un 
model gastronòmic de qualitat, amb 
personalitat pròpia dins l'àmplia 
proposta culinària de les nostres 
contrades. 

Per aquest motiu, el model de 
campanya es basa en la llibertat de 

>^r 

Marc Sureda 

B L A 
X 
U 
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G A N X O d:^ 

SiIIII I-L'liII ík Guíxols 

Castcll-Plaija d'Aro 

Suma Cristina íl'Aro 

LliJtlosICril 

Els regidors de turisme i promoció local de Sant Feliu, Platja d'Aro, Llagostera i Santa 
Cristina d'Aro durant la presentació d'una de les campanyes 

proposta de menú i preu de cada 
establiment participant, això sí, sota 
unes directrius que marquen un preu 
mínim (per a garantir un estàndard de 
qualitat) i uns productes bàsics com a 
fonament dels plats que proposen (per 
a garantir la identificació del plats amb 
el nom de la campanya gastronòmica). 

La bona acollida d'aquesta fórmula 
queda palesa en les xifres que 
presenten les anteriors edicions de les 
campanyes en les que s'han servit 
entre 5.000 i 6.000 menús de mitjana 
a cadascuna de les quatre propostes, 
repartits en els 25 restaurants hi han 
participat de mitjana 

A nivell promocional cadascuna de 
les propostes gastronòmiques compte 
amb un ampli suport publicitari a 
mitjans de comunicació d'àmbit local, 
comarcal, gironí i nacional català; i 
amb la distribució a cada campanya 
de 20.000 tríptics informatius, 500 
pòsters promocionals, i 1.000 díptics 
per utilitzar com a carta pels 
restaurants. També com a novetat 
d'enguany, tothom que gaudeixi d'un 
dels menús rebrà un punt de llibre de 
regal amb unes paraules a l'entorn del 

producte gastronòmic protagonista de 
la campanya, elaborades 
expressament per a l'ocasió per un 
eschptor de renom. 

També enguany s'han elaborat 
40.000 tríptics on es recull informació 
general de les quatre campanyes 
gastronòmiques en quatre idiomes: 
català, castellà, francès i anglès. 

A Llagostera hi solen participar els 
restaurants Mas Roure, tVlasTarrè, Ca 
la Maria i Cal Degollat. 

El passat 16 de maig va començar 
la campanya de la Cuina del Peix Blau 
Ganxo que finalitzarà el proper 15 de 
juny. 

A l'octubre començarà una de les 
campanyes amb més èxit, la del bolet. 
Serà el 3 d'octubre i finalitzarà el 16 
de novembre. 

Marc Sureda 
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Donació de sang 

Els delegats a Llagostera de la 
Germandat de Donadors de Sang 

de Girona, varen organitzar el passat 
més d'abril una extracció voluntària a 
les instal·lacions de l'antiga discoteca 
del Casino Llagosterenc. 

La Germandat de Donadors de 
Sang de Girona és la segona 
Germandat de les 86 que existeixen 
actualment a l'Estat espanyol quant a 
índex de donació per 1000 habitants 
i any. En aquesta darrera extracció van 
participar-hi un total de 102 donants, 
xifra que ha estat valorada molt 
positivament pels organitzadors, 

A Llagostera se solen fer tres 
donacions l'any, durant els mesos 
d'abril, agosti desembre. 

Marc Sureda 

Un grup de donants a la sala d'extraccions 

Mercuri des de Llagostera 

L 'Agrupació d'Afeccionats a 
l'Astronomia de Girona va poder 

captar una espectacular fotografia de! 
planeta Mercuri al seu pas per davant 
del sol. 

La fotografia va ser presa a les 
09:38 del matí del dia 7 de maig des 
de la plaça Catalunya amb el telescopi 
C-14. 

L'Agrupació d'Afeccionats a 
l'Astronomia de Girona va instal·lar 
diversos telescopis a la plaça 
Catalunya, durant tot el matí. 

Segons els responsables de 
l'agrupació aquest esdeveniment 
únicament era visible des de Catalunya 
i per tornar a contemplar-lo caldrà 
esperar l'any 2033. 

Marc Sureda 

Mate Sureda Tothom qui va voler va poder utilizar els telescopis Mate Suteda 

A través de l'adreça 
vifww.l lagostera.com/ 
images/transitmercOl.jpg 
podeu observar la 
fotografia que AAAG va 
poder captar des de la 
plaça Catalunya amb el 
seu potent telescopi. 

http://vifww.llagostera.com/
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Activitats a la Biblioteca 

La missió de la Biblioteca Pública Julià Cutillé és facilitar a tothom l'accés lliure al coneixement, a la cultura i a la 
informació. L'objectiu principal de les activitats culturals que organitza la biblioteca és fomentar la lectura i contribuir en 
l'educació i lleure de la població de Llagostera. 

Visites guiades als 
alumnes del CEIP 
Lacustàría 

Durant el mes d'abril el CEIP 
Lacustària va celebrar la setmana cultural 
i alguns cursos de cicle inicial i primària 
van visitar la biblioteca. La finalitat era 
conèixer més a fons tot el que poden 
trobar a la biblioteca i alhora ampliar el 
tema central de la setmana cultural 
dedicat a Les llegendes populars de la 
comarca. Aquesta activitat és molt 
interessant per tal d'acostar la biblioteca 
als nens del poble i aconseguir que en 
coneguin el Hjnclonament des de ben petits. 

L'hora del conte 

L'objectiu d'aquesta activitat és 
fomentar la lectura entre els més petits 
aconseguint que tinguin curiositat pels 
contes I es diverteixin quan els llegeixin. 
Durant el segon trimestre d'enguany 
s'han fet un total de quatre sessions i 
la mitjana d'assistents ha estat de 25 
infants per sessió. Aquesta és una de 
les activitats que té més acollida entre 
la població. 

Visita guiada de P-5 del CEIP Lacustària 

Cada dos dimarts a partir de les 6 de la tarda, hi ha explicada de contes a la biblioteca 

// Concurs de Punts de Llibre Sant Jordi 2003 

Enguany s'ha convocat el II Concurs de Punts de Llibre que ha comptat amb un total de 120 
participants. El punt de llibre guanyador serà utilitzat durant tot l'any per la Biblioteca a través del 
servei de préstec amb la finalitat que tothom en tingui una còpia. Del punt guanyador s'han 
imprès un total de 1.000 còpies. A més, durant el mes de juny a la Biblioteca s'exposaran tots 
els punts de llibre participants en aquest segon concurs. 
L'autora del unt de llibre guanyador és Melaníe Ortiz Pareja, d ' i l anys. 
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Presentació del llibre Via fora^ lladres! d'Albert Parareda 

Aquest llibre tracta la història dels remences vista des del bàndol pagès, la història d'uns homes i unes dones que es 
revoltaren contra la tirania dels nobles. El dia 22 d'abril a les 21,30 h l'autor de! llibre ei va presentar tot fent una 
interessant i amena introducció 
històrica. Els assistents van tenir 
l'oportunitat de comentar dubtes 
i curiositats amb l'autor. 

AI.BERT 
PARAREDA 

Albert Parareda en un moment de la presentació del seu riibre a la Biblioteca Julià Cutillé 

maquinària agrícola 

maquinària de jardineria 

r e p a r a c i ó ^ ^ de furgons 

nàha ^ ^ ^ f e | ^ B ^^ pavime 

reparació ^HE^ de cotxes 

maquinària ^ H agrícola 

maquinària ^ H de jardineria 

reparació de ^ B furgons 

maquinària ^ ^ f de paviment 

reparació de cotxes reparació 

maquinària agrícola i de jard i r 

maquinària de pavimentació 

SAOUÉMOTOR 
i 

1 

C/Cantallops n" 10 

17240 Llagostera 

Tel/Fax 972 83 02 43 

www.sague.com 

http://www.sague.com
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ALIMENTACIÓ 
VENDES A LENGRÒS 

Comercial 
MESTRES, S.A 

C/Fivaller,9-161.830295 Fax831101 
17240 LLAGOSTERA 

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

Tel: 83 01 90 
Fax; 80 54 53 

BONA FESTA MAJOR 

Impremta 

NONELL 
Tel. 972.83.00.45 Fax: 972.80.54.94 
C/ Concepció, 27 17240 LLJÍ\GOSTERA 

MasfMaíensa 

V.Bruguerti 7 
17240 LLayoütcra Girona Tel 972 B3 07 45 

l.acachzna 

ERRETERIA 
ICOR 

Bona Festa Major! 

Subministres de 
ferreteria en general 
i maquinària industrial 

Pg Rameu. 20 
Tel 972 BO 53 63 - Fax 972 83 1B Í 2 

17210 LLAGOSTERA (Girona] 
e-mail drcor@wanadODes 

Servei de pneumàtics 
Nacionals i d'Importació 
Llantes dalumíni 
Cargols Anti Robatori 
Recaiitxútals 

CASA^^BLANCA 
N.I.F.: B-17691130 

Tel. 80 50 85 
Cl Ramal, s/n 17240 Llagostera (Girona) 

TALLER IVIECANIC 

I FILLS S.L. 
Servei de Grua Permanent 

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

Mobles i Fusteria Cateura S.L. 

MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

MOBLES DE CUINA 

TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

CattetBfa de 'fossa, 7 
Tel. 972 83 09 95 

17240Uagostera 
(Girona) 
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La campanya electoral 

L a campanya electoral de les 
passades eleccions municipals del 

25 de maig va iniciar-se oficialment el 
9 de maig amb la tradicional 
enganxada de cartells i penjada de 
pancartes pels carrers de Llagostera. 
No obstant, mesos abans ja es parlava 
tímidament de les eleccions en 
anunciar-se el retorn de Pilar Sancho 
a la política local i l'ambient s'escalfava 
en conèixer, que el Partit Popular 
presentava una llista, una mica 
peculiar amb gent totalment 
desconeguda per a la majoria de 
llagosterencs. 

Amb tot, no va ser fins el dia 4 
d'abril que CiU iniciava els actes amb 
un sopar de militants i simpatitzants 
al local polivalent on va assistir-hi la 
consellera d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, Carme-
Laura Gil (un mes abans d'aquest 
sopar se'n va fer un altre al restaurant 
l'Alsina de Cassà de la Selva on Pere 
Macias va presentar Pilar Sancfio com 
a candidata a l'alcaldia de Llagostera). 

A partir de llavors i fins la jornada 
de reflexió del dia 24 de maig 
s'iniciava a Llagostera l'activitat 
preelectorai, que de ben segur les 
impremtes van agrair, amb la sortida 
al carrer de publicacions, pamflets, 
postals, presentacions i mítings. 

Marc Sureda 

Carme-Laura Gil amb els integrants de la llista de Pilar Sancho 
- _?y-·^· i - - ' í j jB 

Marc Sureda 

JÉ 
Marc Sureda 

Fèlix Pallarols, president del comitè local 



COSES DEL POBLE 

Marc Sureda 

Entesa per Llagostera iniciava el 
procés de recollida de signatures per 
a poder presentar-se legalment com 
a agrupació d'electors, sobrepassant 
el centenar necessari amb un total de 
232 signatures. 

El dia 6 de maig, Entesa per 
Llagostera, sota el lema "Sumem per 
al poble" va presentar oficialment els 
membres de la seva llista amb un acte 
al Teatre del Casino Llagosterenc on 
va fer un balanç dels darrers quatre 
anys de govern a l'Ajuntament de 
Llagostera. 

Després de la presentació es va 
fer un pica-pica i un brindis al bar del 
Casino Llagosterenc. 

Marc Sureda 
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Marc Sureda Integrants de la llista de l'Entesa per Llagostera el dia de la presentació Mtiic Sureu a 
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MarcSureda 

Cinc dies després, el diumenge 11 
de maig, el President de ia Generalitat 
de Catalunya, Jordi Pujol visitava 
Llagostera per donar suport a la 
candidatura de Pilar Sancho i 
participar en un xocolatada organitzada 
per CiU a la Plaça Catalunya. El Teatre 
del Casino va omplir-se durant la 
intervenció de Pujol, en què també van 
intervenir-hi, el President del Comitè 
Local de CiU, Fèlix Pallarols i Pilar 
Sancho, va avançar alguns punts del 
seu programa electoral. 

La visita de Pujol no va passar 
desaparcebuda pels "antilínia" i a 
primera hora del matí onejaven dues 
pancartes a la plaça Catalunya on 
s'ironitzava amb una benvinguda al 
president. 

El dia 15 de maig, a deu dies de 
les eleccions, Entesa per Llagostera 
presentava el seu programa electoral 
al Teatre del Casino mentre arribaven 
a les bústies de les cases el programa 
de CiU i una carta signada pel 
president del govern central donant 
suport a la llista del Partit Popular. 

El dilluns 19 Postigo i Sancho 
participaven al debat d'alcaldables, 
també al teatre del Casino, organitzat 
i retransmès en directe per Llagostera 
Ràdio, amb la participació del diari El 
Punt. El Partit Popular no es va 
presentar. El dijous 22 CiU va presentar 
el públicament el seu programa i el 
diumenge 25 els llagosterencs varen 
decidir qui preferien d'alcalde. 

Pujol acompanyat de Sancho i Pallarols a la seva arribada a Llagostera 

Marc Sureda 
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Comencen les obres 

EI conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Felip Puig, va 

presidir, el passat 11 d'abril, l'acte de 
posada de la primera pedra de les 
obres de la variant de Llagostera. 

Segons fonts de la Generalitat de 
Catalunya, la variant de Llagostera 
forma part d'un conjunt d'actuacions 
destinades a millorar els accessos a 
la Costa Brava Centre i es troba 
integrada dintre d'un esquema viari 
anomenat Anella de la Costa Brava 
(Girona-Palamós-Llagostera-Girona). 

Amb aquesta variant s'evitarà el 
pas del trànsit propi d'una via de la 
xarxa bàsica, com és la C-65, per dins 
el nucli urbà de Llagostera. 

Les obres han estat adjudicades a 
l'empresa RUBAU per un import de 
8.744.429,86 euros i tenen un 
termini d'execució de 16 mesos. 

Descripció de les obres 

La traça s'inicia a l'enllaç nord, i 
travessa la Plana de Llagostera i les 
rieres de Banyaloca i la Resclosa, per 
a girar direcció est per sota de la 
urbanització "Els Escuts". A partir 
d'aquí, discorre paral·lela a la traça 
actual per acabar a la Pujada de 
l'Alou. La longitud de la variant és de 
4,45 Km. 

Pel que fa a la secció tipus, cal 
esmentar que s'ha projectat un traçat 
corresponent a un tram de via 
preferent amb una única calçada (amb 
uns vorals 1,5 metres) i amb un carril 
(3,5 metres) per a cada sentit de 
circulació, amb previsió per un futur 
desdoblament. 

La connectivitat es regula a través 
de 2 enllaços. Lenllaç nord és del tipus 
diamant, a diferent nivell, I disposa a 
la banda dreta d'una rotonda que 
servirà per donar l'accés des de 
Llagostera en direcció nord i en la 
mateixa línia al trànsit procedent de 
Vidreres a través de la C-253 a i al de 
Caldes de Malavella de la GI-674, així 

Marc Sjreda 

Postigo i et conseller Puig en el moment de descubrir el rètol que anuncia les obres 

MarcSureda 

Pilar Sancho també va assistir a l'acte 
Marc Sureda 
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com els moviments de la circulació 
local. 

El segon enllaç, anomenat sud, 
s'ubícarà a l'alçada del punt 
quilomètric 11+400 de l'actual C-65. 
És del tipus diamant, a diferent nivell, 
de manera que queda garantida una 
perfecta connexió entre l'actual C-65, 
el ramal d'accés a la variant en direcció 
Sant Feliu de Guíxols i la connexió de 
la GIV-6612 de Romanyà a través de 
la carretera existent. Aquest enllaç 
servirà, a més a més, per connectar 
els nous assentaments industrials. 

Es preveu construir un pont per 
sobre la variant en el PK 13+100 i 
un caixó de formigó per sota en el PK 
12, per donar continuïtat als camins, 
així com construir un calaix per 
connectar camins a l'alçada del PK 
10+300 de la C-65 (on actualment 
conflueixen aquesta i la GlV-6612). 

S'han previst mesures correctores 
per tal d'evitar els impactes ambientals 
que pot comportar el projecte o reduir 
la seva magnitud per tal de fer-los 

MatcSureda 

Fèlix Pallarols i Josep Ayach conversant amb el conseller 

compatibles amb el medi. Aquestes 
mesures correctores bàsicament 
consisteixen en els treballs de 
restauració i revegetació dels talussos 
i desmunts, dels trams de l'antiga 
carretera que queden fora d'ús i de 

les superfícies d'ocupació temporal i 
en el condicionament de les obres de 
drenatge com a passos de fauna. 

Marc Sureda 
Font: Generalitat de Catalunya 
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VIU Concurs Literari Sant Jordi 

VIII Concurs literari 
Sant Jordi 2003 

Categoria Infantil A Categoria Juvenil A 
Participants: 34 Participants: 28 
Guanyador: Suresh Raj Ramionet Font Guanyador: Pol Bordàs Baches 
Obra: Gasela i l'ós petit Obra: La gran aventura de Johnny Excrement! 

Categoria Infantil B 
Participants: 54 
Guanyador: Bilal El Oumari 
Obra: El llop I l'eriçó 

Categoria Infantil C 
Participants: 28 
Guanyador: Jordi Casas Comas 
Obra: El diari d'en Mohmad 

Categoria Juvenil B 
Participants; 16 
Guanyador: Joan Barceló Soler 
Obra: Boja vida en verd 

Categoria Adults 
Participants: 26 
Guanyador: Jordi Cardona Regada 
Obra: Remembrança 

Gasela i l'ós petit 
Guanyador de la categoria infantil A 

Hi havia una vegada un nen indi que es deia Gasela i el 
seu pare era caçador i la mare feia el que feien les dones 
índies: els vestits per la seva família, el menjar i anar a 
buscar llenya. 

Un dia el noi va voler anar a veure món. Li va dir a la 
mare: 

-Puc anar a voltar món? M'agradaria conèixer molts 
amics. 

