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EDITORIAL 

Fum, fum, fum 

Ja fa uns mesos que han passat les eleccions municipals i sembla que ja s'ha superat 
qualsevol tipus de ressaca electoral. Els resultats han confirmat que el poble ha 

renovat la confiança a l'Equip de l'Entesa per quatre anys més. Podem qualificar els 
resultats obtinguts com una victòria clara de l'Entesa enfront de la llista presentada per 
CiU. El present Butlletí conté un article que analitza la nova realitat política llagosterenca. 

Una altra ressaca (i aquesta va de veritat) és la que va deixar la Festa Major d'enguany. 
El temps atmosfèric i la diversió es van aliar a la perfecció: es podia veure gent per tot 
arreu i hi va haver un seguiment més que important de les activitats. L'èxit es va arrodonir 
la nit del dissabte amb un gran ambient festiu al polivalent, segurament perquè per prime
ra vegada era una activitat gratuïta i perquè l'absència de la carpa tíances'havia de notar 
d'alguna manera. 

L'estiu tampoc s'ha quedat curt en activitats. No hi ha hagut temps per l'avorriment, ni 
de dia ni de nit. El campus esportiu, els casals d'estiu, els cursets de natació i d'artesania, 
les festes d'estiu i les nits de concert al Casino han omplert uns mesos caracteritzats per 
una calor sufocant que no sempre ha portat alegria. Només cal fer una ullada als diaris per 
veure que, després d'un estiu ideal pel bronzejat, tenim menys arbres al nostre paisatge i 
el risc potencial de tenir-ne cada dia menys. El foc ha fet estralls arreu de Catalunya i 
dues vegades consecutives l'hem viscut de molt a prop. 

.'^ 

^s*^. 
Infraestructures 

L'Institut de Llagostera té pre
vista finalment la seva obertura 
per l'inici d'aquest curs escolar. 
Als barracons, les maletes ja es
tan a punt per la marxa i, mal
grat les obres han anat a molt 
bon ritme, es preveu la seva 
finalització amb el temps molt 
just. Esperem que el calendari 
pugui complir-se sense proble
mes i que en el proper número 
es pugui donar detall de com ha 
estat l'inici del curs escolar. 

Una altra infraestructura 
d'envergadura a Llagostera és l'edifici de l'antiga fàbrica de can Roig, que ha estat 
adquirit recentment per l'Ajuntament i que es reconvertirà en un futur centre cultural 
en el qual s'hi ubicaran la biblioteca, un observatori astronòmic, espais per entitats i 
sala d'actes. Com a entitat que ha patit en el passat les dificultats de trobar un local 
idoni, el Butlletí de Llagostera es congratula amb aquesta i totes les iniciatives encami
nades a donar suport i facilitar les tasques del teixit associatiu del nostre poble. 

Pel col·lectiu de redacció del Butlletí ha començat el compte enrera. Aquest és el 
penúltim Butlletí... 

- ' - '--•^?w.in,. 

Les obres de l'IES 

El col·lectiu de redacció 



ELECCIONS MUNICIPALS 2003 

Les eleccions municipals 

Lanteríor número del Butlletí ja s'estava coent al forn quan van tenir lloc les passades eleccions municipals. És 
per això que l'única referència que va sortir en ei número de la Festa Major va ser a l'editorial, pàgina que es va 
haver d'enviar a la impremta a corre-cuita. En aquestes pàgines, es mostren doncs els resultats d'aquests 
comicis en què cal destacar la important rivalitat política entre alcaldables, així com l'absoluta normalitat i 
absència d'incidents en els actes de la campanya electoral. 

La convocatòria d'enguany tenia 
diferents punts d'interès. La prin

cipal novetat va ser la presentació 
d'una completament renovada planti
lla de l'equip de Convergència i Unió, 
encapçalada per una recuperada Pilar 
Sancho. Aquesta comptava, com a 
bases importants, amb els seus dos 
anys de mandat fa dues legislatures, 
així com amb el bagatge polític que 
ha pogut desenvolupar com a delega
da d'ensenyament. La incògnita de 
l'alcaldable de CiU era, doncs, quin 
pes podien tenir aquests factors -jun
tament amb la novetat de la resta de 
components de la llista- a l'hora de 
fer decidir el vot dels llagosterencs. 

Entesa per Llagostera s'enfronta
va, per altra part, a una revàlida a la 
gestió dels darrers quatre anys. El par
tit liderat per Lluís Postigo oferia tam
bé algunes cares noves que substitu
ïen alguns importants membres de la 
llista inicial com Jaume Moll (regidor 
d'hisenda), Montserrat Vila (regidora 
de cultura i festes) i Miquel Ramis (re-

Municipals 1999 

1.434 (47%*) 

gidor de sanitat, foment d'activitats 
econòmiques, promoció ciutadana i 
mercats), però enguany no disposava 
ja del factor sorpresa dels anterior co
micis. Es desconeixia també quina im
portància atorgaria l'electorat a temes 
de tant ressò mediàtic com foren en 
el seu dia l'afer de les cintes o el ferm 
posicionament amb la línia d'alta ten
sió, i si tindrien més pes que la gestió 
diària al consistori. 

La nota anecdòtica la va marcar la 
llista del Partit Popular, que ben aviat 
va rebre el motiu de "fantasma", do
nat que en cap moment va haver-hi 
cap compareixença pública de 
l'alcaldable ni de cap dels seus com
panys de llista. Sens dubte, una juga

da de la direcció d'aquest partit enca
minada a engruixir les estadístiques. 

La campanya, doncs, es va desen
volupar amb normalitat i va assolir el 
punt més àlgid en el debat que va te
nir lloc al teatre del Casino. Una im
portant audiència va poder gaudir d'un 
enfrontament polític com no es recor
dava. 

Un dels altres fronts de campanya 
es debatia al ciberespai. El fòrum de 
llagostera.com dedicat a les eleccions 
assolia el dia dels comicis la pàgina 
número 40, amb 573 intervencions. 
Parers diferents, discussions més o 
menys malintencionades, sarcasme i, 
sobretot, molta participació, van mar
car aquest espai de debat escrit 

Municipals 2003 

1.333 
(44%*) 

\Bfanc/nuls 133 I^(Í (4%*) 

- Cens electoral: 4.536 habitants 
- Participació: 66,6% 
(*) Percentatges sobre el total de votants 

Blanc/nuls 78 S3 
• Cens electoral: 4.761 habitants 
- Participació: 68,8% 
(*) Percentatges sobre ei total de votants 

http://llagostera.com


6 ELECCIONS MUNICIPALS 2003 

majoritàriament des de l'anonimat, 
amb personatges com Dolça, Aníbal, 
Formiga, Suleiman, Floid, el noi, 
Wireless, Gregorio, patim patam i d'al
tres. Encara que també hi liavia qui 
intervenia amb noms i cognoms pro
pis, com els incombustibles Quim 
Esquilet i J.IVl Ricart. 

Els resultats 

Les eleccions es van celebrar el 
diumenge 25 de maig. L'escrutini, que 
es va iniciar a les vuit de la tarda, va 
donar la victòria a Entesa per Llagos

tera, possibilitant, a més, l'entrada 
d'un vuitè regidor a l'equip de govern. 
CiU, doncs, manté el seu lloc com a 
oposició, amb certa disminució del 
número de vots respecte els anteriors 
comicis. Cal remarcar un cert augment 
de la participació . 