La mare li va respondre: 
-No, és massa perillós i tu ets massa petit. 
Però en Gasela li va explicar al seu germà i ell li va 

donar una idea. 
-Et podries escapar a la nit, quan tothom dormi. 
I així ho va fer. Va esperar que es fes fosc, va sortir del 

tipi i va marxar. 
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Es va endinsar en el bosc. La foscor li feia por però ell continuava caminant. 
De sobte va veure un ós. Era petit, de color marró i semblava que estava enfadat. 
El noi va fer cinc passos enrera i rós se li anava acostant. Quan ja era prop d'ell li 

va llepar la cara i es van fer amics. 
L'ós petit li va explicar amb el seu idioma que s'havia perdut i no trobava la seva 

mare. 
Van caminar uns dies pel bosc i l'ós II va ensenyar com trobar aliments. Menjaven 

móres, cireres d'arboç, arrels i fins i tot van trobar un rusc d'abelles i van poder menjar 
mel. Com ho van poder aconseguir? Doncs l'ós va despistar les abelles mentre el noi 
s'enfilava dalt de l'arbre i omplia de mel una fulla grossa. 

Van passar dues setmanes buscant la mare del petit ós i un dia, quan ja no s'ho 
esperaven, van trobar un ós gegant que era el pare de l'osset. 

Darrera d'ell va sortir la mare. 
Tots dos van grunyir per espantar en Gasela perquè es pensaven que els volia matar. Però l'ós petit els va explicar que era un 

amic seu i que l'havia ajudat molt. En veure la família d'óssos, el nen va pensar en la seva i li van venir ganes de tornar a casa. 
I va demanar a l'ós petit si volia acompanyar-lo i quedar-se amb ell. i l'ós li va respondre: 

-Sí, que vull venir, però amb la meva família. 
i van anar tots junts fins al poblat. 

Suresh Raj Ramionet Font 
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El llop I reríçó 
Guanyador de la categoria infantil B 
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Bilal El Oumari 

El diari d'en Mohmad 
Guanyador de la categoria infantil C 

Dijous 20 de març 

Avui he passat molta por; els papes m'han assegurat 
que a nosaltres no ens passarà res, però les bombes d'ahir 
a la nit han deixat ferit un meu amic, mentre estava amb ei 
seu pare, que és guàrdia de seguretat. 

El meu papa, l'Azziz, diu que en Saddam és molt dolent, 
i la meva mare pensa el mateix. Jo no el trobo tan mala 
persona; sempre que surt per la tele diu que fa i farà el 
millor pels iraquians, però jo ja sé que tinc 7 anys, que sóc 
petit, que no entenc les coses... i tot aquell rotllo, però Jo 
veig que hi ha gent més bona que altra. 

Divendres 21 de març 
Avui no hi ha hagut bombes, però tinc molta por. En 

qualsevol moment poden tornar a sortir aquells terribles i 

sorollosos avions i deixar-nos anar bombes sobre la nostra 
estimada ciutat. A la tele no paren de repetir discursos 
d'en Saddam Hussein, I d'altres que no recordo el seu nom. 
El meu papa vol que emigrem cap a l'Iran. 
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Dissabte 22 de març 
Mentre es sentien explosions hem recollit el que ens 

enduríem cap a l'Iran, sobretot roba, menjar i diners; el 
meu pare no em deixarà endur un joc d'unes adornades 
cartes que m'agraden molt; no ho entenc, ja ho portaria jo! 
Deu estar nerviós. A mi em fa pena marxar. Avui encara 
hem restat a casa. 

Diumenge 23 de març 
Vull marxar! Tinc por! Han matat o malferit molts 

coneguts meus, durant la matinada. És horrorós veure gent 
que veus normalment pel carrer, normal, a terra morta 
Juntament amb altres. No he deixat de plorar en tot el dia. 
Pel carrer es senta olor de pólvora i la gent de for a se li 
notava l'aire humil, i molts portaven uns ulls vermells com 
tomàquets de tant plorar. Hem dinat molt. I a continuació. 
Juntament amb una altra família i amb el seu cotxe, ens 
hem dirigit cap a l'Iran passant pels llocs més remots possibles, 
tot i estar ple de gent que emigrava pel mateix lloc. 

Dilluns 24 de març 
Avui ei cel té un color obre grisenc; hi ha una tempesta 

de sorra. 
Ja som molt lluny de Bagdad; estem en una petita "vall" 

entre tres petits turons; aquí hi farem nit. 

Dimarts 25 de març 
Avui, al matí després d'haver esmorzat hem seguit la 

ruta capa l'Iran. 
Al cap de poc d'haver-nos parat a dinar se'ns ha espatllat 

el cotxe! No sabem què ha passat; el que sí sabem és 
que el cotxe és molt vell i havia patit moltes avaries. 
Hem dec id i t con t inuar a peu i deixar el co txe . 
Hem anat tirant fins arribar a un lloc arrecerat per unes 
muntanyes amb unes grans pedres; en hi hem quedat er 
passar-hi la nit juntament amb altra gent. 

Dimecres 26 de març 
Avui hem arribat a l'Iran! 
Després d'aquest èxode de quatre dies, fa uns moments, 

a les 11:00 de la nit, hem arribat. 
I estic tan cansat que quasi no puc escriure més; això 

sí, estic molt content. 

Dijous 27 de març 
Hem arribat a un camp de refugiats. Hem acabat ei 

menjar però per sort ens queden tots els diners i tenim 3 
conjunts de roba cada un. Ara només espero no estar gaire 
temps aquí i poder tornar a Bagdad aviat. Aquí només hi 
ha tendes molt mal fetes, molta gent i no hi ha lavabos; 
això fa molta pudor! 

Divendres 28 de març 
Avui he conegut un nen de la meva edat: es diu Abdullh. 

Sembla molt bon nen; hem jugat una estona i amb el 
permís, primer amb dubtes, per part dels papes, hem anat 
a berenar a casa seva. 

Els seus pares són molt simpàtics, i m'han preguntat 
pels papes, on estem, què tenim reservat... 

Dissabte 29 de març 
Avui Abdullh i els seus pares ens han vingut a beure al 

camp de refugiats. Un cop ens han trobat, els pares de 
l'Abdullh han volgut parlar amb els meus. Jo sentia que 
insistien amb alguna cosa, pel to de veu i pels gestos que 
feien, com si expliquessin; jo no els entenia, estava prou 
distret jugant amb el meu nou amic. 

Després ens han cridat i ens han anunciat que anàvem 
a viure a casa seva a casa de l'Abdullh. 

Hem marxat a la taraa, i ja hem sopat a casa dels nous 
coneguts. 

Ah! M'oblido de dir que ia família que ens ha acompanyat 
a l'Iran també ha vingut amb nosaltres; aquella casa és 
immensa! 

Diumenge 30 de març 
Jo vull que s'acabi la guerra aviat, però em sabrà greu 

tornar deixant l'Abdullh; això sí, quan marxi, ens escriurem 
cartes. 

De moment, els pares de l'Abdullh ens ajudaran 
econòmicament fins que trobin feina pel papa. 

Ara només puc esperar que s'acabi la guerra i que quan 
tornem a casa no trobem gaire destrosses i que no hagi 
mort gaire gent. 

Potser és una tonteria però m'agradaria que les pàgines 
que parlen de la guerra del meu diari els poguéssim llegir 
la gent d'alguns dels països que volen la guerra. 

Jordi Casas Comas 
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Ramon Gurnés Vall-llosera 

Ctra. Tossa, s/n LLAGOSTERA 

83 09 07 

Fax 83 10 66 

Centre de Ioga 
GRISELDA 

Ioga - Relaxació - Gimnàstica correctiva 

MATRÍCULA OBERTA 
PLACES LIMITADES 

- Ma/s desquena, 

musculars 

i articulacions, 

- Insomni 

- Estrès 

Cassà de la Selva: 
dimarts i dijous: matins, tardes i nits. 
Caldes de Malavella: 
dilluns, dimecres i divendres 
(infotmució: Ajuntament de Qildcs de Mjl;ivt-Ma) 

Llagostera: Informació 9 7 2 8 3 07 27 

Bonaf, 
«ta Major! 

Fmttrío i m . S.L. 
MOEÍUARlüECUm'iBm 

C/Llevant,! 
17240 LLAGOSTERA 

Te[830820 
Fax 80 52 69 

Esports Pujo/ràs 

C/. Joan Matagall, 18. Apartat 14 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Bona Festa Major! 
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La Generalitat adjüí^^^^BIrnisores de ràdio a 
Llagostera i Palamós. 
(Diari de Girona, 22 de febrer del 2003) 

El Miler de firmes recollides no eviten la marxa de la 
metgessa Beltran de Llagostera. 
(El Punt, 25 de febrer del 2003) 

Obren el procés amb jurat per les cintes de Llagostera. 
(Diari de Girona, 6 de març del 2003) 

El ple de Llagostera adapta el títol de vila per el municipi.; 
(E! Punt, 28 de març del 2003) 

El PALS de LI a gostera pr^vé^ü TOT^üacïon s va lofades 
en 3 milions d'euros. 
(Diari de Girona, 28 de març del 2003) 

Seixanta- quatre entitats de l'Estat subscriuen el Manifest 
de Llagostera. 
(Diari de Girona, 29 de març del 2003) 

Sancho diu que deixarà Ensenyament si guanya les 
eleccions a Llagostera. 
(Diari de Girona, 5 d'abril del 2003) 

La Generalitat ampliarà l'escola de Llagostera. 
(El Punt, 7 d'abril del 2003) 

Llagostera fa la recepció de la urbanització Montrel. 
(El punt, 7 d'abril del 2003) 

Llagostera crearà un telecentre per estendre l'ús de les noves 
tecnologies. -j 
(Diari de Girona, 12 d'abril del 2003) 

Conveni per portar el gas natural a vuit urbanitzacií 
Llagostera. 
(El Punt, 23 d'abril del 2003>-· 

Lluís Postigo i Pilar Sancho, dos personatges amb carisma 
que lluiten per governar Llagostera. 
(El Punt, 25 d'abril del 2003) 

La pneumònia atípica dificulta a dues parelles gironines 
l'adopció de les seves filles xineses. 
(El Punt, 26 d'abril del 2003) 

El món judicial culpa Postigo de falta d'ètica per fer 
d'advocat de Llagostera. 
(Diari de Girona, 29 d'abril del 2003) 

L'Olot i el Llagostera guanyen l'europeu de grups i obtenen 
plaça per ai mundial. 
( Ei Punt, 4 de maig del 2003) 

Els arbres de la variant de Llagostera seran replantats. 
(Diari de Girona, 4 de maig del 2003) 
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Passeig Tomàs Boada, 10 

Tel. 972 830081 
Fax 972 830342 

17240 LLAGOSTERA 

PI. Narcís Monturiol, 30 
Tel. 972 850546 

17411 VIDRERES 

Av. Catalunya, 35, baixos 
Tel. 972165537 

17412 MAÇANET DE LA SELVA 

C/ Rossinyol, s/n 
Tel. 972 470772 

17465 CALDES DE MALAVELLA 
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G.RA.M.C 

f^ Grup de Recerca i Actuació amb 
tr^Minories Culturals i Treballadors 
Estrangers (GRAMC) és una entitat que 
està organitzada a través de dotze 
assemblees locals (de caràcter 
municipal) i d'una coordinadora, amb 
seu a Girona ciutat, que gestiona els 
programes marc de l 'entitat. La 
finalitat del GRAIVIC és potenciar al 
màxim la solidaritat, el respecte mutu 
i la convivència i qualsevol altra actitud 
cívica positiva entre el grup cultural 
majoritari i aquelles minories culturals 
(nacionals o estrangeres) que són 
entre nosaltres. GRAMC també treballa 
pels drets i llibertats de les persones i 
dels grups socials. En aquest sentit, 
el treball per a la defensa dels drets 
de la població d'origen immigrant 
ocupa una part molt important de la 
tasca que en I' ac tua l i ta t es 
desenvolupa. 

A Llagostera l'assemblea local del 
GRAMC té solera. Funciona des de fa 
prop de 10 anys. Lactivitat ha passat 
per diverses èpoques. Unes de molta 
act iv i ta t (organi tzant festes 
interculturals i sensibilitzant sobre la 
situació de les cultures minoritàries 
que són a Llagostera) i altres d'un 
treball més silenciós, però sempre al 
servei de la igualtat i de la diversitat 
cultural. El treball de l'assemblea 
depèn del voluntariat en una gran part, 
tot i que hem iniciat una tímida 
professionalització en algunes de les 
activitats que realitzem. La manca de 
vo luntar ia t , en un moment de 
part ic ipació social bastant baix, 
condic iona les act iv i ta ts de 
l'assemblea. 

Tot i els entrebancs que vivim, la 
feina que impulsa el GRAMC està en 
procés d'expansió: 

- Organitzem classes de català 
per alumnes d'origen estranger, del 
CEiP Lacustàr ia, t res cops per 
setmana. Actualment assisteixen a les 
classes 19 nens i nenes. Aquesta 
activitat vol estendre's, de cara al curs 

vinent, a la resta de centres educatius 
del municipi. 

- Formem treballadors estrangers 
per tal que assoleixin el nivell de 
castellà que necessiten perquè puguin 
presentar-se a les autoescoles i així 
poder aconseguir el carnet de conduir. 
En aquest grup, que va en augment, 
també hi assisteixen persones que 
volen adquirir un bon coneixement del 
castellà. El nombre d'alumnes aquest 
curs és de 37. 

- També donem classes de 
català a un petit grup de joves que no 
han pogut escolaritzar-se per la seva 
edat 0 perquè presenten un baix nivell 
de formació. 

- Sota conveni, amb l'Ajuntament 
de Llagostera, un mediador cultural 
intenta resoldre alguns dels problemes 
que viu la comun i ta t d 'or igen 
immigrant. Aquest professional també 
fa tasques de traductor. 

- Estem posant les bases de 
futurs projectes de cooperació amb els 
pobles d 'or igen de les famí l ies 
estrangeres que resideixen al poble. 
Aquesta tasca està coordinada amb 
Llagostera Solidària. 

- In ic iem un procés de 
reconstrucció de l'assemblea, per tal 
d'endegar activitats de sensibilització 
i accions que possibilitin una millor 
convivència entre els grups culturals 
que vivim al poble. Tenim diversos 
projectes dissenyats però ens calen 
persones com tu per a desenvolupar-
los. 

A l 'assemblea del GRAMC li 
preocupa la distància que hi ha entre 
la població de recepció i la població 
nouvinguda. Els problemes de 
convivència al poble no són, en 
general, importants, però en ocasions 
són preocupants. Ens amoïnen els 
dèficits de convivència. Quants de 
nosaltres tenim amics marroquins o 
gambians? Quants dels nostres fills 
són convidats per/o conviden a nens i 
nenes d'origen immigrant? Les noves 

generacions, siguin de la cultura i de 
la religió que siguin, són el futur de 
Llagostera i de la humanitat. Els adults 
som per als més joves un referent. Les 
noves generacions construiran algunes 
de les seves pautes de comportament 
a part ir de les ac t i tuds i 
comportaments que mostrem els 
adults. Si nosaltres som hospitalaris, 
comunicatius i ens mostrem oberts a 
la diversitat cultural els nostres fills 
aprendran de la nostra sensibilitat. 

El GRAMC de Llagostera necessita 
de vosaltres. Fer del poble una 
comunitat, vol dir treballar pels drets 
de tothom, independentment de la 
nacionalitat, la cultura, la parla, la 
religió 0 el color de la pell. Els que 
estigueu interessats i interessades en 
participar ens trobareu els dijous i els 
divendres, de 8 a 10 del vespre, a les 
classes que impartim a l'Escola de 
Dibuix. Fins aviat!! 

Assemblea Local del GRAMC 
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Llagostera Ràdio 
Nous programes 

Durant aquest últims mesos, Llagostera Ràdio, ha 
incorporat en la seva programació noves propostes 

per escoltar: programes musicals, i altres de contingut divers. 
Com a novetats podem trobar el programa de l'Anna 

Soler, que es va iniciar el dilluns 21 d'abril i s'emet de 
dilluns a divendres d ' i l a 12 del matí. En aquest programa 
hi pots trobar música actual com també cinema, repàs de 
les revistes del cor, etc. En definitiva, una bona manera 
d'estar informat sobre aspectes quotidians a mig matí. 

Les novetats no s'acaben aquí ni molt menys, un dels 
altres programes que s'emet des de fa poc és el de l'Albert 
Coll, un espai de dues hores tots els dissabtes de 5 a 7 de 
la tarda. L'Albert t'aporta una selecció musical de l'ahir i de 
l'avui, com també et repassa l'agenda musical pel cap de 
setmana entre d'altres aspectes que no et desagradaran 
gens. 

I com ja saps, des de l'estiu passat, a Llagostera Ràdio 
tenim el servei informatiu de dilluns a divendres a les 8 del 
matí, a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda amb tota la 
informació local. Aquest espai informatiu rep la col·laboració 
de llagostera.com i des de fa molt poc en èpoques de 
vacances o en vista de possibilitat de temps advers al 

normal, tenim connexions amb el servei meteorològic de 
Catalunya, que ens informen de l'última hora climatològica 
del país i de les comarques gironines. Ja que parlem dels 
informatius, volem aprofitar per fer una crida a tothom que 
tingui alguna notícia relacionada amb la vila de Llagostera 
0 bé si formeu part d'alguna entitat que faci alguna activitat 
de cara al públic i cregui necessària la seva difusió a través 
dels informatius de la nostra emissora, només heu d'enviar 
la informació a través del nostre correu electrònic: 
llagostera.radio@ddgi.es o bé per telèfon al: 972 83 02 
12 com també deixant-nos la informació a la bústia de 
l'edifici on hi ha l'emissora, c/Sant Pere, 5. 

Ja per acabar també voldríem fer referència a la nostra 
pàgina web, que mica en mica es va engrandint. Hi pots 
trobar molta informació sobre Llagostera Ràdio, un fòrum 
debat, tarifes de publicitat, la programació, llista d'èxits 
entre moltes altres coses interessants. Aquest web és 
accessible des de; wv/w.llagostera.com/radio . 