La configuració actual de l'Ajunta
ment de Llagostera dóna via lliure a 
Entesa per a desenvolupar aquells pro
jectes que hagi pogut planificar en el 
seu anterior mandat. Quatre anys més 
de permanència han de permetre a 
l'equip de Postigo fer realitat part im
portant del que per a ells és el seu 

model de poble. Com a reptes impor
tants, desenvolupar la zona industri
al, desencallar la urbanització del Puig 
del General, continuar treballant per 
la completa legalització de les urba
nitzacions i la construcció -i posterior 
dinamització- del centre cultural a l'an
tiga fàbrica de Can Roig. El PALS, a 
més, està ple de línies a seguir per 
tal de millorar molts aspectes de la 
població, i probablement caldran dè
cades per assolir molts d'aquests ob
jectius. 

Canvis de cadira 

Vbig assistir al segon ple d'aquesta legislatura 
amb la curiositat de retrobar dos antics rivals po

lítics amb els papers intercanviats; Pilar Sancho, d'an
tiga alcaldessa a actual cap de l'oposició; i Uuís Postigo, 
abans regidor a l'oposició per IC-EV i ara, alcalde d'En
tesa per Llagostera per segon mandat consecutiu. Les 
retrobades no s'acaben aquí: fa 8 anys, Antoni Navarro 
era company de Postigo a l'oposició i s'enfrontava a 
l'aleshores regidor d'hisenda Jordi Bayé. Ara és aquest 
darrer qui dóna la rèplica a Navarro, que és qui actu
alment remena les xifres al consistoh. 

Aquella sessió plenària no va fer més que refer
mar el que ja es va poder comprovar al debat previ a 
les eleccions: entre Postigo i Sancho no hi ha quími
ca. Malgrat tot, el ple va discórrer tranquil, tot i el 
ralentí que imprimia una oposició nouvinguda amb 
moltes ganes de dir-hi la seva (cosa, per altra part, 
comprensible). Probablement, una vegada tots hagin 
agafat posicions, la cosa s'alleugerirà. 

En canvi, es descobreixen dos rivals d'alçada: 
Navarro i Bayé estableixen una dialèctica respectuo
sa, elegant i a estones divertida, que pot donar molt 
de si. Ambdós van reconèixer que oposició i govern 

ofereixen un prisma diferent a l'hora de valorar la ges
tió municipal. 

Una altra qüestió de caire polític l'ocupa l'anunci 
de la candidatura de Postigo com a diputat a les elec
cions autonòmiques. Si bé resulta un fet únic que un 
polític llagosterenc opti al salt cap a un estament su
perior com pot ser el parlament, algunes veus ja ron
dinen. Postigo ha comentat que aquesta activitat (en 
cas que surti escollit) no anirà en detriment de la seva 
dedicació a l'alcaldia, sinó del seu ofici com a advo
cat. És evident que per a un polític això és l'equivalent 
a un ascens professional, cosa que sempre és motiu 
de felicitació. Però ara més que mai serà fiscalitzat: 
la lupa amb què poble i oposició vigilarà la seva gestió 
serà més severa. Ara bé, si això ha de servir perquè 
l'alcalde delegui més funcions en el seu equip, pot 
ser interpretat com a quelcom positiu. No sempre és 
bo que el pes del poble recaigui molts anys en una 
sola persona, i una diversificació de les responsabili
tats podria garantir una successió sense traumes. 

Dani Moll Casamítjana 
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Configuració del nou Ajuntament 

Equip de govern (Entesa per Llagostera) 

Lluís Postigo Garcia 

Alcalde 
y Regidoria d'urbanisme 

^ísasüassao^^l; 

Josep Sànchez 
Gavilàn 
Ir Tinent d'alcalde 
/ Promoció Local 
^ Informació i 
comunicació 
/ Sanitat i consum 

IÍSAA 

Montserrat Pla 
Font 
2a tinent d'alcalde 
/ Seguretat ciutadana 
y Serveis socials 
/ Protocol 

Esteve Barceló 
Bosch 
3r tinent d'alcalde 
y Esports i lleure 
1/ Festes 

Jordi Noguera 
Sabarí 
4rt tinent d'alcalde 
/ Medi ambient 
/Protecció civil 

Antoni Navarro 
Robledo 
</ Hisenda 
/Personal 
/ Participació ciutadana 
/ Manteniment edificis 
serveis generals 

Eugènia Comas 
Alzina 
/ Ensenyament 
/ Cultura 

ij -OS: -«k. 

Rafael Villena 
'] Sànchez 

/ Obres i serveis 
/ Solidaritat i 

i-lk cooperació 

Equip de roposició (Convergència i Unió) 

Pilar Sancho 
Espiguté 

Immaculada 

Aubó 
Casadevall 

Jordi Miquel 
Perxachs 

ciu 
conve/géncia i unió 

Jordi Bayé 
Sureda 

Narcís Llinàs 
Gavilan 
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Mas Serinyà s/n 
17457 CAMPLLONG 
{Girona) 

'.972 464 064 
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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 62-02 12 24 

17240 LLAGOSTERA 

C ^ m S i elaboració 

d E m b o t i t S ipr preparats 

Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91 

Llasostera 

hHH!l?M 
RED D'INSTAL.LADOnS 

c 
CASTELLÓ • MARTÍ, S.L. 

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

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

L'ESTIL 

Ens Trobareu a: 
Placa Ca ta lunya , Ió 

Telèfon 83 09 08 LLAGOSTERA 

Venda i reparació de 

MOTOS - Aiciciercs 
i ncccssonis 

motos 
jormo - 7 

Jordi Rusinol 
Posselg Romeu, 13 

Tel. 83 08 12 
LLROOSTÉRfl 



LA BÚSTIA DEL PAPU 

Culpables 

C om pot ser que després de treba 
llar hores i més hores s'hagin de 

sentir cupablesüü. La feina ben feta 
no té futur. Això és el que ens demos
tra la societat de la qual, per desgrà
cia, formen part. Una vila com la nos
tra, amb uns patinadors/es acompa
nyats d'altres patinadors/es d'altres 
viles, competeixen als provincials, als 
regionals, als estatals, als europeus i 
finalment als mundials, collonsü Mol
tes felicitats, us mereixeu el millor! 

Entre cometes, toquem de peus a 
terra. S'ha d'anar a Argentina, no hi 
ha un "putu" euro, comenceu a trucar 
portes. S'obren a la mateixa velocitat 
que es tanquen. Federació catalana: 
"Sou un club privat, no hi ha 
subvencions per això"; Federació 
espanyola, tres quarts del mateix; 
Campionat europeu, classificades pel 
mundial... i ara què?? 

Correu, espavileu-se... però no hi 
ha un "putu" euro enlloc ni pel viatge 
ni per l'estada, això sí! el President de 
la Generalitat els hi va tocar la mà 
igualment, els hi va desitjar molta sort 
i que portessin la senyera...per això 
es podien haver estalviat el viatge a 
Barcelona, jo també els hi desitjo. 

Ara bé, no podem ni portar la 
senyera, ni tocar els segadors, tampoc 
la senyera del nostre club, per què??? 
Nosaltres no tenim país, estem 
ocupats. La culpa és per haver anat 

Marc Sufeda 

Les pat inadores de Llagostera celebrant la seva classificació al mundial 

als estatals, a partir d'aquest moment 
representem "Espanya" encara que 
després de pagar tos els nostres 
impostos a "Espanya" no ens tenen 
en compte a l'hora de les despeses. 

Sou culpables per haver arribat a 
una final mundial. Estic segur que si 
haguéssiu sigut del centre d'espanya 
no només us haurien pagat les 
despeses de les noies sinó de tots els 
acompanyants, els amics, els diputats, 
i gairebé la La Moncloa sencera. 

Per què heu arribat tan amunt? Els 
vostres pares, amics i persones que 
desinteressadament han volgut 
col·laborar, estan fent possible aquest 

somni de poder anar a un mundial, 
encara que no pogueu treure la 
senyera. Haureu d'anar sota 
r"espanyola" i haureu de sentir "la 
mano d'en titola". Total per què? Per 
ser massa treballadores, massa bones 
i de Catalunya, aquesta és la vostra 
culpa. 

Però jo us desitjo el millor per tots/ 
es vosaltres i que deixeu la nostra 
nació per damunt de tot. 

Força trempera I endavant!! 

Quim Esquilet 

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 

Dolors rico 

ICOSMACTIW| Z^.'·". 

'^'•^W UH 

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

£ proper mes de novembre els cata 
ans i les catalanes estem cridats a 

les urnes en unes eleccions que han de 
decidir el futur del nostre país entre dos 
projectes: el continuisme d'Artur Mas o el 
canvi que representa Pasqual Maragall. 

Aquests últims quatre anys Catalunya 
ha perdut potencialitats i oportunitats per 
culpa d'un govern més preocupat per go
vernar els problemes i disputes internes 
entre Convergència i Unió i per no "moles
tar" el govern del PP que no pas perdonar 
un nou impuls al país per acostar-lo a les 
regions més avançades i emprenedores 
d'Europa i fertrantals problemes reals dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

Pasqual Maragall i el PSC representen 
el canvi que necessita Catalunya en 
aquests moments. En primer lloc un pre
sident, Pasqual Maragall, que lideri una 
concepció plural de l'Estat basada en el 
respecte mutu i no en la confrontació per
manent entre territoris, que permeti anar 
avançant cap a una concepció federal de 

l'Estat. Catalunya, a més, necessita recu
perar el lideratge econòmic del conjunt 
d'Espanya, cosa impossible en aquests 
moments amb la coalició CiU-PP 

En segon lloc, en un món cada dia més 
globalitzat, les polítiques transtrontereres i 
internacionals cada dia tenen més pes i 
són més necessàries. Catalunya no pot 
estar al marge d'aquestes polítiques, ha 
de deixar de ser una simple espectadora 
per convertir-se en membre activa de les 
polítiques comunitàries i motor dels paï
sos i regions mediterrànies. Pasqual 
Maragall és el polític català amb més re
conegut prestigi Internacional que 
Catalunya no només pot tenir, sinó que 
necessita pel seu desenvolupament inte
gral. 

En tercer lloc, Catalunya necessita un 
govern que tingui clares les seves prioritats 
en la seva acció de govern. Per una banda 
ha de donar més pes als tenitoris. La cen
tralització que ha fet CiU de l'administra-
ció comença a ser asfixiant. Les comar

ques gironines necessiten més poder i 
capacitat per a decidir les prioritats i les 
polítiques que s'han de dur a terme al nos
tre territori. I tot això s'ha de fer colze a 
colze amb els ajuntaments, que no han 
de servistos com un contrapodersinó com 
uns col·laboradors imprescindibles pel pro
grés del conjunt del país. I per altra banda, 
un canvi radical en l'estil de govem. Les 
prioritats del nou govem han de ser l'habi
tatge, l'ocupació, l'ensenyament, la salut i 
la seguretat; prioritats que es poden resu
mir en dues: família i futur. 

Aquests són els reptes que ens plan
tegen les properes eleccions al Pariament 
de Catalunya. Una Catalunya oberta por
tes enfora i no tancada en ella mateixa, 
una Catalunya amb empenta i il·lusió i no 
resignada a anar fent i prou. 

Montserrat Pla -Xarxa Maragall 

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://www.classic-cafe.net


CENTRE CULTURAL CAN ROIG 11 

Can Roig, aposta cultural 
El creixament d'un poble no només es manifesta en el nombre d'habitants, sinó que també queda reflectit en 
l'activitat i demanda cultural. És per això que l'Ajuntament de Llagostera en la seva darrera legislatura va 
adquirir l'edifici de l'antiga fàbrica de can Roig al carrer Ganix número 21, i la casa contigua, quedant pendent 
l'immediata adquisició dels números 4 / 6 del carrer Lleó I, amb el compromís de crear un centre cultural. 

Ajuntament de Uagasiera 

La idea de crear aquest centre 
cultural respon a la voluntat 

d'aglutinar diverses activitats del 
poble. L'Ajuntament proposa 
concentrar la biblioteca, una sala 
polivalent, una observatori astronòmic 
i entitats culturals en un mateix espai. 

D'una manera o altra, cada una 
d'aquests activitats actualment es 
porten a terme, però en la majoria dels 
casos de forma precària o en 
ubicacions itinerants i poc idònies 
segons el que s'hi ha de fer. 

La biblioteca ja fa anys que ha 
quedat petita, i els esforços per 
intentar-la adequar a les necessitats 
bàsiques cada vegada són més difícils. 
Avui dia una biblioteca pública d'una 
població de més de 5.000 habitants 
ha de complir, entre altres coses, amb 
uns mínims imprescindibles, tant de 
superfície útil com d'infraestructures. 
Ha de comptar amb capacitat per a 
un fons general, llibres, revistes, 
diaris, música, video, equips 
informàtics, zona de descans, zona 
infantil... 

Pel que fa a la sala polivalent 
ompliria un buit que hi ha actualment 
a Llagostera, que és el de disposar 
d'una sala municipal per fer-hi actes 
públics (plens de grans convocatòries, 
xerrades, reunions socials, 
conferències, etc.) per a una capacitat 
de 150 persones. Actualment aquesta 
funció la fan diferents locals que no 
s'ajusten mai a les necessitats 
requerides o bé no són de caire 
municipal, el Local social de la Caixa, 
el teatre del Casino Llagosterenc o 
bé la sala de plens. 

Aquest nou edifici, també disposaria 
d'un telescopi potent (com aquest només 
n'hi ha 15 o 16 en tot l'estat), cedit per 
l'entitat d'astronomia de Llagostera, amb 
la voluntat de crear un espai idoni per a 
l'obseivació dels astres. 

L'antiga fàbrica de can Roig, futur centre cultura) 

Per últim, la creació d'un hotel 
d'entitats que és també una necessitat 
actual, tenint en compte que moltes 
d'elles porten una activitat regular 
durant tot l'any. Sovint s'han de reunir 
en locals cedits per l'Ajuntament o 
entitats privades, que en ocasions no 
garanteixen els mínims requisits d'un 
local de pública concurrència (llum, 
aigua, calefacció, lavabos...). 

El concurs d'idees 
Bàsicament aquestes quatre ne

cessitats han estat ei punt de partida 
per elaborar les bases d'un concurs 
públic d'idees. Aquesta convocatòha 
contempla les exigències tècniques i 
normatives, que ha de tenir cada àrea. 
En les bases del concurs també es fa 
referència a: l'ordenació de l'entorn 
-tenint en compte que s'ha de crear 
un nou accés al col-fegi públic 
Lacustària- i la funcionalitat indepen
dent de la sala polivalent, les depen
dències de les entitats, l'observatori i 
la biblioteca. 

El jurat, format per tres membres 
de l'Ajuntament (un d'ells regidor de 
l'oposició), dos tècnics i tres 
arquitectes hauran de valorar altres 
aspectes com l'adequació al progra
ma dels edificis i espais de l'àmbit del 
concurs, la qualitat arquitectònica de 
l'avantprojecte, la integració a l'entorn, 
la racionalitat constructiva i de costos 
, la consideració de la utilització 
d'energies renovables i la implantació 
de mesures d'estalvi energètic. 