Llagostera Ràdio 

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 

http://llagostera.com
mailto:llagostera.radio@ddgi.es
http://www.classic-cafe.net
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Joves per la terra 
Traiem-nos les lleganyes! El jovent vol parlar^ el jovent parlarà! 

Arreu deís Països Catalans, a les viles i ciutats hi ha 
^^encara -tot i que alguns se'n puguin haver oblidat-
persones amb el bonic sentiment intergeneracional de 
pertànyer a una nació oprimida des de fa segles i exercir, 
per tant, la seva nacionalitat Ser català o catalana és 
cosa de cadascú, dit d'una altra manera: en la situació 
actual, si ets nat o vens a viure a Catalunya, ets tu qui ha 
d'identificar-se i decidir la teva nacionalitat, en tens dues 
per triar. Això no passa a altres llocs. Aquesta possibilitat 
de tria no és un joc, sinó el símptoma que delata algun fet 
històric que hagi derivat en la situació actual de destrucció 
real d'un país que avui no és reconegut, ni per bona part 
dels seus propis ciutadans. En aquestes ratlles, la nostra 
intenció no és fer una classe d'història; la història pot ésser 
consultada i per sort o per desgràcia trobem escrit tot el 
bagatge de dos estats opressors sobre la nostra terra al 
llarg de molts anys. Intel·lectuals, historiadors, 
sociolingüistes, etc. descriuen amb objectivitat i amb 
conclusions demostrades aquest bagatge i pronostiquen 
un futur no gens amable per al poble català: res menys 

• esfereïdor que la desaparició! 

Avui dia, les polítiques imperants i el nou ordre mundial 
són partícips d'aquest flagrant procés. Des de la substitució 
lingüística del català pe! castellà -que fàcilment es pot 
resoldre amb l'abandó del primer- i la substitució cultural 
filla de la globalització -adopció del model americà-, fins la 
destrucció del nostre territori -víctima de l'agressió constant 
especuladora que dicta l'economia capitalista de mercat- i 
passant per una part de la societat manipulada i 
abandonada, destinada a consumir i consumir fins a 
rebentar, que cau en la intolerància i en comportaments 
irracionals per no estar ben informada -racisme, sexisme, 
homofòbia, etc.-; els governs espanyol i francès i el de les 
comunitats autònomes (regionalistes) estan ben convençuts 
de com han d'acabar amb el que ells consideren una tribu. 
Una tribu amb una llengua, una cultura i uns trets 

diferencials; amb un territori preciós -el que encara no han 
pogut destruir-, una història i uns costums; en definitiva, 
una societat històrica o nacionalitat en perill d'extinció. 

L'esquerra independentista té en compte el passat i el 
present i veu en el futur un "destí" -el descrit anteriorment-
al qui cal fer front. Veiem en la Independència l'única sortida 
sòlida a la destrucció que pateix el poble català. Després 
d'anys, dècades o segles de pèrdua d'oli; a les catalanes i 
els catalans no ens pot quedar esma per continuar esperant 
quelcom de la situació política actual. Estem tips 
d'agressions de tot tipus. Per això, ara més que mai, des 
dels nuclis de població més petits als més grans cal lluitar 
per la justícia social que desitgem com a catalans des de 
l'esquerra social i ecològica. 

Els joves som importants dins la societat, no ens ho ha 
pas de dir ningú, sovint se'ns fiquen a la boca. Sovint no 
som més que consumidors. Creiem que hem de ser un 
model per a la societat i promoure els nostres moviments 
alternatius, totalment justificats i definits; treballant de 
manera organitzada i transparent, oberta i conseqüent, 
assembleària i solidària. Joves per la Terra neix amb aquesta 
voluntat i per omplir el buit d'una veritable assemblea 
independentista al poble. Som un col·lectiu de joves de 
Llagostera de diferents edats (entre 14 i 30 anys), feines o 
estudis, units per uns mateixos objectius. Volem crear una 
sensibilització cap a la nostra lluita i que aquesta pugui 
guanyar l'adhesió i mobilització de moltes persones. La 
nostra mobilització es basarà en la informació, el 
compromís i el treball; compartint el nostre lleure i la nostra 
festa. Finalment dir que estem oberts a col·laborar amb 
persones i entitats, sobretot locals però també de fora i 
agraïm sincerament a tots aquells que ens ajuden i ens ajudaran 
a tirar això endavant; especialment a la gent del Casino 
Uagosterenc, ERC-JERC Llagostera, Maulets i a El Butlletí. 

Acompanya'ns en la lluita! Llagostera, vila dels Països Catalans! 

Joves per la terra 
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Construccions 
MANEL MALAGÓN SERRANO 

comte guifré, 2, 2, 1^ 
17240 llagostera 
telf /972 830103 

SERVEI DE NETEJA DEXEMENEIE 

/ / BONA FESTA MA 

M.^ C a r m e V a l e n t í 
P E R R U Q U E R I A 

Passeig Poirpeu Fabra, 36 

Te-lèlon 83 06 20 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

^ & deéítfei 6oHet. 'peata^ 'TH^foft ! 

Granja 
Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, Eotrepans , . . 

Dolors Carreras 

KV 
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RV^c^E' 

Joan Maragall.lO 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 80 54 37 (Girona) 

^m^^^^^^^^^^^^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A 

^r^^^^^^ R 
^^^^^ AGUSTÍ ^ 

£ M e 0 r / r s 
t»í. 330Z57 
Ct/fQOST£RA 

Sara 
Merceria - Perfumeria 

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

17240 LLAGOSTERA 

M A L 
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Mateu Font Plana 
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L L O V E R A S 
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Joan Maiugüll. 30 
i72-tOl.lagosfi;ra 
(d. 972 831819 
üiX. 972S.M 804 

Camprodon, 16 
17240 I .iagoslerií 
tel. 972 830 040 
fax. 972 805 53'í 
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CAN M A D l 
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Colla Gegantera 
Marc Sureda 

f In any més els gegants de Llagostera volen sortir al 
^ y carrer a ballar per la FESTA MAJOR, perquè és durant 
aquestes dates quan veuen més identificada la seva feina 
com a representats de l'escut local del poble. 

Als gegants els agrada sortir a compartir l'alegria i 
diversió amb la gent del poble. És per això que el mateix 
dia que comença la Festa, el divendres, surten a passejar 
pels carrers i places per fer companyia als més menuts. 
Els agrada veure els nens i nenes nerviosos per anar a 
l'espectacle infantil i a les atraccions; però també els agrada 
acompanyar els més grans a veure el pregó d'inauguració 
de la Festa. 

Però com que als gegants els agrada fer les coses grans 
deixen la millor part de la seva festa pel dissabte a la 
tarda, quan conviden els seus millors amics a sortir a ballar 
i dansar pel poble. Aquest dia l'Eleina es posa el seu millor 
vestit, mentre que en Zenó organitza l'acte i rep els 
convidats. Aquest any celebren la VII TROBADA GEGANTERA 
i les colles que han convidat a la cercavila són: Caldes de 
Malavella, Cassà de la Selva, La Bisbal d'Empordà, Blanes, 
Ribes de Freser, La Garriga, Calonge, La Cellera de Ter i 
Ripollet. 

Entre tots hem d'aconseguir que cada vegada la festa 
dels gegants de Llagostera sigui més gran, perquè com a 
mínim un cop l'any, el poble pugui radiar de la cultura 
tradicional catalana. Els gegants de Llagostera us conviden 
a tots a compartir la seva música, els balls i les danses 
gegantines amb ells. 

Us hi esperem!!!!! 

Però això no és tot, perquè els nostres gegants no se'n 
perden ni una i aprofiten els mesos d'estiu per sortir per 
diferents indrets de Catalunya i gaudir de la gresca 
gegantera d'arreu del territori. 

Les trobades d'enguany on han estat convidats en Zenó 
i l'Eleina són: 

- 27 d'abril: La Cellera de Ter 
- 6 i 7 de juny: Festa Major de Llagostera 
- 15 de juny: La Garriga 
- 12 de juliol: Calonge 
- 20 de juliol: Ribes de Freser 
- 2 d'agost: Caldes de Malavella 
- 14 d'agost: La Bisbal d'Empordà 
- 17 d'agost: Benicarló 
- 30 d'agost: Blanes 
- 31 d'agost: Tregurà 
- 5 d'octubre: Ripollet Els gegants de Llagostera en una foto d'arxiu 
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Llagostera Solidaria 
Estades a San Nicolàs de Oríente (Nicaragua) 

Ja fa un parell d'anys que, com molts de vosaltres sabeu, 
des de Llagostera s'està col·laborant en un projecte 

d'alimentació a 70 nens i nenes del municipi de San Nicolàs 
de Oriente. Des de Llagostera Solidària ens agradaria portar 
a terme altres projectes que ens han proposat com el de 
grano bàsico i la construcció d'un Institut pera 2000 joves, 
ja que actualment no en tenen. 

San Nicolàs és un municipi situat al Nord de Nicaragua 
dins el departament d'Estelí, un dels més afectats per les 
guerres entre l'exèrcit sandinista i la contra, dels que més 
sequeres han patit els darrers anys, fet que ha provocat 
greus problemes de fam, sobretot entre els infants i joves, i 
que gràcies a l'ajuda de Llagostera molts d'ells poden rebre 
com a mínim un àpat al dia. 

Des de Llagostera Solidària pensem que ja és hora que 
els llagosterencs coneguem de primera mà la gent que està 
patint aquesta situació i per això estem organitzant unes 
estades a San Nicolàs de Oriente per a tothom que estigui 
interessat a visitar i compartir uns dies d'intercanvi amb 
aquest poble centreamericà. 

L'objectiu d'aquestes estades és conviure amb la gent 
del poble, compartir amb ells els pocs "frijoles", el seu 
"gallopinto" (arròs i "frijoles"), les seves "tortillas" de blat de 
moro, dutxar-te al matí amb l'aigua gelada d'un bidó, viatjar 
amb els autobusos plens de pols ... i el més important, 
"platicar" (conversar) durant hores, estirat en una hamaca, 
sobre la situació del país amb els habitants del poble, sense 
estar pendent del maleït rellotge. 

També s'aprofitarien les estades per preparar noves 
iniciatives i nous projectes per tal de mantenir viva la relació 
entre els dos pobles, un bon exemple d'aquestes relacions 
és l'intercanvi de cartes que estan portant a terme els nois 
l'institut de San Nicolàs. 

Tothom que estigui interessat pot adreçar-se a LLagostera Solidària, enviar un correu a rafelvs@teleline.es o bé trucar 
al 972832946. 

• • ' , Í L . - -

noies de l'institut de Llagostera amb els nois i noies de 

/ 
T7-

mailto:rafelvs@teleline.es
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Casino Llagosterenc 
Sortides guiades 

FBr tercer any consecutiu i coincidint amb l'arribada 
de la primavera, el Casino Llagosterenc ha 

organitzat diverses sortides guiades. Si en les dues 
edicions anteriors, de la mà de la historiadora local 
Dolors Grau, ens vàrem aproximar a diferents 
elements del patrimoni col·lectiu localitzats al nostre 
municipi 0 a l'entorn més proper, aquest any hem 
eixamplat les nostres fronteres, hem incorporat una 
activitat nova i inèdita: un taller d'arqueologia i hem 
comptat, a més, amb la col·laboració de Josep Pico. 

La primera de les sortides, el 16 de febrer, va ser 
precisament, una ruta proposada per Josep Pico i 
guiada pel cronista i historiador Lluís Llagostera, que 
amb el nom de La batalla del Pasteral. La ruta dels 
lliberals ens va aproximar a la convulsa història i els 
magnífics paisatges de la II Guerra Carlista. 

Seguint la proposta de Dolors Grau, el dissabte 
22 de febrer es va portar a terme el Taller pràctic 
d'arqueologia a la Torre dels Moros. Sota la direcció 
dels arqueòlegs Joan Llinàs i Jordi Merino, els inscrits 
varen poder aprendre els mètodes de treball que 
s'utilitzen per recuperar i interpretar el nostre 
patrimoni. La pràctica, realitzada amb el permís i el 
beneplàcit de la propietària Isabel Maria Llambí i 
Maspons, va aportar, a més, interessants dades 
sobre aquest element que cal situar cronològicament 
a l'època romana. 

També fou Dolors Grau qui va proposar i organitzar 
les dues sortides guiades dels diumenges 16 de març 
i 6 d'abril. En la primera Els cementiris: museus d'art 
a l'aire lliure varen visitar els cementiris de Llagostera 
i Lloret de Mar de la mà d'Àngels Solà, professora 
d'Història de la UAB I autora d'articles sobre el món 
funerari, de Rosa Alcoy, professora d'Història de l'Art 
i autora d'un llibre sobre el cementiri de Lloret i de la 
mateixa Dolors Grau, autora del llibre de recent 
publicació: Cementiris i sepelis. 

Per últim, el 6 d'abril, un itinerari guiat per Joan 
Badia i Homs, expert en romànic i autor de l'obra 
cabdal Arquitectura medieval de l'Empordà ens va 
aproximar al Romànic més desconegut i visitant Sant 
Llorenç de les Arenes, els Clots de Sant Julià i Sant 
Esteve de Canapost, vàrem poder descobrir diversos 
elements romànics i preromànicstan singulars com 
sorprenents. 

La Junta del Casino 

Josep Maria Romo' Dolors Grau 

Josep Mnrin Romo - Dolors Grau 



50 

ROBERT COROMINAS 
^ CtnSfflttLlarenf,2 1/972 83 05 7 8 - LLAGOSTERA 

Nou F o r d F i e s t a Coupé 

Motors: 
Tdci70CV 
1.3 70CV 
l.ólOOCV 

Trànsit C o n n e c t T o u r n e o 

Motors: 
90 CV Tdci 

Els podem oferir: 

- Cotxes de gerència. 
- Cotxes Zm, 0. 
- Fmanciació sense entrada, fms a 84 mesos 
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Club Patinatge Llagostera 
"Tribus africanes" es classifica per al campionat del món i 
"Nit de vampirs" guanya Veuropeu 

De i ' l al 3 de maig passat va tenir lloc a ia ciutat francesa 
de Nantes el Campionat d'Europa de Grups-Show de 

Patinatge Artístic i el nostre club hi va participar amb dos 
grups: un en la modalitat de Grups Grans ("Tribus Africanes") 
i l'aitre en la de Grups Petits ("Nit de Vampirs"), essent 
l'únic club de l'estat espanyol que va aconseguir classificar 
tots dos grups per a l'europeu i que va tenir aquesta doble 
representació. 

'Tribus Africanes" va entrar en competició el divendres dia 
2 de maig i va assolir el 4t lloc en la classificació general i el 
passaport per al Campionat del Món que tindrà lloc a 
l'Argentina, concretament a la capital, Buenos Aires, els 
propers 15 i 16 de novembre de 2003. Un èxit extraordinari i 
sense precedents en la història del nostre club. 

Fent una mica de memòria, us recordem que aquest grup 
és la segona temporada que està en competició i en la primera 
(2001-2002) va aconseguir el Campionat Provincial a Platja 
d'Aro i el Sotscampionat de Catalunya i d'Espanya a Reus i 
Salou respectivament. Posteriorment en l'europeu celebrat a 
Hannau (Alemanya) va acabar en 5a posició. 

Enguany (2002-2003) va aconseguir el Sotscampionat 
provincial a Girona i el 3r lloo en els Campionats de Catalunya 
i d'Espanya celebrats a Lleida i Reus respectivament, i en 
l'europeu ha millorat considerablement respecte a la 
temporada anterior. 

Pel que fa al Grup Petit, "Nit de Vampirs", era la phmera 
temporada que entrava en competició i no va voler ser menys 
que el Gran i després d'una temporada irregular 
(Sotscampió provincial a Girona, 4t en el Campionat de Catalunya 
a Lleida i Sots-campió d'Espanya a Reus), en la segona jornada 
de l'europeu celebrat a Nantes el passat 3 de maig, va polvoritzar 
tots els seus registres en aquesta competició continental i va 
aconseguir l'èxit més gran assolit fins ara pel nostre club. Aquest 
gmp, però, no participarà en el Campionat del Món ja que no hi 
ha competició mundial en la seva modalitat. 

Els components de cada grup són els següents: 
'Tribus Africanes": Anna Albertí, Jenifer Ortiz, Alba Barceló, 

Mireia Malagón, Anna Rissech, Anna Soler, Judit Fontcuberta, 
Júlia Nogué, Patrícia Lloveras, Àfrica Ramis, Susanna Ahón, 
Júlia Turón, Lara Turón, Cristina Turón, Manel Gonçalves, 
Laura Rodríguez, Montserrat Ojeda, Raquel Suàrez, Bàrbara 
Nieto, Cassandra Tomàs i Melodia Bachero. 

No ens volem oblidartampoc de l'Ester Fontcuberta que 
ens va ajudar a principi de temporada, en el Provincial, 
quan teníem problemes de lesions i ella ens va donar un 
cop de mà tot i que ja havia deixat el patinatge. I l'Olga 
Gonzàlez que porta lesionada tota la temporada, però que 
sempre l'hem tinguda al nostre costat donant-nos suport 
moral. 

Pel que fa a "Nit de Vampirs" el formen les següents 
patinadores: 

Anna Albertí, Jenifer Ortiz, Alba Barceló, Mireia Malagón, 
Anna Rissech, Anna Soier, Judit Fontcuberta, Júlia Nogué, 
Patrícia Lloveras, Susanna Anón, Lara Turón i Nerina Vidal. 

Volem tenir un recordatori en aquests moments de joia 
per al President del Patronat Municipal d'Esports a l'any 
1992 i fundador del club, Sr. Lluís Vilaplana, i per a tots 
els presidents que han precedit a l'actual, Sr. Jordi Vidal 
Sànchez, des de la seva fundació el 17 de desembre del 
1992: Srs. Jordi Bayé, Consol Butinyac, Teresa Puértolas i 
Montserrat Masdevall. Tots i cadascun d'ells, i les seves respectives 
Juntes, en diferents etapes van aportar el seu granet de sorra, la 
seva il·lusió, el seu saber i el seu poc temps lliure pertirar endavant 
el club i fer-lo cada dia més gan. 