El premi pel guanyador, a part de 
l'execució de la seva obra, serà de 
3.000 euros, 2.000 euros pel segon i 
1.500 euros pel tercer. 

Els avantprojectes 
Un total d'onze idees es van pre

sentar al concurs. Totes elles d'estils 
arquitectònics molt diferents i de les 
quals se'n pot fer una distinció: set, 
preveuen l'enderroc de l'antiga fàbh-
ca i quatre la respecten parcialment. 
Lopció de conservar l'actual edifica
ció és força atractiva ja que es man-
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tindria la identitat de l'antiga fàbrica i 
en justificaria l'adquisició. 

A grans trets la majoria dels pro
jectes s'adeqüen força a les bases del 
concurs; tots inclouen d'una manera 
0 altra els requeriments sol·licitats. Un 
dels punts que es troben a faltar i que 
no es preveuen amb massa èmfasi, 
excepte en un parell de projectes, és 
el de la utilització d'energies renova
bles i la implantació de mesures d'es
talvi energètic. 

Si ens centrem en els equipa
ments, trobem diferents plantejaments 
per a cada àrea. 

Pel que fa a la biblioteca, molts 
projectes la divideixen en diferents 
plantes i a cada una li defineixen un 
ambient de treball, això comportaria 
que el personal estaria repartit pertot 
l'edifici. D'altres la resolen amb una 
sola planta i fins i tot amb un pati in
terior. El metres quadrats van dels 500 
m^ fins els 700 m ,̂ segons el projec
te, superfície que entraria dins els pa
ràmetres del programa bàsic de bibli
oteques públiques de Catalunya. Se
guint aquest programa s'hauran d'in
tegrar tot un seguit d'àrees, serveis i 
equipaments per complir amb les pau
tes marcades per la normativa. 

En quan a la sala polivalent tots 
els projectes preveuen que tingui una 
capacitat d'aproximadament 150 per
sones i que la seva funcionalitat sigui 
independent de la resta d'activitats 
dins del centre. Una de les idees que 
atrau és la que li dóna una forma d'am
fiteatre, còmoda per aquest tipus 
d'instal·lacions. 

L'observatori ha de reunir unes 
especificacions tècniques molt 
concretes. És per això que molts 
projectes només es limiten a ubicar-
lo. L'opció que més sorprèn és la que 
planteja situar-lo sobre el dipòsit de 
l'aigua del Puig del General. És una 
Idea força original ja que potenciaria 
una zona del poble poc aprofitada, 
però alhora fuig del concepte d'inte
grar totes les activitats en un mateix 
edifici. 

Lespai per a les entitats varia se
gons els projectes, alguns aconseguei
xen més sales i d'altres no tantes, 
potser caldria ajustar-les a les neces
sitats reals i preveure quin número 
d'entitats caldrà allotjar-hi. 

El cost dels projectes oscil·la des 
dels 850.000 euros a 1.750.000 
euros. 

un ordinador... Tot això implicarà una 
millora considerable en l'activitat del 
consistori. 

Can Roig un bona opció. 
L'adquisició de l'antiga fàbrica de 

Can Roig, juntament amb la casa 
contigua del carrer Lleó I, núm. 2 i les 
properes adquisicions núm.4 i 6 del 

J.M.C 
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Col·legí públic 

Lacustària Dipòsit 
del Puig 
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* Ubicació del futur centre cultural 

Les bases del concurs i els avant
projectes no contemplen cap espai 
destinat a cursos o tallers, que també 
manquen actualment. 

El veredicte es preveu que es doni 
a finals de setembre. La data de 
l'execució de les obres encara està per 
determinar, la data més optimista 
apunta per a l'Inci de les obres el 
2004, però no es descarta que es 
pugui allargar fins el 2005. 

Noves dependències per 
i'Ajuntament 

La Casa de les Vídues, on actual
ment hi ha la biblioteca municipal, 
deixarà pas a despatxos de l'Ajunta
ment La Casa de la Vila ha quedat 
petita, s'hi han de fer equilibris per 
encabir-hi totes les dependències ne
cessàries. Sovint els regidors han d'Im
provisar despatxos de reunions per a 
rebre visites, o hi ha despatxos que 
s'han d'ubicar a llocs que no estan 
preparats ni tan sols per connectar-hi 

mateix carrer, són una inversió molt 
important per augmentar el patrimoni 
de l'Ajuntament de Llagostera i que 
segueix la línia encetada en la darrera 
legislatura de comprar com a mínim 
una propietat cada any per a construir 
equipaments públics. El preu de com
pra de la fàbrica juntament amb la 
vivenda ha estat de 180.000 euros. 

Convertir, no enderrocar, l'antiga 
fàbrica en un centre cultural és una 
important aposta de futur. Consen/ar 
el símbol d'una fàbrica surera com can 
Roig, hauria de ser una condició im
portant a tenir en compte a l'hora d'es
collir un projecte, sobretot si estem par
lant d'un centre cultural. El suro ha 
estat un símbol de Llagostera durant 
molts anys i forma part de la història 
dels llagosterencs. Mantenir part 
d'aquesta història també forma part 
del present. 

La creació del centre cultural és 
una despesa molt valuosa que depen
drà, evidentment, del projecte que es 
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J.M.C 

Presentació dels avantprojectes a la mateixa fàbrica. 

porti a terme. Per tal d'afrontar aques
ta inversió, l'Ajuntament intentarà 
aprofitar al màxim tantes subvencions 
com siguin possibles, fet que pot pro
vocar que el projecte s'executi per fa
ses. La ubicació del futur Centre pot 
definir un sector privilegiat en 
infraestructures públiques ja que se 
sumaria amb la del Col·legi Públic i 
les seves properes ampliacions i re
habilitacions, formant un important 
nucli sociocultural. Tant de bo en un 
futur poc llunyà i complint amb les pro
meses electorals, el veïns de Llagos
tera poguem gaudir d'un espai cultu
ral ben equipat, d'unes dependències 
municipals dignes i d'una urbanitza
ció, la del Puig del General, com Déu 
mana. 

Jordi Moll Casamitjana 

connecta't a 
llagostera.com 

Xats, notícies, fòrums, 
l inks d ' i n t e r è s , 
tota la informació a! 
teu abast. 

— • - i í J a a—• •ü·-™ » " • J 'li-JB- j • t . j a 

Llago5tera.com 

mi. 

«"*', lî =- '^^ 

XCvia 
C/ CrístòfoCCoCom, i 

"TeC 9/2 83 16 40 
17240 LCagotera 

'BOJ'IQJA IDT MOV JA 

http://llagostera.com
http://Llago5tera.com
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ALIMENTACIÓ 
VENDES A LENGRÒS 

® Comercial 
MESTRES, S.A. 

C/Fivaller,9-Tel.830295 Fax831101 
17240 LLAGOSTERA 

Pinsos Vinas de Llagostera, Si. 
Crta. Sant Feliu. Km. 22 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

TGÍ: 83 01 90 
Fax: 80 54 53 

Impremta 

NONELL 
Tel. 972.83.00.45 
C/Concepció, 27 

Fax: 972.80.54.94 
17240 LLAGOSTERA 

MasfMaíensa 
Vivers 
j a r d i n e r i a 
V.Bruyuera 7 
17240 Llagostera Girona Tel 972 83 07 45 

L a c a c i a n a 

ERRETERIA 
ICOR 

Subministres de 
ferreteria en general 
i maquinària industrial 

Pg Romeu. 30 
Tel. 972 8D 53 63 - Fax 972 B3 1B12 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
e-mail dicor@wanadaD es 

Servei de pneumàtics 
Nacionals i d'Importació 
Llantes d'alumini 
Cargols Anti Robatori 
Recautxúlats 

CASA^^BLANCA 
NJ.F: B-17691130 

Tel. 30 50 85 
C/Ramal , s/n 17240 Llagostera (Girona) 

TALLER MECÀNIC 

I FILLS S.L 
Servei de Grua Permanenf 

17240-LLAGOSTERA 
C r t a . d e Tossa, 13 
Tels. : ( 9 7 2 ) Part. 83 0 3 8 9 - Taller 8 0 5 6 Q4 

Mobles I Fusteria Cateata S.L. 

MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

MOBLES DE CUINA 

TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

Carretera de Tossa, 7 
Tel. 972 83 09 95 

17240 Llagostera 
(Girona] 
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

k 

Q^è ^ i f ^^^^' 

. r seure a l'Avinguda de 
/ Més bancs per seur 

l'EsP"*^ : nue 
, ,r^ e/s voluntaris que 

/ coordinació en^;%feasd· .ncend. 
volen apagar roc 

/ F o n t d'aigua potab'e 
/ F o n t a . · . s " - . . ^ . E s t a c i ó 
/ r a l l a r .'herba del parc de 

més sovint 

• -.fricció de loteria 

/ contenidors atí 
Camprodon 

C2aè ï i i sobra? 

t i lítzen alguns 
^ ' c a S s V e r c a s c urbà c o m a 

pàrquíng 
^ a les zones ^e" de gossos a les 

•^S^nade^fp--
/ soroll de motos 

/ A r b r e s cremats 

,,bres centenaris al car-
y Tallar arbres i. 
•^ ,er Pocafarina 

a la zona de 
/ c o t x e s aparcat u^ hi ha 

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

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

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

SERVEIS DE PAVIMENTS INDUSTRIALS 

Naus Industrials 
Pàrkings 
Rampes 

Vaíentín Calvo í Ramírez 

- Pistes 
- Plarixets 
-Tottipus de colors 

i pintures per paviments 

Tel. 620 20 57 58 
C, Aivarez, 2. 4t. 1 a. • 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

mailto:elbutlleti@grn.es
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La Festa Major 

Ssnse pregó ni carpa dance la Festa 
Major d'enguany ha estat una de 

les més participatives que es recorden. 
Teatre, balls, carpes, animacions 

infantils, sardanes, cercaviles, 
gegants, concursos, exposicions, 
trobades,., van omplir els 9 dies de 
Festa Major que va començar el 
divendres 30 de maig i es va allargar 
fins el dimarts 10 de juny. 

UAula d'Art va ser l'encarregada de 
donar el tret de sortida amb la posada 
en escena de l'obra Rebeca al Teatre 
del Casino Llagosterenc. 

Com a novetat, enguany s'ha 
celebrat amb èxit la primera trobada 
d'intercanvi de plaques de cava a 
l'edifjcí. Una trobada que va reunir un 
centenar d'aficionats, curiosos i 
col·leccionistes. 

Com cada any, el primer dijous de 
festa va dedicar-se a la tercera edat 
amb un ball, coca i cava. 

Divendres s'iniciava la festa amb 
el tradicional repic de campanes, una 
cercavila amb la Colla Gegantera pels 
carrers de Llagostera, animació Infantil 
a la plaça i es tancava la nit amb el II 
Festival Reggae on varen actuar els 
grups MaroonTown, Positive, Hermano 
L (La Puta Opp) suported by Nyahbingui 
Sound System i Bloc Kilombo, enmig 
de boira i cen/esa. 

L'endemà, la Societat de Caçadors 
Sant Hubert, començava els 
preparatius i entrenaments pel 
Campionat local de tir al plat. Poques 
hores després, començaven a baixar 
els carretons inscrits a la primera 
Cursa de carretons de tracció racional. 
La tarda de dissabte començava amb 
el Campionat de botifarra organitzat 
per ia Unió Esportiva Llagostera, el 
Campionat de tir al plat, el XXXIV 
Concurs infantil de dibuix ràpid del 
G.E. Beil-matí, el lliurament dels 
premis del VIII Concurs de pintura i de 
cartells de Festa Major i la gran 
concentració, cercavila i ball de gegants 
i capgrossos. El dia va acabar amb el 
correfoc dels diables d'en Pere Botero 

Marc Sureda 
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MarcSureda 

i l'actuació de Los Mejores amb en
trada lliure al Local polivalent. 

Diumenge va ser dia d'inauguraci
ons. Després de la V Trobada de Mo
tos organitzada pel Racó de Llagoste
ra, van quedar inaugurades les 
exposcions de l'Escola de Belles Arts, 
la de roba antiga, la de flors, la de 
pintura, la de cartells de Festa Major, 
la de cotxes i eines del camp d'Àngel 
Genoher i la dels treballs dels alum
nes del curs de patchwork i de punta 
al coixí, al Local social de la Caixa. Amb 
sardanes a la plaça i gospel al poliva
lent començaven els preparatius de 
l'espectacle de carrer Formica Rufa 
Parade a càrrec de l'internacional com
panyia Sarruga Produccions. 

Amb ressaca després del ball amb 
l'orquestra Marina i mano a les carpes 
fins a altes hores de la nit, les 
sardanes van prendre el protagonisme 
de dilluns amb les audicions a càrrec 
dels Montgrins i la cobla Baix Empordà. 

La Festa Major va acabar el 
dimarts 10 de juny amb la 
representació de l'obra de teatre 
Tempesta de Neu, de Manuel Veiga i 
dirigida per Manel Dueso al Teatre del 
Casino Llagosterenc. 

Marc SuredB 
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•oiOGmoajEciESMítír: 

}GÍA?IA OBEÏES OE K Í G Í ; 

jESOESEGALPAPESEÍiUüefiti 
íCGSaOBJECIESDtfiEGAfPA 

DESEGALPAPEra iM^ f 
m\k OBiECIES DE ÍEGAI Pi 
•m^h mm FOÍOGSAFW 

EClESDEREGAlPAPEmilS 
OIOGW^CSJECIES DE REGALÍ 
ESiA LLi8fiEI!!A FOIOGÍA,HA OBJ 

)GGAFy\ OBJECIES DE REGAL 

E l E S O E M P A P E m L O B f 
FOIOGÍAFlACajECIESDEM 

m mm momik os 
ES DE fïEGAl PAPERERIA L U r a 
OGWW O&JECIES D£ REGAl 

LUBREF 
RE 

LIBRERl 
SUREDA 

PI. Catalunya. 15 
LU\GOm(Gifona) 
íei/Fax (972)83009/ 

^ £ 
Transports FONT S.L. 

SBi F 
íSp 

C/.loaiiMiraEal!nLLiuJl níJO l.l.AUOSTERA 
Tfir. 972 UKSin - F « 971239977 

CATALUNYA ÉS COSA NOSTRA 

SERVlíI DL'VRI A lURCELONA -
TARIÍAGONA-iXEIDA- GIRONA 

i ALA CATALUNYA NORD 

Centre d e Ioga 
GRIi^ELDA 

Ioga - Relaxació - Gimnàstica correctiva 

MATRÍCULA OBERTA 
PLACES UMITADES 

- Mals d esquena^ 

musculars 

i articulacions. 

- Insomni 

- Estrès 

Cassà de la Selva: 
dimarts i dijous: matins, tardes i nits. 
Caldes de Malavella: 
dilluns, dimecres i divendres 
(informació: AjiinL·inu-nc dt- CIUL-S dt- Miilavella) 

Llagostera: Informació 972 83 07 27 

EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA JURÍDICA I FISCAL 

VENDA I LLOGUER D'IMMOBLES 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSEGURANCES 

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

Horari; 
Matins; 9 a 13,30 

Tardes: 17 a 20,30 
Dissabtes tarda tancat 
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I Cutsa de carretons 
Marc Sureda Marc Sureda 

Marc Sureda a I Trobada de carretons va 
comptar amb la inscripció de xx 

participants. 
Tots ells van presentar-se amb 

els seus enginys sobre rodes. 
En ser el primer any i amb la 

precaució dels organitzadors es va 
decidir iniciar la cursa davant la 
bodega Ramiro, situada a la cruïlla 
del carrer Migdia amb Consellers i 
no pas a la Plaça del Castell com a 
més d'un li hagués agradat. 

Un dels participants va patir un 
petit accident, sense 
conseqüències, al estampar-se 
contra la vorera. 

Tots els participants -la majoria 
inscrits en la categoria infantil- van 
rebre un obsequi de participació 

Després de l'èxit i la gran 
expectació que va despertar aquesta 
primera edició de la cursa, de ben 
segur que l'any vinent tindrem la 
segona, potser, des de la Plaça del 
Castell. 
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Concurs de pintura i cartells 

)n Pons va ser la guanyadora del 
"VIII Concurs de pintura organit

zat per l'Ajuntament de Llagostera i 
dotat en 600 euros. 

Les obres presentades al concurs 
van quedar exposades al Local Social 
durant els dies de Festa Major. 

Laicalde Lluís Postigo va inaugurar 
l'exposició el dia 8 de juny í va lliurar 
els premis als guanyadors. 

Eduard Anglada va endur-se el pri
mer premi del Concurs de cartells de 
la Festa Major amb un original i diver
tit muntatge fotogràfic. 

Al Concurs de pintura varen presentar-
s'hi 24 artistes i al de cartells 7. 

Marc Sureda 

/ Trobada dlntercanvi de plaques 
de cava 

Jordi pjnsach 

€•"• om a aperitiu de la Festa Major d'enguany, aquest dissabte 31 de maig es 
va fera Llagostera la P. Trobada d'intercanvi de plaques de cava. 

L'activitat, que està oberta als col·leccionistes i al públic en general, ofereix 
la possibilitat d'intercanviar i comprar plaques de cava o simplement fer una 
ullada als exemplars més curiosos del mercat. 

Amb motiu de la trobada, a Llagostera es vendrà una ampolla de Roig 
Virgili de tirada limitada. Amb aquesta ampolla hi anirà una placa 
commemorativa d'un patrocinador i la del poble amb el logotip de Llagostera. 

Jordi Pinsacli 
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Sant Cristòfol 

La diada de Sant Cristòfol 
d'enguany que organitzen 

els tallers mecànics de Llagos
tera i l'Ajuntament, va tenir lloc 
el passat dissabte 12 de juliol. 

Vehicles engalanats, 
automòbils antics, cotxes bojos 
i abundants camions van sortir 
en cercavila des de l'avinguda 
de l'esport fins la plaça 
Catalunya. 

Un any més, Transports 
Japic i Recuperacions Marcel 
Navarro van treure al carrer les 
seves respectives flotes de 
camions, tots elis 
convenientment decorats per 
a l'ocasió. Aquest any, a més, 
es van afegir les Harley 
Davidson que es trobaven de 
pas al nostre poble. Arribats 
a la plaça, el mossèn Josep 
Maria Jordà va repartir 
benediccions a tort i a dret, 
tant a vehicles com a 
conductors, així com un record 
de la jornada. 

Un any més el dia va fina
litzar amb un sopar i un ball 
al parc de la Torre organitzat pel 
Futbol Casal Parroquial 
Liagosterenc, amb una 
assitència massiva. 

Marc Sureda 
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Les 12 hores de Pont de Vaux 
Mannà Font 

El pilot llagosterenc, Jordi Llinàs, 
continua sumant títols i pujant als 

podis de les millors curses de quads. 
Llinàs, juntament amb Josep M^ 

Prat i Manuel Salgado, va participar a 
finals d'agost a les 12 hores de Pont 
de Vaux (França), aconseguint la cin
quena posició amb un total de 212 
voltes al circuït francès. 

Aquesta prova està considerada 
com el mundial de quads i una de 
les més dures d'aquesta categoria. 

Llinàs, Prat i Salgado són els tres 
pilots oficials de l'equip Trivimon i 
competeixen amb un quad Yamaha 
660 R preparat per Trivimon. 

A la cursa varen participar-hi 120 
equips de tot el món. 

L'equip Trivimon amb ei quad yamaha 660 R 
Marina Foni 

Llinàs i els seus companys d'equip van pujar al podi després de classificar-se en la cinquena posició del mundial 
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Trobades a Can Nadal 

^ 'ermita de can Nadal ha acollit 
aquest estiu diverses activitats or

ganitzades per l'Associació Famílies 
amb Esperança. 

La més destacada ha estat la IV 
Caminada a can Nadal, que es va 
recuperar després que l'any passat 
els organitzadors decidissin sus
pendre-la a darrera hora. 

Com en les darreres ocasions 
el grup Famílies amb Esperança va or
ganitzar !a caminada per dedicar la 
jornada a les persones i famílies que 
han patit algun tràgic accident de tràn
sit. 

Segons Margarida Torrent, funda
dora de Famílies amb Esperança l'as
sociació compta amb el recolzament 
dels responsables del Sen/ei Català de 
Trànsit de la Generalitat de Catalunya, 
que en més d'una ocasió han valorat 
molt positivament la tasca d'aquesta 
associació. 

La marxa va començar a l'espla
nada de la zona esportiva de Llagos
tera i varen assistir-hi un centenar de 
persones. 

Durant la festa, que va allargar-se 
fins ben entrada la vesprada es van 
oferir coques, refrescos i ball. 

Marc Surecla 

Marc Sureda 
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Construccions 
MANEL MALAGÓN SERRANO 

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

SERVEI DE NETEJA DE XEMENEIE 

/ 

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

passeig Porrpeu Fabra. 36 
Telèfon 83 06 20 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Granja 
Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, Entrepans 

Dolors Carreras 
Joan Maragall.lO 
Telèfon 80 5437 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

/tÚUSTf 
£ M B O T i T S 

C/.Cotts^££ers, 2 
t&C. 330257 
UAGOST£RA 

Sara 
Merceria - Perfumeria 

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

17240 LLAGOSTERA 

M A L i n tmrs 
t e r n 

(i ce i> rcU i fil i l'S. 

Mateu Font Plana 
•"' ert Font Valentí 

XostaBtava. 4-f^ 
') Lhtgosleru (Giroh 

R A iVl I O N E T 
L L O V E R A S 
A S S R Ci L' R A \ C i-. S 

Joüii Niuragall. 30 
I7:-I0l..ljgusieiíi 
id. 972S3Í 819 
lax. 972 831804 

Camprodon, 16 
17240 Llagosicm 
tel. 972 830 (HO 

fax. 972 805 539 

c:5c j i«5>^ i 

CAN MADI 
C / A l m o g à v e r s , B 

1 7 2 4 0 
T e l . (9"72) S 3 OO 9 9 

; R A 
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Despreniment de façana 

/
principis d'estiu, la Policia Local va liaver d'acordonar amb balles protecto 

res una casa pel perill que suposava per als vianants el despreniment dels 
elements ornamentals de la seva façana. 