També volem fer partícips d'aquest èxit tan extraordinari tota 
la gent que ha treballat i treballa pel patinatge: pares i mares 
d'ara i d'abans, patinadors i patinadores, expatinadors i 
expatinadores, entrenadores i exentrenadores, ajudants i 
exajudants, col·laboradors... Tothom. 

I d'una manera molt especial volem recordartambé en aquests 
moments i dedicar aquest èxit a tres peisones que ja no estan 
entre nosaltres i que estimaven molt el patinatge: l'Alcalde, Sr. 
Narcís Casas, que sempre va donar suport a aquest esport: i ens 
va fer costat sempre que va poder, la Secretària, Sra. Carme 
Frigola, gran col·laboradora i persona molt vinculada a aquesta 
disciplina esportiva, i la patinadora, Eva Puigmolé, que ara 
segurament estaria formant part d'un d'aquests grups o 
tots dos. Al cel siguin. 

Res més, dir-vos que intentarem fer el millor paper 
possible en el mundial d'Argentina i si abans ens podeu 
ajudar, molt millor, ja que la despesa serà molt elevada i 
estem oberts a rebre qualsevol tipus de col·laboració. De 
moment tenim ja obert un compte a la Caixa de Girona 
perquè tothom que pugui ajudar-nos econòmicament pugui 
fer les seves aportacions al número de compte ( 2030 
0076 84 3000039730). Moltes gràcies a tothom! 

Club Patinatge Uagostera 
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Biblioteca Julià Cutillé 
Diada de Sant Jordi 

El Dia del llibre és una de les festes més assenyalades a Catalunya, ja que la seva celebració, el 23 d'abril, coincideix 
amb la de la Diada de Sant Jordi. Per aquest motiu, la biblioteca ha celebrat de forma especial aquest dia preparant 
VEXPOSICIÓ DE NOVETATS DE SANT JORDI 2003, que recull les últimes novetats adquirides per la biblioteca. Hi podeu 
trobar llibres, especialment narrativa, o audiovisuals. S'ha editat la Guia de novetats Sant Jordi 2003 que inclou tant les 
adquisicions destinades al públic adult com a l'infantil. Aquesta és una petita mostra del que hi podeu trobar: 

La ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock 
Lucia y el sexo de Julio Medem 
Minority report d'Steven Spielberg 
Spider-man de Sam Raimi 
Manolito Gafotas 
La Bella y la Bèstia 
Stuart Littie 2 
Harry Pottery ia piedra filosofal 
Monstruós, S.A. 

CD 

Novel·la i poesia 

• Auster, Paul. El llibre de les il·lusions 
• Barbal, Maria. La Bella edat 

Baxter, Charles. Viaje de invierno 
• Cercas, Javier. Soldats de Salamina 
• Cirici, David. Els errors 
Guanyadora del Premi 23 d'abril 2003 
• Coll, Pep. El rei de la Val d'Aran 
• Connelly, M. Mas oscuro que la noche 
• Elorriaga, Unai. Un tranvía en SP 

Follet, Ken. L'últim vol 
• Grisham, John. El Rei dels plets 
• Hanff, Helene. 84, Charing Cross Road 

León, Donna. Contactes a les altres esferes 
• Màrai, Sàndor. L'amant de Bolzano 
• Mason, Daniel. L'afinador de pianos 
• Miró, Asha. La filla del Ganges 
• Roca, Maria Mercè. L'últim tren 
• Saramago, José. Assaig sobre la ceguesa 

Steel, Danlelle. Àguila solitària 
• Wood, Bàrbara. Sota el sol de Kenya 
• Woolf, Virgínia. La sehora Dalloway 

Rodoreda, Mercè. Agonia de llum 
• Shakespeare, William. Els sonets 

DVD 

• Camino a la perdición de Sam Mendes 
• Hable con ella de Pedró Almodóvar 

ElJardín de la alegria de Nigel Cole 
• Juana la loca de Vicente Aranda 

Us convidem a la presentació del llibre "Ulls d'aigua", de J.N.Santaeulàlia, 
obra guanyadora del Premí Columna 2002. 
Lacte es farà el dia 12 de juny a les 21,30 h. a la Biblioteca Julià Cutillé, 
tindreu la oportunitat de preguntar a l'autor tot el que vulgueu saber sobre el llibre. 

RESUM: Laia, una professora universitària de vint-l-set anys, es troba immersa gairebé 
per atzar en una investigació sobre les circumstàncies que van envoltar la mort, esdevinguda 
uns anys enrere, de Tescriptor Salvador Yvars, al qual ha dedicat la seva tesi doctoral. 
Capítol a capítol, a través dels ulls de Laia assistirem a dos processos que es desenvolupen 
en paral·lel: l'intent de trobar respostes als diversos Interrogants que planteja ei cas i el 
progressiu desplegament de la personalitat de la protagonista, en un moment crucial de 
la seva vida. 

Eminem. The Eminem show 
Alícia Keys. Songs in a minor 
Mikel Erentxun. Ciudades de paso 
Estopa. Mas destrangis 
Norah Jones. Come away with me 
Manu Chao. Radio remba 
B.S.O. Chicago 
B.S.O. Hable con ella 
Joe Cocker. Greatest hits 
Noa. Now 
Tracy Chapman. Lef it rain 
Celine Dion. One Heart 
Joaquín Sabina. Dímeio en la calle 
Juanes. Un dia normal 
Manà. Revolución de amor 

J.NrSANTAEULALIA 

ULLS D'AIGUA 
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Unió Esportiva Llagostera 

El aquesta etapa tots els equips han anat millorant molt, 
han anat pujant en els llocs de la classificació. 

Entre els equips cal destacar l'equip dels alevins, que 
està lluitan pels primers llocs de la classificació, i el primer 
equip, que ha passat d'ocupar els últims llocs, a ocupar 
una posició molt còmoda. 

// Festa del futbol llagosterenc 

Aquest any s'ha portat a terme conjuntament amb el 
futbol del Casal la segona festa del futbol. Aquest any vàrem 
poder gaudir d'un petit torneig de veterans, en què van participar, 
el Guíxols, l'Olot, el Sete(equip de França), i el Llagostera. 

En acabar el torneig va passar al polivalent, on es varen 
reunir unes 400 persones, per fer un dinar de germanor, i 
tot seguit es va fer el lliurament d'unes plaques 
commemoratives a tots els presidents que havien passat 
per la Unió, a més d'unes medalles a tots els jugadors, 
tant de la Unió com del Casal. 

El fi de festa el va protagonitzar un ball, amb música en 
directe, del qual tots els assitents varen poder gaudir. 

El Sorteig de la Unió 

Aquest ha estat el segon any que la Unió ha portat a 
terme el sorteig d'un viatge, o l'equivalència amb diners 
per a poder recollir algun diner. 

El número premiat del sorteig va correspondre al 5.216 
i la persona premiada va ser Sandra Bagudanch. 

Unii<arpa 

Aquest any tornarem a preparar la karpa a la Festa Major, 
una karpa, en la qual igual que l'any passat es podrà gaudir 
de bon mejar, bon beure, bona música i per sobre de tot 
d'un molt bon ambient. Des de la Unió fem una crida per 
tal que tota la gent que l'any passat en va gaudir, aquest 
any torni, i els que no varen venir, que ho provin. 

Torneig Internacional Juvenil de 
Setmana Santa 

L'equip Juvenil de la U.E. Llagostera va participar del 16 
al 19 d'abril passat en un Torneig Internacional de Futbol 
organitzat per l'empresa "Travel Sports" amb seu a Vilassar 
de Mar i que a més de llogar-nos el camp ens va convidar 
a participar-hi amb un equip i aquest va ser el nostre equip 
Juvenil. 

A la phmera fase jugada aquí a Llagostera el nostre 
equip es va classificar com a segon de grup després 
d'empatar en la jornada inaugural del 16 d'abril amb l'E.RB. 
de Huelva (3-3), guanyaren la segona jornada del 17 d'abril 
els italians del A.C. Seano (2-1) i empatar en la darrera 
jornada d'aquesta fase, el 18 d'abril, amb els italians, 
també, del Sondho Calcio (2-2), els quals van acabar 
primers de grup i posteriorment acabarien guanyant el 
Torneig pel que fa a aquesta categoria. 

Amb el segon lloc a la butxaca, els Juvenils de la U.E. 
Llagostera van haver de jugar els quarts de final el dissabte 
dia 19 d'abril al Camp del Palafolls contra l'equip càntabre 
de l'Atlético Perines i van acabar empatant (1-1) i a la 
tanda de penals el Llagostera va aconseguir imposar-se i 
classificar-se per a les semifinals que van tenir lloc el mateix 
dissabte dia 19, a la tarda, al Camp de l'Hostalric. Allí 
sorprenentment ens vam tornar a trobar amb el mateix 
equip santanderí de l'Atlético Perines que havíem eliminat 
al matí però que va tenir la sort de ser repescat per 
l'organització I amb el qual vam tornar a enfrontar-nos. En 
aquesta ocasió, però, no ens van anar tan bé les coses; 
vam acabar perdent (2-0) i vam quedar eliminats a les 
semifinals. Una fita que ni de bon tros esperàvem abans 
de començar el Torneig. 

Així doncs, com a conclusió, destacar que l'experiència 
va ser molt positiva i els nostres jugadors ho van donar tot. 
Van fer un gran esforç jugant cinc partits en quatre dies 
(tot i que eren pari;its d'una hora de durada) i vam caure 
amb el cap ben alt i donant una molt bona imatge d'equip. 
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Patronat Municipal d'Esports 
Felicitacions al Club Patinatge Llagostera i a l'Albert Sàbat 

Des del Patronat Municipal d'Esports volem deixar 
constància de la nostra felicitació al Club Patinatge 

Llagostera per l'èxit tan extraordinari assolit els passats dies 
2 i 3 de maig a la ciutat francesa de Nantes, en el Campionat 
d'Europa de Grups-Show, on el Grup Gran va assolir el 4t 
lloc i la classificació per al Campionat del Món que tindrà 
lloc a Buenos Aires (Argentina) el proper mes de novembre 
i el Grup Petit va assolir el I r lloc i en el campionat europeu 
de la seva modalitat. Una fita sense precedents en la curta 
història d'aquest club modest del nostre poble. Aquest grup 
no anirà al mundial ja que en la seva modalitat (Grups 
Petits) no hi ha competició de caire mundial. 

La nostra felicitació, doncs, a tot el col·lectiu del 
patinatge i d'una manera molt especial a les patinadores i 
patinador i a la seva entrenadora, Eva Estanyol, autèntics 
protagonistes de la gesta, sense oblidar tampoc a la Junta, 
als pares i mares de les patinadores i patinador i a tots els 
ajudants i col·laboradors. 

Per altra banda, volem agrair també a tota la gent que 
el diumenge dia 4 de maig al vespre els va venir a rebre al 
Pavelló i als Grallers de Llagostera que com sempre ho van 
fer molt bé i van amenitzar d'una manera extraordinària la 
vetllada. Gràcies a tots. 

Volem felicitar, també, des del Patronat a l'Albert Sàbat, 
que el mateix diumenge dia 4 de maig va completar una 
jornada històrica per l'esport llagosterenc debutant a la Lliga 
ACB amb ei Casademont-Girona, a la pista del Pamesa 

Es veia a venir.. 

Albert Sàbat quan entrenava amb ei C.B Llagostera 

València, al Pavelló Font de Sant Lluís davant unes 6.500 
persones i es va convertir en el jugador més jove sortit dels 
equips inferiors que aconsegueix posar-se la samarreta del 
Casademont. 

Recordem que l'Albert Sàbat es va iniciar en el 
"Multimedia" del Patronat i va començar jugant en els equips 
de base del C.B. Llagostera. 

Moltes felicitats, Albert, i esperem tots plegats que aquest 
debut es converteixi en el començament d'una llarga, brillant 
I fructífera carrera esportiva. 

Patronat Municipal d'Esports 

Es veia a venir... Tard o d'hora havia d'arribar aquest 
moment màgic i esperat per tota l'afició llagosterenca al 
bàsquet i a l'esport llagosterenc en general. 

El diumenge, dia 4 de maig de 2003, l'Albert Sàbat va 
debutar a la lliga ACB de Bàsquet en el Pavelló Font de 
Sant Lluís de València, davant unes 6.500 persones. 

El jove base llagosterenc va veure així premiat el seu 
esforç i la seva constant progressió des que va iniciar-se 

en els equips inferiors del C.B. Llagostera i ahir es va 
convertir en el jugador més jove que aconsegueix posar-se 
la samarreta del primer equip del Casademont-Girona, 
sortint dels equips inferiors. 

Moltes felicitats, Albert, i esperem tots plegats que aquest 
debut es converteixi en el començament d'una llarga, brillant 
i fructífera carrera esportiva. 

Club Bàsquet Llagostera 

Albert Sàbat amb els seus companys d'equip del Casademont Girona 
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G.E. Bell-Matí 
Vacances Setmana Santa 

Divendres, 2/4 de 8 del matí. Un grup de nou persones 
marxen en direcció a Tavertet, òbviament hi van en 

cotxe. Un cop allà agafen les seves motxilles i es dediquen 
a caminar. Són membres del Grup Excursionista Bell-Matí, 
que aprofiten els dies de festa de Setmana Santa per anar 
a estirar les potes i veure una mica més de món. 

Mentre anaven fent ruta cap a Rupit, lloc on havien de 
passar les dues nits següents, es trobaren amb un 
"pedrusco" molt curiós, al qual, només els homes decidiren 
pujar. Un cop pujat pensaren que baixar era el més adient, 
però no es posaren d'acord per on ho havien de fer i mentre 
un anava pel mig del bosc els altres anaven per un camí 
que havien vist Quan els faltava poc per arribar a baix 
cridaren el membre que estava descobrint bosc amb 
l'anècdota, que quan el varen cridar en comptes de sentir 
la seva veu, sentiren un "mu" d'una vaca, està clar que les 
rialles esclataren en la broma que aquest membre havia 
canviat la veu molt ràpid. Però bé, el dia va anar seguint el 
seu curs i arhbant a Rupit i estant en ei càmping, encara 
entre riures de l'anècdota anterior muntaren les tendes, 
prepararen els sacs i les màrfegues i es dirigiren cap al 
poble per trobar un bon lloc per poder "endrapar" de valent 
i així recuperar les forces perdudes. No cal dir, que desprès 
de sopar, anaren tots cap a les tendes per estirar una 
estoneta els ossos; l'endemà seria un dia molt dur, o això 
creien. 

El dia 19, que normalment va després del dia 18, 
despertar els nostres excusionistes i mentre alguns estaven 
fent un cafè, o eren als lavabos o simplement s'estaven 
despertant vingué un altre membre del Bell-Matí que el dia 
anterior no havia pogut venir. Un cop tots reunits, despertats, 
pixats, cagats i esmorzats agafaren les motxilles i posaren 
rumb cap a Montdois, amb l'anècdota que mentre anaven 
caminant un grup de noies que anaven en cotxe cridaren 
"tios buenos" als homes de l'expedició. 

Tot xino-xano, caminant i cantant alegrement, arribaren 
al destí desitjat de Montdois {desitjat perquè tenien gana). 
Allà descobriran una església o possible monestir, que tot i 
que estava enrunant-se, no deixaven d'admirar, per la 
portalada o per la grandària, amb la desgràcia que uns 
"xaves" no els deixaren fer la foto a la portalada perquè hi 
tenien el cotxe al davant, però aixa no vol dir que no s'ho 
passessin bé. 

Doncs bé, un altre cop xino-xano, però ara cap al 
càmping, per dutxar-se, canviar-se i anar a sopar al 
restaurant El Genet, anteriorment esmentat. I en acabat 
anar a dormir, que l'endemà seria un dia molt dur. 

Miquel Bagudanch 

dir que no es despertessin amb molta alegria. Amb el temps 
d'anar a pixar, pensaren que el millor era plegar les tendes 
i fer les bosses i un cop fetes posar-se en ruta cap al coll 
de Condreu, però esmorzar, òbviament. I sense parpellajar 
es posaren a treballar. 

Al cap d'una hora, aproximadament, ja estaven al Bar 
Forn de l'Era fent el cafetó i la pasteta, amb una paraula: 
esmorzant. Les cambreres que hi havia allà, encara no se 
sap perquè, es posaren tan nervioses que tombaren la 
meitat dels cafès que havien preparat, fent que un membre 
de l'expedició en donés les culpes a un altre; i entre aquest 
rebomboh esclatà un atac de riure que els acabà de 
despertarà tots. 

Cagats, pixats i esmorzats es dirigiren cap al Salt de 
Sallent, salt d'aigua que impressiona pels seus 200 metres 
d'altura i que l'expedició llagosterenca el deixà ben retratat. 
El dia continua, mala costum que té, fent que el cel 
s'ennuvolés i amanacés de ploure, cosa que ho va portar a 
la pràctica, i que el grup de cofois excursionistes 
emprengués una mano més decidida per poder arribar eixuts 
al Coll de Condreu. 

Després de caminar durant unes quantes heretes 
posaren els peus al destí i parada firal d'aquella expedició 
per Rupit, fent la beguda i trucant al xofer que vingués a 
buscar-nos i esperant que vingués, no feren altra cosa que 
dir i recordar entre rialles els bons moments que havien 
passat durant aquell grapat de dies. .Al cap d'una hora el 
xofer aparegué i carregaren les motxilles I carregant-se 
ells mateixos cap a dintre el cotxe decidiren de posar rumb 
cap al bonic i meravellós poble de Llagostera, la seva terra 
estimada. 

I que si algú te gana i l'altre pipí, aquesta història ha fet fi. 