L'immoble, situat al núm 25 del carrer Santa Anna de Llagostera, presenta
va, i de fet encara presenta, un estat moit deteriorat pel pas del temps. 

Afortunadament, el despreniment de material de la façana no va causar 
danys a ningú, gràcies a la ràpida actuació i senyalització dels agents de la 
Policia Local. 

Marc Sureda 

La Policia va haver de senyalitzar la zona amb balles protectores 

Marc SureOa 

El Mas Roig nominat als premis 
del Grup de Defensa del Ter 

£1 Grup de Defensa del Ter (GDT) va lliurar el passat 14 de juny els premis Peix i Espina que distingeixen les persones 
que han ajudat més el medi ambient i les que més l'han perjudicat. 
Lacte es va celebrar a les dotze del migdia a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí. Els nominats d'aquest 

any de la categoria Peix van ser l'Associació d'Amics del Mas Roig, el Casal del Montgrí i el Museu de l'Aigua de Salt. 
Els candidats als premis «Espina» van ser Porcat, Aridos Uniland SA i Garganta SL. 
La nominació a Porcat és per la contaminació de les aigües produïda arreu del país com a conseqüència de la 

producció de porc, d'Aridos Uniland SA en destaquen l'explotació de la pedrera d'Ullà (sense tenir en compte la degrada
ció del Massís del Montgrí) i de Garganta SL critiquen la venda de llavors transgèniques, sense informar el consumidor del 
que està comprant. 

LAssociació d'Amics del Mas Roig , representada pel doctor Francesc Sureda, venia motivada per la tasca feta per 
preservar el medi ambient. 

Finalment, el premi Peix va ser per al Museu de l'Aigua per la tasca feta per la recuperació d'espais a l'entorn del riu Ter. 
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El pont de Sant Llorenç 

í̂ . I director general de Car 
fc reteres de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Follia, va 
inaugurar el passat 4 de juli
ol el nou enllaç a diferent ni
vell entre la carretera C-35 i 
la GIV-6744 a Llagostera. 

Les obres han permès re
soldre un dels punts negres 
del trànsit a la població, 
especialment durant els 
mesos d'estiu. 

Durant l'acte, veïns del 
nucli de Sant Llorenç de 
Llagostera van mostrar la 
seva disconformitat amb el 
nou enllaç perquè han tallat 
l'accés al veïnat pel camí de 
Can Munné. 

El director general de 
Carreteres es va comprometre 
amb els veïns a buscar-los 
una solució davant la 
presència de l'alcalde de 
Llagostera Lluís Postigo. 

Marc Sureda 

Veïns discutint amb el director general de Carreteres de la Generalitat i Lluís Postigo 

Les obres de la variant 
Marc Sureda 

J es obres de construcció de 
:? j-la futura variant de Llagos
tera segueixen un bon ritme. 
Lactivitat s'ha mantingut du
rant tot l'estiu, de manera que 
en aquests moments ja se 
n'insinua el traçat. Si les pre
visions de la Direcció General 
de Carreteres de la Generali
tat de Catalunya es complei
xen, l'estiu que ve els auto
mòbils podran rodar sobre el 
flamant quitrà i es podrà com
provar si resulta la solució 
definitiva a les congestions 
estiuenques habituals o si cal 
construir 2 carrils més, tal i 
com algun municipi ja ha pro
posat. 

-•̂ Ç 

Màquines treballant a l'accés nord de la futura variant 
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Cues quilomètriques 

Ml 
Marc Suteda 

fentre avancen sense 
parar les obres de la 

variant, les cues i retencions 
han estat la tònica dominant 
a les carreteres que creuen 
Llagostera i enllacen amb la 
Costa Brava Centre. 

Durant tots els caps de 
setmana els semàfors de! 
centre del poble han estat 
substituïts i controlats pels 
agents dels Mossos 
d'Esquadra, que han intentat 
amb un èxit més que 
qüestionat, agilitzar el tràn
sit de vehicles. En algunes 
ocasions les cues registrades 
superaven els 5 quilòmetres 
tant en direcció Santa 
Cristina d'Aro com en direcció 
Vidreres i Girona. 

Llagostera ha tornat a patir cues i trànsit dens durant tot l'estiu 

Nova seu de la Policia Local 
ta Policia Local ocupa la 

•seva nova seu des del pas
sat mes de juny. Situat al nú
mero 3 de la carretera de Tos
sa, l'edifici que anteriorment 
havia allotjat la Guàrdia Civil 
ha estat reformat per tal 
d'allotjar-hi el cos policial de 
Llagostera. 

El telèfon de contacte, no 
obstant, continua essent el 
972805580. En aquest 
aspecte, cal remarcar 
l'ampliació de la centraleta 
telefònica, per tal de donar 
millor rebuda a les trucades. 

Per conèixer millor l'orga
nització de la Policia Local, la 
pàgina web llagostera.org, 
conté informació detallada al 
respecte: quadre 
organitzatiu, material de què 
disposen, gràfics amb les tru
cades i avisos rebuts i d'al
tres. 

MarcSureda 

Façana de la nova seu de la Policia Local 

http://llagostera.org
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Llagostera en flames 

f In total de 38 hetàrees de massa forestal i camps de 
^ y conreu és el balanç oficial dels incendis que varen afec
tar el terme municipal de Llagostera, els passats 13 i 14 
d'agost. 

L'avís del primer incendi es va rebre a les 14'45 hores i 
va situar-se entre l'urbanització de Montrei i Can Calvet. 

En l'incendi hi van treballar 12 vehicles terrestres, 3 
mitjans aeris i desenes de voluntaris i pagesos. Com a 
mesura preventiva, els Mossos d'Esquadra van desallotjar 
les urbanitzacions de La Mata, Montrei i La Canyera. 

Després de més de tres hores l'incendi va entrar en 
fase de control. 

Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, totes les sospi
tes indicaven que el foc podia haver estat provocat. Fa dos 
estius casualment es van originar fins a tres incendis al 
mateix indret. El vent, que bufava direcció nord, va fer que 
les flames no anessin cap a les zones urbanitzades, però 
va arribar a la carretera de Llagostera-Cassà. En aquest 
punt es temia que el foc travessés la carretera i es dirigís 
cap a les Gavarres. Finament no va caldre lamentar cap 
dany personal. 

Durant les tasques d'extinció varen tallar-se les carrete
res que uneixen Llagostera amb Caldes de Malavella i Cas
sà de la Celva respectivament. 

24 hores després de l'incendi, es declarava un segon 
foc entre els termes municpials de Llagostera i Cassà de la 
Selva. 

Marc Surecfa 

Marc Enreda 

Marc Sureda 

Els Mossos desallotjan una veïna de casa seva 



COSES DEL POBLE 29 

Onada de calor 

/
quest estiu ha estat un dels més llargs i calorosos dels 
darrers anys. Tant és així que fins i tot el Departament 

de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya davant el 
risc extrem d'incendi va decidir a mitjans agost restringir l'ac
cés al massís de les Gavarres. 

Les temperatures van arribar, i fins i tot sobrepassar, els 
40 graus i les humitats relatives van oscil·lar entre un 10 i 
un 15 per cent. 

El nivell 3 del Pla Alfa implica que es restringeixi l'accés 
a massissos forestals. L'activació d'aquest nivell va impedir 
durant els dies 12, 13, 14, 15 i 16 d'agost accedir a les 
Gavarres a tots aquells vehicles i persones no residents o 
autoritzades. Per aquest motiu el Cos d' Agents Rurals va 
col·locar diversos senyals de prohibit el pas al massís de les 
Gavarres. 