Dia 20, una hora extremadament aviat, per als nostres 
herois i heroïnes que estaven ben baldats, cosa que no vol Consell de redacció del G.E. Bell-Matí 
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Col·legi Ntra. Sra. del Carme 
Recull d'activitats del segon trimestre 

Jornada de portes 
obertes 

El passat 15 de març es va fer !a 
segona jornada de portes obertes 
d'aquest curs a la nostra escola. La 
primera va ser al desembre coincidint 
amb la celebració del Nadal. Aquesta 
vegada els alumnes que hi van 
participar ens van obsequiar amb unes 
boniques cançons i els més petits amb 
una dansa. 

Jardineria 

El fred ja se'n va i la primavera ha arribat. Els nens i 
nenes de P-3 fan de jardiners, volen tenir les seves finestres 
ben boniques.V 

• • | : « ^ 

Barcelona 

Els més grans del col·legi, 
els nens i nenes de cicle 
superior van gaudir de la 
Barcelona esportiva. 

Van poder veure el Camp 
del Barca i el seu museu, 
l'Anella Olímpica i el Palau 
Sant Jordi durant la seva 
excursió del segon trimestre, 
feta en el marc de la 
Setmana Cultural. 
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Visita a l'abocador de 
Solius 

Una altra de les activitats de la 
Setmana Cultural era conèixer de prop 
un abocador, el de Solius, i aprendre 
a reciclar per a ser més conscients de 
la nostra responsabilitat amb el medi 
ambient. Tots els alumnes de primària 
van tenir l'ocasió de fer aquesta 
activitat en diferents dies. 

Plantada d'arbres 

Com cada any, anem a plantar 
arbres amb l'ajut dels bons jardiners 
de l'Ajuntament. Aquesta vegada, 
però, el temps no ens acompanya 
gens. Petits i grans anem omplint de 
terra els forats amb les pales fins que 
uns núvols s'acosten i ens fan marxar 
ben de pressa. 

Perruqueria 

Els petits de la Guarderia volen 
estar "guapos" ara que arriba el bon 
temps i per això un dilluns al matí, 
tots es deixen pentinar per bones 
professionals de la perruqueria que 
ens demostren el seu art amb 
pentinats sofisticats. 

Les seves mames els recullen 
cofoies; els seus nens semblen 
models de revista. 
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Colònies 
Anem de colònies al "Plou del glaç" a la Bisbal, on a 

més de passar-ho bé fem un munt d'activitats i aprenem 
moltes coses. 

La pastisseria era una altra de les activitats programades. 
Es van fer galetes de diferents formes i es van coure al forn 
per després portar-les cap a casa perquè els pares 
admiressin les nostres qualitats culinàries. 

La Fageda Els nens de cicle inicial van visitar la cooperativa de productes làctics de La Fageda a Olot durant 
l'excursió programada també dintre de la Setmana Cultural 



60 ELS CENTRES EDUCATIUS 

Llar dlnfants El Niu 
Participem a la Festa Major 

£h motiu de l'exposició de 
flors que organitza el 

Casino Llagosterenc per la 
Festa Major, els nens i nenes 
de la Llar d'Infants municipal 
El Niu de Llagostera hi 
participem per primera 
vegada. 

Cada aula ha elaborat 
flors i insectes utilitzant 
diferents colors i tècniques 
d'estampació.que con
figuraran un gran tapís de 
primavera a les escales dels 
locals de l'exposició de flors. 

Per tal de vivenciar més 
l'experiència, els nens i nenes 
de P-2 faran una sortida per 
tal que cada nen pugui portar 
una de les flors que ha fet al 
Casino. 
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C.E.LP Lacustària 
Una altra vegada el CEIP Lacustària a Europa 

El passat mes d 'abr i l dues 
representants de l 'escola 

Lacustària vàrem viatjarà Holanda. 
El motiu era fer els darrers retocs 

a l'edició del llibre de contes {En 
Patufet, Robin Hood i Witte Vieven) per 
a nens i nenes de 6 i 7 anys que sortirà 
publicat a final d'aquest curs i en el 
que hi han intervingut els alumnes de 
la nostra escola, els de la William 
Booth School de Nottingham i els de 
De Branink School de Laren, Holanda. 

Es va aprof i tar per fer la 
presentació de la publicació del llibre 
a l'Ajuntament de Laren i als mitjans 
de comunicació de la comarca. 

L'escola de cada país, Catalunya, 
Anglaterra i Holanda, va muntar una 
exposició explicativa dels treballs 
real i tzats pels a lumnes sobre 
l 'elaboració del l l ibre, sobre les 
característiques de cada escola i sobre 
com és cadascun dels pobles que 
participen d'aquest Projecte Europeu 
Sòcrates-Comenius 1.1. 

Cal dir que l'exposició de Llagostera 
va ser un èxit. 

Els mestres de l'escola holandesa 
ens van mostrar contínuament el seu 
interès i entusiasme pel conte d'En 
Patufet. El darrer dia de la visita, els 
alumnes ens varen obsequiar amb la 
representació en holandès del conte, 
fet que vam rebre amb molta il·lusió. 

Ajuntament de Laren 

Explicant el conte En Patufet en holandès 

Exposició de treballs a Laren 
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farmàcia 

lluís saurí 
pau casals, 13-tel. 805599 

aiiiisiiis] llagostera 

ca 
3o/fa fesPa AA^br t 

Camprodon, 24 
Tel. i Fox : 83 02 10 

LLAGOSTERA 

/ 

Combustibles ROBERT BADOSA 
Petrocnt 

C/ Panedes, 35 
LLAGOSTERA 

Tel. (972) 83 02 U 

Desitja molt bona Festa Najor a tothom! 

Transports ^ l í^ í^ jor 

PAYRET í'^ 
Servei diària Barcelona 

C Cantallops, 2 
Tel. 972 83 02 56 
17240I..LAGOSTFRA 

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

MAÇTAPPF 
Restaurant 

Booa festa 

Crta. De Vidreres a Si. Feliu 
de Guíxols. Km 25 

Major*. 

Tel. 972 83 14 27 

L·I-J... \.\-:vZV.\-X 

nogue SEi 
C O L · L E G I A T 

assessoria laboral I fiscal 
corredor d'assegurances 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

i/7zè&/Zc5 Agrupació 

'IjCl^ ^DEGISA 

mmMÍÍ%%hmmmw 
S ,.0 

Carrer Camprodon, 11 -Tel, 972-83,04,77 

LLAGOSTERA (GIRONA) 

EMBOTITS ARTESANS 

C/ Almògavers,13 - Tel. (972) 83 02 99 

1 7 2 4 0 LLAGOSTERA (Girona) 

^f^^d^ 
^ e ^ ^ ^ ^ 'Tl·l^i^*^ ' 

mailto:nogue@girona.com
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Sant Jordi 
Nosaltres, els alumnes de sisè, des 

d'abans de Setmana Santa vam estar 
preparant activitats pel dia 23 d'abril i 
per fi va arribar el dia, el dia de Sant 
Jordi. 

De nou a deu del matí vam fer la 
pancarta per la parada; va quedar molt 
bonica; a les deu ens vam vestir per 
fer l'assaig general de l'obra de St. 
Jordi; els alumnes de sisè és tradició 
que la representin. Abans vam anar a 
fer l'intercanvi de llibres, una activitat 
a càrrec dels alumnes de cinquè; 
consistia en què un alumne portava 
un llibre i se n'emportava un altre. 
Després de tot això, l'assaig general 
ens va anar molt bé; mentre l'altre 
classe era a la parada de la plaça 
Catalunya, vam anar al pati i a les onze 
vam baixar a la parada de la plaça 
Catalunya, on veníem roses, rosers, 
alegries, fulles peludes (plantes), 
llibres i coca, però les roses sabien 
acabat; les classes de sisè A se les havien 
"polit"! 80 roses venudes! Les mares en 
van anar a buscar més, però, mentre 
nosaltres vam vendre les plantes, ens van 
comprar alguns llibres i algunes plantes i 
vam tomar a l'escola; ja eren les dotze; el 
temps passa molt ràpid! 

Al migdia alguns alumnes van tomar a 
la parada; van arribar les roses i es va 
acabar la cinta de la bandera de Catalunya 
que fèiem servir per guarnir les roses. 

A la tarda, ens vam vestir per fer l'obra 
de St. Jordi, al gimnàs de l'escola; primer 
ho va fer sisè A per a totes les classes A; 
ells ho van fer molt bé, després nosaltres, 
sisè B, pera totes les classes B; també ho 
vam fer molt bé; jo, era narrador i em van 
dirque cridés molt, però després de l'obra, 
algun alumne em va dir que no hauria 
d'haver cridat tant. 

Després, molts alumnes van tomar a 
la parada a vendre més roses, llibres i 
coques fins a 2/4 de 8: quan vam 
recollir la parada amb 355 roses 
venudes i 1212euros (sense pagar els 
llibres, les roses, les plantes). Va ser 
un èxit! 

i^L·sèi:^t 
TEATRE: LA U-ESENDA DE S A N T J O R D I 
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JOAQUIM COMAS CORRIUSS.L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

VEríDA DE CASES 
AMB JARDÍ 

A CAN QOTARRA 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Uescàndol 

C/Colonii S 
Llagostera 
T7E fi3 üb 17 

Bona Festa Major a tothom! 

rfR 
ASSESSORIA NONTIEL BOAOAS, S.L 

•Laboral ^ ^ ^ 
- Fiscal v> ^^ 

-Jurídica ^ ^ . ^ \ \ 
- Comptable ^^V 
- Assegurances 
-Finques 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Plaça Barceloneta, 8 

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

SCH & SCH 

ARQUITECTURA 

URBANISME 

DISSENY 

JuliSchíTiM I Doctor Arquitecie 
Olga Schmid Arquimcn 
Einma Schmid i Cnirisla 

971fi3 0fl96 676 6^4119 
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Robament de garbes 

Eh descobrir les històries, reals, que 
resten amagades en els protocols 

notarials, ens permeten conèixer uns 
fets succeïts molts anys enrere. 
Algunes d 'aquestes només ens 
descriuen el fet en si, sense saber-ne 
la solució 0 el final que van tenir, però 
que considerem que són prou 
interessants o curioses com per deixar-
ne constància. 

Avui en presentem una d'aquest 
tipus que va succeir l'any 1606. 

Montser ra t Sunyer, àl ies 
Fonalleras, havia fet arrendament a 
Guerau Albertí d'unes peces o camps 
de terra per conrear. En les condicions 
hi figurava una clàusula que deia que 
tota la palla del blat que recol·lectés, 
a més de batre- la a l 'era de 
l'arrendador, seria per a aquest i també 
una tercera part del gra. Semblen unes 
cond ic ions molt dures per a 
l 'arrendatari , però a més a més 
Sunyer, un temps després, el va obligar 
(1) en seixanta lliures, cosa amb què 
Albertí no estava d'acord. 

Les relacions entre tots dos es van 
fer cada vegada més tibants, ja que 
l'un volia cobrar, mentre que l'altre de 
cap manera no volia pagar el que 
considerava abusiu. 

Albertí havia sembrat blat en dos 
camps i arribada l'hora el va segar, i 

va deixar les garbes a punt per portar
ies a l'era, a batre. Uns dies després 
va preparar bous i carreta i va 
començar a traginar les garbes, però, 
en comptes de dirigir-se a l'era d'en 
Sunyer, tal com estava establert, se 
les va emportar a casa seva. Dos dies 
més tard va acabar d'endur-se les que 
quedaven. Ens imaginem l'enrabiada 
que devia agafar l'arrendador quan se'n 
va assabentar, i que va portar-lo a 
denunciar la mala passada d'Albertí. 

D'acord amb el notari, aquest, el 
15 de juliol de 1606 va cridar l'un i 
l'altre perquè passessin per la notaria. 
A l'hora convinguda es van presentar 
tots dos, junt amb Bartomeu Sabater, 
sastre, i el mestre Guillermi, del regne 
de França, habitant a Llagostera, en 
qualitat de testimonis. El notari tenia 
preparat un escrit que va llegir, dirigint-
se a Guerau Albertí, i que començava 
dient: 

"No haveu duptat vos Garau Albertí 
pagès del veynat de Sant Llorens de 
la parròquia de Llagostera lo die de 
dimars prop passat que comtavem 
onze del corrent mes de juliol de fet 
portaruosne moltes garbes de ferment 
de unas pessas de terra de Montserrat 
Sunyer, als. Fonalleras, pagès de dita 
parròquia, nomenada la una dellas als 
Calls i laltre camp Not y après lo dia 

de dijous acabar de aportaruosne les 
restes de garbes". 

Va continuar dient que aquelles 
garbes se les havia emportat a casa 
seva, quan sabia molt bé que les havia 
de portar a l'era d'en Sunyer i deixar-li 
una tercera part del gra i tota la palla, 
ta l com estava est ipu la t en el 
contracte d'arrendament i, per tant, el 
requeria a portar les garbes a l'era i a 
fer el que era de llei i no el que havia 
fet, que es considerava un robatori. 

Guerau Albertí, després d'escoltar 
el que va dir el notari, va replicar dient 
"que si no hi ha provisió del jutge, ell 
no vol tornar les dites garbes mentre 
Fonalleras no l'hagi desobligat de les 
seixanta lliures que l'havia obligat, per 
unes peces de terra"(2). 

Dit això Albertí es va aixecar i va 
marxar amb la consciència tranquil·la, 
ja que segons el seu parer no hi havia 
res més a dir. 

(1) Obligar: lligar i compel·lir algú a 
fer alguna cosa; imposar-li quelcom 
com un deure. 

(2) Traduït del llatí. 

Josep Cantó - Antoni Mascort 

<hUa 
C/. SanlloQo RusIfVci 3 

Toiòfon 83 11 39 
17240 LLAGOSTERA (Otrona) 
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REGISTRE CIVIL 

Naixements 
3 febrer David Ruiz Rubio 

13 març Menna Llinàs Anaya 

25 març Eudald Villena Albertí 

31 març Chaymae Boukabous Boukabous 

3 abril Marc Pujol Piferrer 

8 abril Marc Martín Daranas 

10 abril Pau Gutch Gómez 

18 abril Ouassim Mhioua Darkaoui 

16 abril Ainhoa Edo Molina 

30 abril Amine Mimoun Salah 

30 abril Nouha Mimoun Salah 

30 abril Aniol Alsina Pla 

Menna Llinàs Anaya 

Pau Guich Gómez 
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David Ruiz Rubio Eudald Villena Albertí 
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Matrimonis 
22 març Antonio Rodríguez Limones i Maria Rica Llinàs. 

29 març Emiüo VehíTéllez i Montserrat Rovira Ramos. 

7 abril Gheorghita Stavar i María-Angélica Somoza Méndez. 

26 abril Josep Rebordosa Alabau i Maria Asunta Grriga Mora. 

26 abríl Joan Bartina Gironès i Josefina Xirgo Miquel. 

1 maig José-Luis Doncel Cobo i Isabel Quintana Tena. 

3 maig Juan Costa Sala i Concepción Bancells Cartes. 

Defuncions 

22 febrer José Paradeda Genoher 

1 març Pilar Noguera Quintana 

3 març José Sànchez Castillo 

4 març Joaquina Carbonés Carbonés 

7 març Joaquin Puigmolé Vall-llovera 

7 març Emilia Ventura Duran 

14 març Joaquina Encesa Castellà 

14 març Blas Sànchez Sànchez 

15 març Franciscà Plana Solves 

17 març Franciscà Motjer Comas 

18 març Concepción Quintana Gruart 

6 abríl Jesús Calvo Vivaracho 

12 abríl Mana Ribas Massachs 

14 abríl María Castelló Busquets 

15 abril Antònia Sillero Luque 

17 abríl Miguel Hernàndez Navarro 

20 abríl José Barceló Pla 

30 abríl Vicente Mula Mateu 

78 

85 

84 

77 

80 

89 

84 

67 

82 

94 

90 

41 

87 

83 

81 

71 

80 

90 
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ÍMiir 1952 

Matança pròpia 

Embolils Casolans 

Plats Cuinats 

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

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

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

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

Fax 972 80 53 07 
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* P. RABASEDAS • IVI. BOADELLA, C.B. 
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P l a ç a Oa taEunya , 1 - L o c a l A 
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Bona 
Festa M )̂°̂  

Centre d'Estètica 

C. Almogàvers, 22 
Tel. 83 01 47 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Bona fe^o M°i° ' ' 

PRODUCTOSDE OMERADOS.A. 

Carrer Lleida, s/n 

Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
cofTiercials 
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De poètica informal 
Exaltació (De la Vida Contemplativa) 

- Oh! Sí!. -Tu ets per mi: 
Fortalesa invisible 
aparatosa, que al·lucina 
com el "reflex" del mar, des de terra 
en nit clara de Lluna plena. 
Impuls que emergeix 
en aquest inquiet món 
de constants contradiccions 
apassionaments imperceptibles 
tremendismes..., 
grans consolacions, 
etc. 

-Oh! Sí!. -Tu ets per mi: 
Encens i perfum sublim 
que ambienta l'entorn 
amb aromes d'inspiracions 
creativitats..,, 
resolucions, etc. etc. 
-Oh! Sil. -Tu ets per mi: 
Simfonia silenciosa 
presagi de sentiments enèrgics del dia 
a dia 
en la recerca d'horitzons 
per a un món millor, etc. etc. etc. 

-Oh! Sí!. -Tu ets per mi: 
Fortalesa, Encens, Simfonia 
en el jardí de la Vida. 
Exaltació..., 
no ens deixis, ja-Mai! 

Guillem Sureda Gironès 
Primavera 2003 

''Aixís lo conta el senyor Peret 9f 

Jo ja me'n passejo per balls, fires i 
mercats 
de tots passo llista i tots són casats. 
I no veig cap noia que faci per mi. 
Ai Peret no et casis i et quedis fadrí. 
Si és criatura, oi, me la daran, 
però quan jo era amb ella la gent em 
dirà: 
Si és la teva filla. Jo què hauré de dir? 
Ai Peret! 
Si és massa vella, després al revés: 
Si és la teva mare, jo quedaré ofès, 
la faré estar a casa 1 em voldrà seguir. 
Ai Peret! 
Si està massa grassa voldrà anar de 
bracet, 
i amb un pam de llengua tira tu el 
carret. 
Ella tot gronxant-se, se'n riurà de mi. 
Ai Peret! 
Si és massa seca, no podrà criar, 
mainadera i dida hauré de pagar. 
Si em falten les garrofes què serà de 
mi. 

Ai Peret! 
Si s'escau que és sorda, m'entendrà 
al revés, 
prou que ho fan les altres i ella encara 
més. 
Les coses de casa les entendrà el veí. 
Ai Peret! 
Si és aiguadera beurà d'amagat, 
creuré que es desmaia i serà que tindrà 
el gat. 
Aniré a buscar el metge, se'n riurà de 
mi. 
Ai Peret! 
Si és balladora voldrà anar a ballar, 
com una baldufa la faran voltar. 
Anirà a buscar els altres i em deixarà 
a mi. 
Ai Peret! 
Si és carnissera farà mala olor, 
de carn de vedella, cabrit o moltor, 
i jo les ofenses no les puc sofrir. 
Ai Peret! 
Si es torna boja m'hauria esbalot 
i per poca cosa, corrirà el garrot, 

vindrà la justícia i m'acusarà a mi. 
Ai Peret! 
Si és massa bruta fins i tot em farà 
por. 
Amb la cara bruta i la mitja a garró. 
L'hauré d'escarpir i no en podré sortir. 
Ai Peret! 
Si és presumida farà poc treball, 
passarà molta estona davant el mirall. 
Una escaparata hauré de tenir, i un 
moble de luxe no és pas per mi. 
Ai Peret! 
Si és massa curta semblarà un 
truquet, 
per poc que s'enfadi omplirà el botet. 
Tindré el bot a casa i no podré veure 
vi. 
Ai Peret! 
Ai Peret no et casis i quedis fadrí i 
estiguis tot sol. 
A l'estiu a l'ombra i a l'hivern al sol. 
Ja diu el refrany: "La cabra del veí té 
més llet que la meva". 

Carme Bou Gich 
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BodyArt 

Passat, present i futur no són pas convencions 
lingüístiques. 
El temps es desplega i es fica per les costures de 
l'ésser. 
Et travessa tot creant i modelant. 

L'artista del cos, Don DeLillo 

C.S. Lewis -erudit, crític literari i professor de literatura 
a la universitat d'Oxford- va publicar l'any 1963 un 

assaig titulat-An experiment in criticism que podem trobar 
traduït al castellà amb un títol tan inexacte però apropiat 
com La experiència de leer. I ho dic perquè Lev/is es planteja 
en aquest llibre una anàlisi crítica del fet literari en termes 
diferents als habituals: no sempre -dirà Lewis- la culpabilitat 
del fracàs en la lectura d'una obra literària llibre hauria de 
recaure en l'autor: una mala lectura porta sovint (no és un 
fet gens inusual) a la dischminació d'una obra literària que 
mereixeria una major consideració. 

És clar que tot pot ser relativitzat, fins i tot les paraules 
d'un gran amant i coneixedor de la literatura com va ser 
Lewis, però cal tenir en compte algunes de les 
consideracions que fa en relació al que ell anomena el mal 
lector. Lev/is compara l'audició d'una simfonia amb l'acte 
de lectura: hi ha una distància abismal entre algú que 
escolta la simfonia i en fa una apreciació purament musical 
i algú per a qui l'audició és tan sols el punt de partida per 
escoltar allò inaudible i tan poc musical com les emocions 
0 la construcció d'imatges visuals. El mal lector, continua 
Lewis, és aquell qui només llegeix allò que li sembla que 
conté un transfons de realitat, no deixa lloc a la invenció o 
a la imaginació. El mal lector llegeix amb els ulls i no és 
sensible a l'estil: fins i tot pot preferir llegir llibres que poden 
ser considerats mal escrits. El mal lector només s'interessa 
per la quantitat numèrica de fets que passen al relat i per 
la rapidesa en que ho fan i sovint es queixa que en tal 
novel.la o en ta! relat no passa res. Tot això pot semblar 
massa inexacte, fins i tot exagerat. No hi ha lector ideal en 
tant que no hi ha escriptor ideal, podríem dir. Però hi ha 
en les paraules del vell Lewis bona part de veritat: en 
ocasions el lector es mostra sord a les subtileses del fet 
literari i ignora que amb paciència i dedicació pot trobar un 
petit tresor amagat sota piles i piles de runa aparent. 

Potser més d'un lector no donaria per bona una novel.la 
complexa com Lartista del cos de Don DeLillo. Potser a les 
phmeres planes abandonaria la gesta, no valdha la pena. 
Ni tan sols per conèixer un autor com DeLillo, novel·lista 
nord-americà, nascut a Nova York l'any 1936. Influenciat 
per la literatura de John Dos Passos, Thomas Pynchon i 
l'on the road de Jack Kerouac, en el corpus de la seva obra 

Don 
DeLillo 

L'artista 
del cos 

Q La Magrana 

podem trobartítols com Americana, Zona ffna/, GreafJones 
Street, Ruido de fondo, Libra o l\/lao II, sense oblidar l'assaig 
sobre l ' I l -S titulat En las ruinas del futuro. 

Lartista del cos {BodyArt) ens parla de Lauren Hartke, 
una artista de l'art conceptual casada amb un madur director 
de cinema, Rey Robles. La relació de la parella acaba de 
manera abrupta quan Rey decideix suicidar-se a casa de la 
seva exdona. Després d'això, Lauren passa una temporada 
en una casa on estiuejaven tots dos abans de 
l'aconteixement. Un dia descobreix que hi ha un home vivint 
en una de les habitacions de la casa, un home-nen, un 
ésser indeterminat que parla un llenguatge críptic sense 
sintaxi coneguda i de qui no coneix res, tret que ara habita 
a casa seva. Ella creu i assumeix que aquell estrany individu 
té una malaltia mental però poc després reconeix en les 
paraules pronunciades per l'individu la reproducció amb 
l'entonació exacta d'un djàleg que ella mateixa va mantenir 
amb el seu difunt marit el mati abans que ell morís (diàleg 
d'una extrema buidor i irrealitat, d'altra banda). Així comença 
per Lauren una extranya fixació en l'home mistehós, a qui 
bateja com a Mr. Tuttie, en record d'un professor de la 
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infància. Però de la mateixa manera que va aparèixer, IVlr, 
Tuttle, l'Inome sense passat ni present, torna a desaparèixer 
de la vida de Lauren, sumint-la novament en la tristesa i la 
contorsió de l'ànima. 

La poètica de Don DeLillo és, com ha estat descrita 
sovint , la poètica del funcionament de la psicologia 
individual, gairebé sempre estranya, inserida en modes 
subculturals específiques. Lauren practica el Body Art, 
pràctica artística que implica l'artista en l'obra d'art tant en 
el paper de subjecte com en el d'objecte. Les seves 
posicions estranyes, contorsions i canvis d'aspecte són 
sovint descrits en les planes del llibre: Treballava des de 
l'espinada cap enfora, desplaçant-se de quatre grapes per 
terra, i sentia que l'aorta se // contreia amb cada onada de 
sang. Es posava de cap per avall i de cames enlaire, feia 
torsions de coll. (...) Però el món estava perdut dintre seu. 
Lauren busca en el seu propi cos una distorsió real, perquè 

el cos representa per a ella l'existència total, però, com 
ella mateixa diu Jo sóc la Lauren, però cada vegada menys. 

Uartista del cos és, sense cap mena de dubte, una obra 
bella i difícil, que es debat entre l'exploració metafísica i 
artística i que representa un esforç per un lector que, si es 
deixa portar, ben segur que obtindrà la recompensa 
esperada. I, per si algú té algun dubte, tornem a C.S Lewis 
i recordem una de les seves reflexions sobre l'acte de llegir: 
La pregunta òQuin valor té llegir el que algú escriu? equival 
a la pregunta cQuin valor té escoltar el que algú diu?. A 
menys que una persona sigui capaç de trobar en si mateixa 
totes les informacions, les diversions, e/s consells, les 
crítiques i les alegries que desitgi, la resposta és obvia. 

Doncs sí que ho és. 

Cristina Garcia 

Placa Catalunya, s'n 
17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 05 99 

Us 
desitja 

una 
Bona 

Festa Major! 

MONTSE SURROCA COMAS 

ADVOCADA 
Col·legiada núm. 2097 

DRET CIVIL, PENAL I LABORAL 

C/ Marina, 5 
17240 Llagostera 

HORES CONVINGUDES 
Td./Fax (972) 831031 

Bona Festa a tothom! 
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PLANXISTERIA i PINTURA 

Albert Mollorquí i Guich 
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PASEOS Y PLAZAS 
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I FILLS S.L. 
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JOSEP AIGUABEUA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 

AMB FERRO I ALUMINI 

TANCATS DE TELA METÀL·LICA 
* * * 

Carrer Tossa. 5 
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^ Transports 

JAPIC PETIT, s.A. 
TRANSPORTS INTERNACIONALS I NACIONALS 

Carrer Girona, 18 - Tèls. (972) 83 03 04 - SO 52 57 - FAX 83 05 55 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Cuina de temporada 
...amb productes de les nostres terres 

A l'estiu és quan l'horta, treballa a ple rendiment, ja 
que trobem molta varietat de productes, ja sigui verdura 
com fruita. 

És en aquesta estació quan se'n fa més ús de l'hort, ja 
que a causa de la calor s'obté per fer i menjar plats més 
lleugers i freds, ja sigui de plat phncipal com de postres. 

En aquesta estació tenen lloc la majoha de festes 
populars, aplecs, festes majors... 

Festa Major 

Catalunya - Pollastre amb llagosta, rostit... 
Andorra - Capó rostit 

Sant Joan 

Catalunya - Coques 
Palma de Mallorca - pa I peix 

Sant Cristòfol 

Menorca - Cargols 

Pel que fa a productes n'hi ha molts. Aquests en són 
uns exemples: 

Vegetals: mongeta tendra, patates, tomates, carbassó 
Fruita: préssec, meló, pera... 
Peix: llagosta, llobragant, barb... 
Carn: oca, guatlles... 
Varis: cargols... 

Recepta: Amanida de mongeta tendra amb vinagreta de menta. 

Ingredients per a 4 persones 

700grs mongeta tendra 
200grs pernil salat 
V2 enciam 
V2 escarola 
6 fulles de menta 
1 cullereta de mostassa 
2 cullerades de vinagre 
6 cullerades d'oli 
sal i pebre 

Bullir la mongeta amb aigua i sal i la meitat de la menta. 
Ha de quedar cuita, però un xic dureta. 
Escórrer-la i deixar-la refredar. 
Tallar l'enciam i l'escarola ben finet. 
Tallar el pernil a bastonets. 
Tallar la mongeta a talls petits. 
Barrejar tots els prouctes i repartir en els plats. 
Barrejar la mostassa amb l'oli, el vinagre i la 
mostassa. 
Salar, empebrar i ajuntar la resta de la menta 
ben picada. 
Repartir la salsa per sobre l'amanida. 

Xef Panoràmix 
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Les plantes i la seva densitat 

L es plantes són éssers vius 
immòbils, per tant és molt 

important que les disposem a l'espai 
del nostres jardins amb ordre. L'ordre 
a la natura mai és quadriculat, 
normalment és circular, i als boscos 
joves que ens envolten, totalment 
embolicat. Si teniu l'oportunitat 
d'entrar en un bosc centenari o 
mil·lenari, sentireu la sensació de ser 
petits, terriblement petits, que l'ordre 
que el pas dels anys ha establert, es 
deu al domini de l'espai per part de 
les plantes més fortes, el que 
anomenem selecció natural. 

Les plantes competeixen 
principalment per l'espai on han de 
viure, com també fem els humans. Pel 
fet que són immòbils necessiten que 
la seva densitat sigui l'adequada per 
poder aprofitar la llum, l'aigua i els 
nutrients que els permeten viure. 

Els amants de la jardineria creem 
al jardí un espai natural de tipus 
artificial perquè hi barregem espècies 
diferents. Per això, la densitat és molt 
important perquè les plantes creixin 
sanes i amb bon aspecte. Si plantem 
massa dens sense respectar el futur 
creixement de les plantes, és més fàcil 

que aquestes, pateixin més plagues i 
malures, més desnutrició i siguin mal 
formades. El millor és conèixer el tipus 
de planta que cal posar a cada lloc 
(ombra 0 sol), la seva mida (amplada 
i alçada), i les seves necessitats de 
sòl (planta de tipus àcid o bàsic). Amb 
aquestes tres idees en ment i sabent 
l'espai que tenim, podrem decidir 
quants cercles caben al nostre jardí. 
Cadascun d'aquests cercles representa 
l'espai que necessita una planta, que 
normalment és proporcional a la seva 
amplada. Per exemple, si una 
hortènsia es calcula que farà 80 cm 
d'amplada quan sigui adulta, caldrà 
deixar un cercle d'un mínim de 80 cm 
perquè pugui créixer sense problemes. 
En una tanca vegetal la mida de les 
plantes depèn de la varietat que triem, 
però no haurien d'estar més juntes de 
60 cm. Les plantes de temporada 
s'han de plantar cada 20 o 30 cm. 
Les plantes reptants són les que 
necessiten més éSpai; potser caldrà 
plantar-les a un metre de distància una 
de l'altra. I els arbres depenen de 
l'amplada de les seves capçades, 
deixant l'espai perquè quan siguin 
adultes es toquin sense arribar a 

embolicar-se. Per exemple, una 
distància mínima de 5-6 metres per 
arbres petits i fins a 15 metres per 
arbres de gran desenvolupament. 
Sembla complicat, però més difícil és 
acabar un puzzie de 1500 fitxes. Fins 
aviat i bona Festa Major. 

Teresa Puértolas L. 

La Carpa Dance ha mor t 
RIP 

Llarga vida a la Carpa Dance 

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 
I.I.F. 40167215-8 TLF. 972-83 05 28 

C/ Camprodon, n" 10 
17240 LIA60STERA (Girona) 
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Ioga per embarassades 

La pràctica del ioga durant l'embaràs fa que la dona 
.-.,- pugui estar més conscient que mai del seu cos i aquesta 
interiorització que es dóna de manera natural, la porta a 
estimar-lo i cuidar-lo de tal manera que aquest respon 
generant les millors condicions per al desenvolupament del 
bebè que s'està formant. 

El cos de la dona el primer entorn del bebè.Els aspectes 
físics, emocionals i espirituals de la mare són molt 
importants perquè durant aquests nou mesos el procés 
depèn en tot moment del seu cos i comparteix la seva 
energia vital amb el filí en gestació. 

La cura en l'alimentació, el repòs adequat i l'actvivitat 
física són elements indispensables en aquest moment. 

La futura mare no sempre té clar quin tipus d'activitat 
física li convé i les pors, que a vegades li vénen, fan que 
s'entregui a una vida sedentària o que al contrari, continuï 
amb el ritme de vida accelerat que portava fins al moment. 

Els beneficis de la pràctica de l'exercici adequat durant 
l'embaràs es veuran també després del part. La recuperació 
serà més ràpida si s'ha mantingut un bon estat físic durant 
la gestació. 

La relaxació de la musculatura abdominal facilita que 
l'embarassada s'arquegi cap enrere en postura 
d'hiperlordosis i s'usi excessivament la musculatura de 
l'esquena per a mantenir el seu equilibri. 

Laugment de pes fa que les cames i la musculatura 
lumbar hagin de treballar més i empitjora la tendència a la 
contractura d'aquesta, desencadenada per un relaxació 
abdominal, la lordosis i el repòs, especialment si abans de 
l'embaràs la musculatura abdominal i de l'esquena no eren 
potents. 

En general podem convenir que serà beneficiosa la 
pràctica del Ioga que contempla les cures necessàries i les 
següents finalitats bàsiques: 

1. Reconèixer el cos i els seus possibles canvis. 
2. Controlar l'excés de pes. 
3. Donar elasticitat als teixits musculars que ho precisin. 
4. Enfortir els músculs. 
5. Flexibilitzar les articulacions, principalment les de la 

regió pèlvicolumbar i 
6. Reforçar les cames per a suportar millor el pes del 

nen. 
7. Activar la circulació sanguínia. 
8. Oxigenar la mare i el bebè, mitjançant la respiració 

iòguica. 
9. Canalitzar emocions d'inseguretat, ansietat, por o 

depressió. 
10. Millorar la qualitat del son profund. 
11. Fer créixer els propis recursos interns davant del canvi 

de vida imminent. 
12. Els exercicis ajuden a obrir la pelvis per al naixement; 
13. Afavoreixen l'elasticitat i el control dels músculs 

vaginals i pèlvics. 

Om Shanti Om 
Griselda Garcia 

Professora de ioga 

RAMONA 
FRIGOLA 
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Assegurances 

CATALANA 
OCCIDENT 

Asseguradors des de 1864 

PER QUALSEVOL INFORMACIÓ: 

Mercè Salvadó Berenguer 

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

17240 LLAGOSTERA 



HORÒSCOP 

Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES 
del 22/3 al 20/4 
Amor: Viuràs moments de molta 

intensitat amorosa. 
Feina: Passaràs una temporada 

poc creativa. 
Salut: Saturn dins la teva casa III 

farà que et sentis en pau amb tu ma
te i>;/a. 

TAURE 
del 2174 al 20/5 
Amor: És un moment una mica 

delicat ja que no estraràs massa re
ceptiu/va en aquest terreny. 

Feina: Tens projectes llunyans que 
no has de deixar oblidats. 

Salut: Notaràs que estàs ple/na 
d'energia molt positiva. 

LLEÓ 
del 24/7 al 23/8 
Amor: Estaràs molt inspirat i 

disfrutaràs al màxim en les teves 
relacions. 

Feina: Sembla que els teus caps 
comencen a valorar la feina que fas. 

Salut: Els primers dies de calor 
t'aportaran energies renovades 

VERGE 
del 24/8 al 23/9 
Amor: Comença una etapa de re

lacions tempestuoses per a tu. 
Feina: La feina és sempre un pal, 

però ara ho serà més que mai. 
Salut: Tot i que potser et sentiràs 

cansat/da aniràs tirant bé. 

SAGITARI 
del 23/11 al 22/12 

Amor: Potser ara és el moment de 
buscar una aventura apassionant. 

Feina: Per fi aconseguiràs tot el que 
realment t'has estat proposant. 

Salut: Com sempre sembla que a 
tu la corda no se t'acabi mai. 

i 

\ ^ 

CAPRICORN 
del 23/12 al 20/1 
Amor; Si encara no has expeh-

mentat mai la vertadera passió ara és 
el moment de fer-ho. 

Feina: Tindràs moments de molta 
tensió. 

Salut: Faràs un gran pas per a mi
llorar la teva salut. 

BESSONS 
del 22/5 al 21/6 
Amor: Et tornaràs a enamorar tot i 

que serà un amor passatger. 
Feina: Tindràs una oportunitat de 

canvi; no la deixis escapar. 
Salut: La primavera és temps 

d'exaltació i eufòria. 

BALANÇA 
del 24/9 al 23/10 
Amor: Les poncelles et faran en

tendrir el cor. 
Feina: Estaràs una mica 

preocupat. Les coses no acaben d'anar 
del tot bé. 

Salut: Ara és el moment de posar-
se en forma, però fes-ho a poc a poc. 

AQUARI 
del 21/1 al 19/2 
Amor: Després de molts anys veu

ràs que el teu gran amor sempre ha 
estat al teu costat. 

Feina: No sabràs com però les 
coses canviaran per millorar. 

Salut: No vulguis fer més del que 
pots. Ara no és el millor moment de 
sobrecarregar-te. 

CRANC 
Del 22/6 al 23/7 
Amor: Et sentiràs estimat per tot

hom. 
Feina: La feina que tens t'agrada i 

ja només per això et sentiràs bé. 
Salut: El temps primaveral t'alte

rarà una mica, però ja et passarà. 

ESCORPÍ 
del 24/10 al 22/11 
Amor: Si realment et sents feliç 

amb tu mateix/a, també ho seràs amb 
els altres. 

Feina: T'assignaran nous projectes 
molt estimulants per a tu. 

Salut: Tot va bé, no cal que patei
xis, continuaràs recuperant energies. 

PEIXOS 
del 20/2 al 21/3 
Amor: Si jugues massa amb foc et 

pots cremar, però jugar sempre és di
vertit. 

Feina: A la feina hi estaràs més 
bé que mai. 

Salut: Gaudiràs de bona salut, però 
no d'una energia inesgotable. 
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Per la Mercè Vives 

4vui fa fred, molta fred, som a 31 
de gener i hem vingut uns quants 

a dir-te adéu. M'ha estranyat que ahir 
decidicis marxar, a tu que no t'agrada 
gens el dred, i fer aquest llarg camí 
amb aquesta tramuntana... Has 
pensat a deixar els contes que havies 
escrit perquè tots els poguéssim llegir? 
Bé, no t'amoinis ja ens els deixarà en 
Kim. 

Mercè, tu sempre em deies que la 
vida són dos dies i que s'havien 
d'aprofitar al màxim. Tu n'has viscut 
dos certament, però un de dolor (i és 
això el que més greu em sap), i l'altre 
avocada als altres, I mai, mai per tu, 
ni un instant, i això també em sap molt 
greu. Ahir vaig pensar que t'havies 
alliberat de tant dolor que això em va 
fer somriure amb pau, però també 
s'em va omplir el cap de tants 

records...Te'n recordes de tantes 
coses...m'explicaven coses tan 
fantàstiques i devertides. Eres tan 
bona persona Mercè, tan, molta gent 
n'hauria d'haver après de tu, tan 
senzilla, tan humil, cap paraula més 
alta que una altra, cap crítica per ningú 
que pogués ofendre, tan professional 
amb l'agulla a les mans, (saps la flor 
que em vares fer de roba, encara la 
guardo al calaix de sota l'armari), i 
quan jo et demanava el perquè no 
volies posar mai el teu nom real als 
programes de teatre, per tal de que 
no es sabes qui havia estat l'estrella 
de congeccionar tota la utilleha detall 
per detall. No et sabia mai greu de 
desfer el que t'havia fet passar la nit 
en blanc per tenir-ho a punt de prova 
al matí, una pinça més, això et fa el 
cul bombat, aquesta s'haurà de 

sobreposar... .ffff, quina paciència amb 
tant de jovent que havies de vestir, i 
tu sempre amb un somriure, et senties 
bé amb el jovent, se't notava. Ai 
Mercè, que m'he n'has fet de passar 
de bons moments! Bé no em qoueda 
gaire més per dir-te, només que en el 
cor de molta gent viuràs molts i molts 
anys, i en l'esforç del dia a dia molta 
gent s'enmirallarà amb tu, fins aviat i 
...BON VIATGE. 

/^òním 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOUNA 

LLAGOSTERA 

losma 
pintura ••• decoració 

Tel 80 52 08 - 46 35 78 

7ü duup. éma 7SS1/ÍMJ4Ç61R 

Gabinet Terapèutic 

o 

^ TERÀPIES MANUALS 
^ RECUPERACIÓ FUNCIONAL 

QUIROMASSATGE DIPLOMAT 
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 

DRENATGE LIMFÀTIC 

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

Entrepans 
freds 
i calents 

"ANTIC DORADO" 
C. Àngel Guimerà,29 
Tel, 972 830664 
LLAGOSTERA 



L'ULTIMA NIT A LA FRESCA 81 

Uhome a la lluna (altra vegada?) 

"Glòria, glo-ri-a, aqua en el deserto, 
glo-ri-a,..." - "Hem escoltat Humbegto 
Togci, peg continuar amb Gobegto 
Caglos i el seu inoblidable tema de les 
balenes. Gadio Agenys de Munt sempge 
al teu costat." 

Després de fer zapping a la televisió 
i a la ràdio (constatant que cada vegada 
hi ha més Jordis Tardàs en antenes 
radiofòniques i altres personatges molt 
pitjors en les televisives), els resultats 
manifestament oblidables varen llançar-
me, com sempre, als braços de la 
lectura. Demanant a la meva dona que 
en aquell moment baixava del pis de 
dalt: "Baixa'm Faulkner", vaig disposar-
me a tornar al món iBulknerià de la seva 
novel·la La mans/on. 

William Faulknerva viure al sud dels 
EE.UU. de l'any 1897 fins al 1962, 
escrivint un grapat de novel·les 
excepcionals, almenys sota el meu punt 
de vista. No sota el punt de vista del 
tacte; l'edició que estava llegint era feta 
amb un paper bastant aspre. 

Bé, bromes a part, la història ve 
provocada per un malentès. Si hagués 
dit "Baixa el llibre de Faulkner" no s'hauria 
entès baixa amb en Faulkner. 

És el mateix cas de la frase feta "Va 
que xuta", que s'interpreta com anar 
físicament bé (almenys de la cama que 
fem servir per xutar), però que es pot 
entendre com "Vaca eixuta", que voldria 
dir que la mamella no raja. Quan es 
contesta "Vaig tirant", un es pot preguntar 

cap on?, per què?, què tires?, la 
col·lecció de compactes de Coplas y 
tonadillas que et va regalar La Caixa?, 
el gerro que et varen regalar pel 
casament i que no es trenca ni a 
trets?..., però fent un pas enrere 
comprens (amb perdó del clergat) que 
va tirant capellans de forma copiosa. 
Quan t'engeguen a prendre vent a la 
farola, no volen dir que del fanal surt un 
airet agradable i et conviden a anar-lo a 
gaudir, més aviat al contrari, per tant 
seria més correcte dir: "Deixa'm 
tranquil". 

La situació que ens ocupa, a causa 
de la meva manca de propietat en 
parlar, va provocar que darrere la meva 
dona aparegués baixant l'escala el propi 
William Faulkner. 

- Com esteu, mestre?- Vaig 
preguntar-li, fent un bot del sofà amb el 
cor accelerat. 

- Mort. - Va contestar-me sorrut 
mentre s'asseia fent cas del meu gest 
amb la mà. 

-1 la família? 
- Doncs mira - ironitzà- fa més de 

quaranta anys que no en sé res, però 
diguem que va tirant. No tens cap més 
pregunta genial, tipus quin temps ha fet 
avui, 0 farà demà? 

- Aquesta extraordinària obra mestra 
absoluta, fantàstica novela seva, - vaig 
ensabonar-lo una mica, tot i que 
considero que aquests qualificatius no 
són gens exagerats respecte La 

mansión- parla d'un tema present al 
llarg dels temps i tractat abastament a 
la literatura des de sempre: els 
ambiciosos de diners i poder, els trepes. 
Des dels clàssics fins els escriptors 
actuals en parlen, amb obres tan 
importants com Macbeth o aquesta 
novel·la seva que estic llegint. 

- No m'expliquis sopars de duro, -
va tallar-me - no em parlis de la meva 
obra. No veus que per mi no té sentit 
parlar de passats. De l'esdevenidor 
encara menys. Ben mirat no en té parlar 
de res. Si t'agrada llegir la meva obra, 
endavant, perquè el més important és 
això: gaudir llegint. Gaudir i saber, això 
és la lectura. 

- Doni'm un consell, mestre. - vaig 
preguntar-li, mentre l'habitació es feia 
gran i ell s'allunyava amb sofà i tot, 
submergint-se en una espècie de boira. 

- Barreja't amb la vidaaaaaaa. - Va 
contestar Faulkner cridant de molt lluny. 

La televisió va retornar-me a casa 
des del món dels somnis. 

- He estat parlant amb en William 
Faulkner ara mateix. - Vaig dir molt 
excitat a la meva dona que acabava 
d'asseure'salsofà. 

- No hi ha atmosfera a la lluna.- Va 
contestar-me.- Heu tingut una conversa 
amb gestos? 

Joan Frigola 

L'A i^ 
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Telèfon 972 805525 
Reforç i repàs indiv iduals i g r u p s reduï ts 

—-=—^^ C/ Girona, 3 1 . Llagostera 

Restaurant / Bar 
Bona Festa 
a tothom! 
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Cuina casolana 
Servei de carta i menú 

01 Sarit Feliu, 55 LLAGOSTERA 17240 Girona 
Telf: 972 83 11 25 / 972 83 01 29 
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PAQUITA MONTIEL 

c/. lÀ com, 1 
TEL: 972-83 06 28 

FLECA 
MONTIEL 

17240 LIAGOSIERA 

mom) 
Us desitja una molt Bona Festa Major! 
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01. Bon Aire, 1 - B 
Tel. (972)80 50 51 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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LLAGOSTERA 
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El manifest de Llagostera 

Ehs hem convertit en un poble amb 
denominació d'origen. Permeteu-

me expressar la meva satisfacció. No 
hem esdevingut cèlebres per la 
botifarra pinyonera, ni per aquell 
pastisset, auster i magnífic, el nom del 
qual ara no em ve a la memòria, que 
van ser intents potser imaginatius i 
benintencionats de promoure i 
col·locar productes locals en el 
suculent, enorme i complicadíssim 
mercat del consum turístic, però que 
s'han esvaït fins pràcticament 
desaparèixer, no sé si per falta de fe 
en les nostres possibilitats o perquè 
aquesta immensa botiga en què, dia 
a dia, s'està convertint Catalunya, ja 
va sobrada de productes genuïns i 
exclusius. Tampoc hem abastat la 
fama, la cobejada personalitat municipal, gràcies a les 
intel·ligents campanyes de cuina de temporada que alguns 
dels restaurants locals, conjuntament amb els de Santa 
Cristina, Sant Feliu i Castell d'Aro, segueixen organitzant 
amb un èxit remarcable. No han estat els indiscutibles 
mèrits dels nostres conciutadans en l'agraït àmbit de la 
gastronomia els que han convertit Llagostera en un distintiu, 
en una marca, en una denominació d'origen. Han estat els 
nostres conciutadans irreductibles: els membres de la 
Coordinadora Antilínia i les seves circumstàncies, tant les 
propícies com les adverses. He fet esment al conegudíssim 
conflicte en moltes altres ocasions. És probable que hi 
hagi qui ho consideri ja un afer fatigós, gastat, i prefereixi 
enviar-lo als atapeïts calaixos de la desmemòria. En fi, pot 
tenir les seves raons, confessables o inconfessables, o 
simplement seguir la saviesa d'aquell consell que situa 
l'oblit en el camí de la felicitat. Jo en canvi penso que és 
primordial recordar-lo, i que ho és fonamentalment per 
una raó, perquè és un conflicte molt il·lustratiu dels temps 
que corren, un exemple paradigmàtic, perfecte per entendre 
el món que ens espera. El resumiré, a la meva manera és 
clar: una poderosa empresa amb interessos a mig món i 
múltiples complicitats i connivències amb els poders 
polítics, imposa els seus interessos empresarials trepitjant 
els drets legítims d'un grapat de propietaris de tots els 
coiors. Ha estat un bon exemple per entendre com els tres 
poders sobre els quals descansa la democràcia: el 
legislatiu, l'executiu i el Judicial, tendeixen a sotmetre's a 
un cinquè poder al qual, teòricament, no se li reconeix cap 
potestat: l'econòmic. 1 de com s'abraça al quart, al dels 
mitjans de comunicació, amb campanyes publicitàries 
milionàries que pretenen alguna cosa més que la de utilitzar 
la creativitat mercenària dels publicistes per caure més 

Marc Sureda 

1 

simpàtics. Així estan les coses. 1 així és com ho percep una 
part creixent de l'opinió pública. És bàsicament per aquesta 
raó que la resistència llagosterenca comptava amb la 
simpatia majoritària dels catalans, tal i com descobria 
aquella enquesta que una fotocopiadora partidària dels que 
controlen la Generalitat, va ocultar maliciosament. 1 si la 
rebel·lió inicial d'uns propietaris, tractats amb 
desconsideració per un conseller ufanós i arrogant i per 
una empresa malcriada, ens ha portat fins a aquí, és gràcies 
a la obstinació irreductible d'uns llagosterencs i cassanencs 
carregats amb la força de la raó, un clar suport popular i el 
recolzament d'un equip municipal independent, que malgrat 
totes les pressions i totes les situacions límit, va defensar 
els interessos municipals i es va mantenir fidel als seus 
compromisos. I això, que és més reconfortant que totes 
les delícies gastronòmiques locals, ha col·locat finalment 
en nom de la nostra població en un manifest que pretén 
combatre la pol·lució electromagnètica i sotmetre el 
desenvolupament del model energètic i la implantació de 
les noves tecnologies de la comunicació, a la preservació 
de la salut i del medi ambient. Un manifest, el de 
Llagostera, al qual ja s'hi ha adherit un centenar d'entitats 
que representen a més de tres-centes mil persones. No 
és, certament, com veure a un dels nostres conciutadans 
en el primer equip del Barca o competint en un 
esdeveniment tan transcendent com Operación Triunfo, però 
jo dina que ens en podem sentir legítim-ament orgullosos, 
per la part que ens toca. 

Enric Ramionet 
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Els nostres desprestigis 

El primer gran desastre urbanístic 
que recordo va ser la compra i 

l'enderroc de can Romeu o l'antic 
Estanc de la Plaça per part de "la 
Caixa", amb el v is t - i -p lau de 
l'Ajuntament de l'època. Irònicament, 
la catàstrofe va permetre que es fes 
la llum -és difícil, però a vegades 
passa- i quan els veïns van veure les 
dimensions que adquiria la plaça, es 
va iniciar una campanya popular que 
va culminar amb la decisió de "La 
Caixa" de traslladar la seva oficina a 
l'antiga Agrícola i el poble va guanyar 
una gran plaça, tot i que a criteri de 
molts, no s'ha acabat d'endreçar prou 
bé. Per entendre'ns no té el "sabor" 
de plaça d'abans, és un xic plaça dura 
i amb un arbrat que no acaba mai de 
donar ombra. Això sí, el Casino ha 
esta t el gran benef ic ia t de la 
rehabilitació de l'espai malgrat que a 
aquestes alçades to t sembla 
insuficient per tornar la salut a l'entitat 
amb més solera de Llagostera. 

Com dèiem, "La Caixa" va saber 
encaixar i va acabar restaurant l'edifici 
que havia acollit el cafè i la seu de 
l'Agrícola, més tard conegut com Can 
Domènec. La rehabilitació va dignificar 
el millor costat de la plaça Catalunya, 
que ara ha tingut una nova empenta 
amb la ubicació d'un cafè a l'antiga 
casa Pallt, un altre edifici singular, que 
l'Ajuntament hagués hagut d'adquirir 
abans que passés a mans privades. 
En aquest cas sembla que va ser per 
una qüestió de preu -el sòl és l'or 
d'avui - , però com havia passat a inicis 
dels setanta amb can Romeu, s'ha 
deixat perdre una altra ocasió per 
disposar d'un edifici noble al mig del 
poble i al mateix temps de mantenir 
un patrimoni arquitectònic del qual no 
n'estem pas precisament sobrats. 

Aquesta és la qüestió. Fins fa ben 
pocs anys no hi havia cap mena de 
sensibilitat per patrimonialitzar el 
mun ic ip i . Tampoc eren temps 
d'alegries però a Llagostera no hi havia 
la mínima previsió de futur, un 
handicap que no és pas exclusiu de la 

nostra vila {només cal fer el carril bici 
cap a Girona i veureu l'embolic que 
representa travessar Cassà: una 
autèntica vergonya!). El cas és que ara, 
quan realment es comença a valorar 
la història i la tradició, ens adonem 
que ben poca cosa pública ens queda. 

És un tema reiteratiu en les meves 
col·laboracions en aquesta revista. Per 
tant, tot i el convenciment que m'estic 
repetint, s'hi ha d'insistir perquè 
després de can Pallí ara toca a can 
Caldes. Ja en parlarem. En aquests 
temps que vivim tot va molt ràpid. Fa 
quinze anys un servidor descobria el 
fax com un avenç que revolucionaria 
la meva condició de corresponsal a 
distància, i avui és un aparell obsolet 
davant el correu electrònic. L'evolució 
no vol dir sempre anar pels millors 
camins. Ho veiem ara amb la varietat 
de noves bombes (quina barbaritat: 
com dimonis una bomba pensada per 
matar es pot qualificar d'intel·ligent!), 
de gasos increïb les, d 'e fec tes 
col·laterals que són vides humanes,... 
Reivindico la memòria crítica; lamento 
la manca de referents; qüestiono el 
mal anomenat progrés (sobretot aquell que 
destrueix per reconstruir pitjor);... en 
definitiva, la deshumanització de la societat 
actual em deixa cada dia més perplex. 

Els desastres urbanístics van 
començar als anys seixanta amb les 
urbanitzacions de segona residència: 
la Canyera, la Mata, Selva Brava,... 
escampades sense ordre ni concert. 
S imp lement cal ia un promotor 
aventurer i un propietari amb ganes 
de vendre. La llei del sòl no existia (i a 
aquest pas el PP ens tornarà a la selva 
de ciment), i les noves construccions 
van proliferar com bolets fins la 
transició, quan es va començar a posar 
fre, però ja era massa tard. Avui tenim 
un terme municipal fragmentat per les 
urbanitzacions, per la carretera de 
Vidreres a la Costa de l'Alou, i ara la 
variant, necessària, però nova barrera 
arquitectònica a superar. 

En aquests anys s'ha actuat sobre 
les urbanitzacions, s'hi ha posat feina 

i els propietaris que han acabat 
convertint la segona residència en 
pr imera, ja fo rmen part dels 
llagosterencs d'avui. Però en alguns 
paratges el repte és tant complicat que 
representen i representaran un 
problema urbanístic i social de phmer 
ordre, ja que casos com el de 
Tranquinell són difícilment resolubles. 

Tampoc ens estendrem en el mal 
plantejat urbanisme de les acaballes 
del franquisme com les Cases Barates 
0 l'eixampla pel IVIas Sec. Feien falta 
habitatges socials i a un preu decent, 
segur, però calia fer-hi Girona Futur al 
costat? Els veïns de la zona de! carrer 
Lacustària palpen les conseqüències 
de l 'urbanisme mal entès i 
excessivament concentrat. Ja hem vist 
que a Llagostera, de terreny no en 
falta. I pel que fa a tot el creixement 
del sector Mas Sec, Raset, Foneierons, 
e t c , doncs només els demano que 
mirin l'eixampla del poble dissenyat el 
segle XIX, pe! propietari de can 
Romeu, i el que s'ha fet amb totes 
aquestes mini urbanitzacions. 

Recuperem ni que sigui 
quimèricamentcan Romeu. Els qui no 
l'hagin vist, que busquin l'antiga 
col·lecció de Butlletins o en alguna 
altra publicació, una foto d'en üirinós 
on és veu la casa, preciosa, amb el 
jardí ordenat, i no pas en els seus 
darrers anys, que semblava -així en 
deia la mainada- la casa de la por. 
Hagués estat una magnífica biblioteca 
i un centre cívic i cultural de primer 
ordre, sempre i quan hagués anat 
acompanyat d'una política adequada, 
és clar. 

Un altre cas trist i desgraciat, és el 
de l'antic Estanc de Dalt. Un edifici 
únic, al peu de! barri vel l , amb 
elements arquitectònics de gran 
Interès, amb tradició i una interessant 
llegenda sobre les seves funcions i usos 
en el passat. Aquí sí que uns quants, 
encapça la ts per l 'Esteve Fa i 
l'Associació de Veïns, vam fer sentit 
la nostra veu i vam traslladar la súplica 
a l'àmbit provincial, però l'Ajuntament 
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sempre se'n va desentendre i tampoc, 
tot sigui dit, va Inaver-lii un clamor 
popular. No es va salvar i avui és un 
altre solar d'or que espera els pisos 
de torn. Algú dels qui va veure dempeus 
l'Estanc de Dalt, coneixia una ubicació 
millor pel Museu Etnològic? 

En pisos també va acabar l'antiga 
sala de ball d'en Tiburci Balam (a la 
plaça del Carril), i antiga seu del 
Garatge Casas. Aquí ja no es va sentir 
ni piu. L'enderroc va passar 
complement desapercebut, en una 
mostra més d'aquesta falta de 
memòria col·lectiva i de respecte al 
bé i a la història comuna. 

Des de fa uns anys està amenaçat 
l'antic Casino de Can Caldes, al carrer 
de Santa Anna, i que havia estat 
pensió de r"Angelita Cartera", la mare 
d'en Josep M. Garcia Bancells, bon 
futbolista conegut com "el Zurdo", que 
era cunyat de l'Enric Marquès, el qual 
li va comprar la casa que hi ha a tocar 
Can Caldes. Precisament, arran de la 
mort de l'Enric l'any 94, vaig insinuar 
la possibilitat que Can Caldes pogués 
ser rehabilitat per acollir un centre 
cultural i artístic al barri vell. Un lloc 
que podia permetre exposicions 
permanents i temporals, acollir tallers 
d'artistes, l'escola de Belles Arts, etc. 
Ara, l'Ajuntament estava en 
negociacions amb el propietari que, 
coincidències de la vida, és el mateix 
que va enderrocar l'antic Estanc, però 
sembla que ja se l'ha venut i més pisos 
a la vista, malgrat que, ateses les 
característiques i la precarietat de 
l'edifici, si ningú no ho evita la única 
sortida serà el total enderroc i es 
perdrà un altre edifici singular i 
irrepetible. Sé que la seva restauració 
acabarà sent més cara, però ja hem 
vist uns quants exemples de quan fàcil 
és destruir: no cal que els hi facilitem 
més el camí. 

Hi ha altres casos preocupants cara 
el futur, com el Museu Vila, d'una certa 
complexitat, però que només es pot 
resoldre per la via del diàleg i la 
negociació. Em deixo més exemples, 

\ 
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però també cal destacar aspectes 
positius d'iniciatives municipals com la 
compra de cases de la muralla. Ara 
bé, quan es tracta de cases habitades 
s'ha de fer amb seny, negociació i 
molta previsió de futur. Tanmateix, ha 
estat un encert la compra de l'antiga 
fàbrica de Ricard Roig i Margarida 
Roqueta, a la qual s'han d'acabar 
afegint les dues o tres propietats que 
queden al costat en el carrer Lleó, de 
manera que es configuri una gran illa 
cultural al voltant de les escoles 
públiques, fent un conjunt 
sòcioeducatiu bàsic pel futur de les 
noves generacions i de la població, ara 

que ja s'està acabant el nou institut i 
hauríem de començar a ser un poble 
il·lustrat! 

Insisteixo que no estic explicant res 
de nou, amb més o menys matisos 
tot ho he escrit i comentat amb 
anterioritat, però ja es veu que amb 
migrats resultats, per tant, reitero, faig 
memòria: no es pot construir el futur, 
sinó es respecta el passat. 

Joan Ventura Brugulat 
ler maig del 2003 
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Processó Corpus 1950 
Foto cedida per M. Teresa Ramionet 

1 - Maria Cararrocas 
2- Paquita Domènech 
3- Montserrat Turón 
4- Montserrat Carreras 
5- Adela Sagué 
6- Pilar Moradell 
7- M^ Àngels Vert 
8- Magdalenita Pamer 
9- M^ Elena Sais 
10-M^ Teresa Ramionet 
1 1 - Fina Ferrer 
12- Margarita Vincens 
13- Fina Comas 

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



Habitatges de Protecció Oficial al conjunt residencial 

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

UNA SITUACIÓ IMMILLORABLE r /ZZ?*/ÍSS, Bm» 

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

DIRECTE DE 
PROMOTOR 

N O V A FASE 
A LAVENDA 

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 

1 

L'informarem personalment de la millor oferta del mercat per 

QUALITAT-PREU-FINANÇAMENT 

Finançament ^ • j / " • 
concertat amb: C a i X a ÓÇ U l T O n a 

C/ Garbí, I i 3 Oficina 
Tel. 972 83 16 15 - 17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Vine L dlsfruta La ncstre aarta dl'esttit 
T'agrodarcLÍ 

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

e-mail: direccio@masroiire.com 
reserves@masroure.coni 
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'ivendreí 50 de m î̂  

A les 22'30 h. ESTRENA de l'obra de teatre 
REBECA pels alumnes de l'escola de teatre 
AULA D'ART dirigits per Quim Planella, al 
Teatre Casino Llagosterenc. 

De les 10 a les 
D'INTERCANVI DE 
l'Edifici Polivalent. 

14 h. i« 
PLAQUES 

. TROBADA 
DE CAVA a 

A les 22*30 h. Representació de l'obra de 
teatre REBECA pels alumnes de l'escola de 
teatre AULA D'ART dirigits per Quim Planella, al 
Teatre Casino Llagosterenc. 

D i v m e n g e 1 de juny 

A les 19 h. Representació de l'obra de teatre 
REBECA pels alumnes de l'escola de teatre 
AULA D'ART dirigits per Quim Planella, al 
Teatre Casino Llagosterenc. 

Diioug 5deiunY 

A les 21 h. Ball de la tercera edat a l'Edifici 
Polivalent amb el conjunt SETSON I BLAS amb 
LA SAN D RA. 
Hi haurà coca i cava per a tothom. 

Pivendre^ódftjuny 

A les 19 h. Repic de Campanes i Cercavila a 
càrrec de la COLLA GEGANTERA DE 
LLAGOSTERA. Itinerari: Plaça del Castell, Sant 
Pere, Joan Maragall, Ganix, Barceloneta, 
Donzelles, Almogàvers, Fivaller, Passeig 
Pompeu Fabra, Alvarez de Castro i Plaça 
Catalunya. 

A les 20 h. ANIMACIÓ infantil a la Plaça 
Catalunya a càrrec de ROGER CANALS, 

A la 1 h. II Festival Reggae a l'Edifici Polivalent 
amb els grups MAROON TOWN, POSITIVE, 
Hermano L (La Puta Opp) suported by 
Nyahbingui Sound System i Bloc Kilombo. 

Digg^ke7d&3unY 

A les 9 h. Entrenament de TIR AL PLATÍ 
camp de tir de Can Fonoilerons. (Org.: Societat 
de Caçadors Sant Hubert). 

A les 11 h. Concentració per a la I GRAN 
CURSA DE CARRETONS a la Plaça 
Catalunya. 

A les 15 h. Inscripcions i Campionat de 
botifarra a la Carpa de la Unió Esportiva 
Llagostera. (Org.: Unió Esportiva Llagostera). 

A les 15 h. Sessió de TIR AL PLAT (Tirada 
Social) al camp de tir de Can Fonoilerons (Org.: 
Societat de Caçadors Sant Hubert). 

A les 16 h. XXXIV Concurs infantil de Dibuix 
Ràpid. Inscripcions a la Plaça Catalunya (Org.: 
G.E.Bell-Matí). 

A les 17 h. Lliurament de premis del VIII 
CONCURS DE PINTURA i del CONCURS DE 
CARTELLS DE FESTA MAJOR 2003 a la Sala 
d'Exposicions del Local Social de "la Caixa" 
(Org.: Àrea de Cultura Ajuntament de 
Llagostera) W^ 

Ales17:30 h. Plantadadegegantsperala VII 
TROBADA DE GEGANTS DE LLAGOSTERA 
[Org.: Colla Geganterade Llagostera). 
Lloc: Parc de l'Estació. 

A les 18:30 h. GRAN CERCAVILA DE 
GEGANTS 
Recorregut: Parc de l'Estació, Ps. Tomàs 
Boada, Ps. Pompeu Fabra, carrers: Fivaller, 
Almogàvers, Cristòfol Colom, Comte Guifré, 
Consellers i PI. Catalunya. 

A les 19:00 h. LES FOTOGRAFIERS À PIED, 
teatre de carrer itinerant de la Cia. LA TAL a la 
Plaça Catalunya. 

A les 20*00 h. BALLS DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS a la PI. Catalunya. Durant els 
balls s'aniran presentant cadascuna de les 
colles geganteres participants. 

A les 23*00 h. CORREFOC pels carrers del 
poble amb el grup ELS DIABLES D'EN PERE 
BOTERO. Sortida i espectacle d'inici: Plaça del 
Castell. 

A la 1 h. Actuació de LOS MEJORES a l'Edifici 
Polivalent. ENTRADA GRATUÏTA. 



D i u m e n g e i de juny 

A les 10 h. V TROBADA DE MOTOS al 
Passeig Pompeu Fabra (Org.; El Racó de 
Llagostera) 

A les 11*30 h. Missa cantada a l'Església 
Parroquial. 

A les 12 h. Inauguració dels treballs de 
l'ESCOLA DE BELLES ARTS, a i'Escola de 
Belles Arts (C/Àngel Guimerà, 5). 

A les 12 h. Inauguració de l'EXPOSIClÓ DE 
ROBA ANTIGA, a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament de Llagostera. 

A ies 12 h. Inauguració de les EXPOSICIONS 
del CONCURS DE PINTURA, PINTORS 
LOCALS, CONCURS DE CARTELLS, 
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL, COTXES I 
EINES DEL CAMP D'ÀNGEL GENOHER i 
TREBALLS DELS ALUMNES DEL CURS DE 
PATCHWORK I DE PUNTA AL COIXÍ al Local 
Social de "La Caixa". 

A les 13 h. Sardanes amb la cobla orquestra 
MARINAa la Plaça Catalunya. 

A les 13,30 h. Inauguració del CONCURS-
EXPOSICIÓ DE FLORS I APARADORS al local 
del Petit Casino Llagosterenc, 
(Org.: Comissió Concurs Flors i Plantes i Casino 
Llagosterenc) 

Ales 17 h. ESTOL DE JOCS a càrrec de la 
Cia. PAM i PIPA al Passeig Pompeu Fabra. 

A les 18 h. Audició de sardanes amb la cobla 
orquestra MARINA a la Plaça Catalunya. 

A les 20 h. Concert de gospel amb el grup 
ESCLAT GOSPEL SINCERS a l'edifici 
Polivalent. 

A les 21*30 h. FORMIGA RUFA PARADE. 
Espectacle de carrer a càrrec de Sarruga 
Produccions, als afores de l'Edifici Polivalent 

A les 22 h. Música en viu a la Plaça 
Catalunya. {Org.: Casino Llagosterenc i 
Clàssic Cafè) .\. 

A les 23*30 h. Ball amb l'orquestra MARINA a 
l'Edifici Polivalent. 

Dil lvng H it juny 

A les 13 h. Sardanes amb l'orquestra 
MONTGRINS a la Plaça Catalunya. 

A les 18 h. Audició de sardanes amb la 
cobla BAIX EMPORDÀ a la Plaça Catalunya. 

A les 19 h. Desfilada de moda infantil al 
Teatre Casino Llagosterenc. 

A les 20 h. Concert amb l'orquestra 
MONTGRINS a l'Edifici Polivalent. 

A les 23 '30 h. Ball de Gala amb l'orquestra 
MONTGRINS a rEdificI Polivalent. 

A les 17 h. Espectacle infantil GRESCA 
FRESCA a càrrec de LLUÍS PINYOT i 
XOCOLATADA al Parc de la Torre. 

A les 18 h. Audició de sardanes amb la cobla 
CIUTAT DE GIRONA a la Plaça Catalunya. 

A les 22 '30 h. Representació de l'obra de 
teatre TEMPESTA DE NEU, de Manuel Veiga i 
dirigida per Manel Dueso al Teatre Casino 
Llagosterenc. Venda d'entrades anticipades a 
Llibreria Sureda, Pub l'Enrenou, Ajuntament de 
Llagostera i una hora abans de la representació 
ala taquilla del teatre. 



EXPOSICIÓ DE ROBA ANTIGA 

8 de juny a les 12 h. 
Sala de Plens de l'Ajuntament 

Ajuntannent de Llagostera i 
Escola d'Artesania 

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE 
PINTURA, PINTORS LOCALS I 
CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 
2003 

8 de juny, a les 12'30h. 
Local Social "La Caixa" 

[•ITTF Ajuntament de Llagostera 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE 
PUNTA AL COIXÍ 

8 de juny a les 12'30 h. 
î ocal Social "La Caixa" 

Agrupació de Puntaires de 
Llagostera 
•T7n 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE 
L'ESCOLA DE BELLES ARTS 

8 de juny a les 13 h. 
Escola de Belles Arts (C/ Àngel 

Guimerà, 5) 
Ajuntament de Llagostera I 

alumnes de l'Escola de Belles Arts 

EXPOSICIÓ DEL XXXIV CONCURS 
DE DIBUIX INFANTIL 

8 de juny ales 12'30 h. 
Local Social "La Caixa" 

A. E. Grup Excursionista Bell-
Matí 

CONCURS-EXPOSICIÓ DE FLORS I 
APARADORS 

8 de juny a les 13'30h. 
Local del Petit Casino Llagostera ne. 

Comissió Concurs Flors i Plantes i 
Casino Llagosterenc 

EXPOSICIÓ DE COTXES ANTICS I 
EINES DEL CAMP D'ÀNGEL 
GENOHER 

8 de juny ales 12'30h. 
Local Social "La Caixa" 

Ajuntament de Llagostera i 
Àngel Genoher 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DEL 
CURS DE PATCHWORK 

8 de juny a les 12'30 h. 
[ í l i Local Social "La Caixa" 

Ajuntament de Llagostera i 
alumnes del curs de Patchwork 

EXPOSICIÓ DE PINTURA CASINO 
LLAGOSTERENC 

7 de juny a les 12 h. 
pasino Llagosterenc 

Casino Llagosterenc 

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

Museu Etnològic (Parc de l'Estació) 

MUSEU DEL DOLMEN 
(C/Alt de Girona, 4) 

PER A TOTES LES 
EXPOSICIONS I MUSEUS 

Dies d'obertura: 8, 9 i 10 de juny 
Matins: de les 12 a les 14 h. 
Tardes: de les 18 a les 21 h. 

Disseny Gràfic: Rosa Mayol 
Portada: Eduard Anglada, 1°premi del Concurs de 
Cartells de Festa Major 2003 