Els Municipis que tenen pistes forestals en el massís de 
les Gavarres són: Llagostera, Bordils, Calonge, Cassà de la 
Selva, Castell d'Aro, Celrà, Cruïlles, Forallac, Girona, Juià, 
La Bisbal de l'Empordà, Llambilles, Madremanya, Mont-Ras, 
Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí Vell, Santa Cristina 
d'Aro, Torrent i Vall-üobrega. 

El Departament de Medi Ambient va coordinar amb 
aquests ajuntaments la senyalització de la restricció dels 
accessos motoritzats i de vianants. 

L'Accés al massís de les Gavarres es va tancar l'última 
vegada l'any 2001. 

Marc Sureda 

Marc Sureda 

Marc Sureda Marc Sureda 

Marc Sureda 

?mk. 
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COMERCIAL MIQUEL-VALENTÍ, SL 

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

Jordi Miquel Perxachs 

CFival ler, 14 17240 LLAGOSTERA-Girona-

Tel. i Fax 972 80 5017 

Serveis Tècnics de Reparació 

(jJilMelabo 

Ibombasl W 

jlmcoinsQ 

EMARCO.SA 

85 
UMB % BOSCH 

BOMBA 
n i N z i 

iJlCRRCHER 
HERRAMIENTAS 
E L CUT R I C A S 

C/ Gavarres, 24 
17240 Llagostera 

Tel.-Fax:972 83 09 73 

Vivers 
can ragolta 

Veïnat de Cantallops, 3 

Tel./Fax 972 83 04 80 

Mòbil 647 668 441 

17240 LLAGOSTERA 

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

pintura 

font pintors, $.1. 
pintura industrial 
doll de sorra abrasiu 

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tet 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 
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Torneig de futbito 
Cütlcs Oliveras 

L'equip del Clàssic Cafè va debutar al Torneig futbito estiu 2003 de Llagostera amb bon peu. 
Ei Clàssic Cafè va endur-se el títol i la copa de guanyadors després de disputar la final amb l'equip de la Perruqueria 

Helena. 

Enguany han participat al torneig un total de 12 equips: Extintors Sergifoc, Clàssic Cafè, Job's, Cal Degollat, Perruque
ria Helena, Pub l'Enrenou, Atlètic Enrenou, Tèxtil Tarragó, Atípic, Aluminis Técnon i Instal·lacions Manel. 

Pel que fa a la categoria infantil, l'equip Extrem Team va classificar-se en primera posició. Com a novetat respecta les 
edicions anteriors, Llagostera Ràdio va retransmetre en directe la semifinal i la final. 

Caílos Olivcríls C.irIüsOIweras 
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MONTSE SURROCA COMAS 

ADVOCADA 
Col·legiada núm. 2097 

DRET CIVIL, PENAL I LABORAL 

C/Marina, 5 
17240 Llagostera 

HORES CONVINGUDES 

Tel,/Fax (972) 831031 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

LLAGOSTERA 

osma 
pintura ••• decoració 

Tel 80 52 08 - 46 35 1^ 

FUSTERIA J. CASTELLÓ 

-Moblesd'encàrrec - Cuines 
- Finestres Fusta-Aiumini 

- Fusteria en general 

Avgda. del Gironès. 36-B TBI: 972 80 5515 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

gabinet 
óptlc 

Gabinet Terapèutic 

o 

o 

TERÀPIES MANUALS 
RECUPERACIÓ FUNCIONAL 

QUIROMASSATGE DIPLOMAT 
QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 

DRENATGE LIMFÀTIC 

RENART - PONT 
C/ l\̂ as 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 830óó4 
LLAGOSTERA 
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Un any més, l'Associació Cultural Papu Tisores, entitat editora del Butlletí de Llagostera, ha renovat el 
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Llagostera. A continuació es reprodueix el contingut del 
conveni signat entre ambdues parts 

fm 
A J U N T A M E N T 

DE L L A G O S T E R A 

Llagostera, el 10 de juliol de 2003. 

REUNITS 

Duna part e! Sr. Lluís Postigo i Garcia, actuant en la seva qualitat d'Alcalde-President de 
l'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

De l'aitra part el Sr. Marc Sureda Pons, titular del D.N.L núm. 40344627, com a President de 
l'Associació Cultural El Papu-TisoreSy editora de la revista local "El Butlletí de Llagostera", 

MANIFESTEN 

El seu interès en la renovació del conveni de col·laboració signat entre les dues parts el dia 18 
de juny de 2002. Per la qual cosa subscriuen els següents: 

PACTES 

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

2n.- L'Ajuntament de Llagostera atorgarà a l'Associació Cultural El Papu-Tisores una 
subvenció de 2.500'16.-^ en concepte d'ajut per a la publicació de la revista local, que haurà 
de ser convenientment justificada al final del període de vigència de l'actual conveni. També 
es concedeix una subvenció de 543'60.-€ per a sufragar les despeses de les quotes mensuals 
d'una línia ADSL. 

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

4t. L'Associació Cultural El Papu-Tisores assumirà la despesa del consum de telèfon amb 
contestador que l'Ajuntament va posar a la seva disposició. 

5è.- l'Associació Cultural El Papu-Tisores es compromet a publicar el contingut d'aquest 
conveni en la revista "El Butlletí de Llagostera". 

Aquest conveni tindrà la durada d'un any 

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

I en prova diç conformitat, signen les dues parts en el lloc i la entals. 

PER L'AJ 

Sie.: t 

AMENT, 

ngó Garcia 
Plaça del CastcU, 1 . 17240 Llaaiírtcra (Girona) . Tcis.: 972 8.1 02 18 - 972 83 03 7o . l'àx: -)71 m :'-JlíCi8 • ^· in^iil,llajiosri:(S'Ji.ij;i,cs 
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Boja vida en verd 
Guanyador de la categoria juvenil B 

r - avant d 'una soc ie ta t 
d'incomprensió, moral, veig l'únic 

camí de sortida en allunyar-me de les 
opinions irracionals de la gent, i aquest 
és el motiu pel qual, jo, l'Enric Pi, vaig 
començar la meva obsessió per les 
plantes. Encara no entenc perquè 
ningú em comprèn, en les plantes i 
sobretot en el meu gerani hi veig la 
meva satisfacció i la meva raó per viu
re, a més a més observo en elles quan
titats infinites de semblances amb la 
vida humana i el seu físic tan complex 
i diferent tot i aparentment simple i 
semblants entre elles. 

Però, tot això us pensareu que no 
té ni solta ni volta, si no us expliqués 
la felicitat que un gerani m'ha portat 
a la meva quotidianitat. 

Un dia, tranquil·lament, dormia 
estirat sobre un arbre, sospirant l'aire 
fresc i pensant en els records del 
passat i les possibilitats que m'oferia 
el futur, quan, una pedra em va caure 
al cap inexplicablement, no sé perquè, 
ni com, ni d'on venia la pedra, però el 
cert era que la pedra em va fer mal, 
molt de mal. 

Em vaig aixecar marejat i sense un 
nord clar, mentre rumiava sobre 
l'origen d'aquella pedra, vaig girar a la 
dreta i a l'esquerra, però al tornar a la 
meva posició inicial em vaig adonar 
que davant meu un gerani verd i ben 
plantat, notava com si es rigués de 
mi, com si d'allò en fes buria. Pot sem
blar que porti la meva bogeria a uns 
extrems molt elevats, però tenia el 
pressentiment que aquell gerani seria 
especial i determinant per a mi, la 
sensació que tenia dins la meva vida 
se m'anava dissolent i els meus pen
saments i sentiments s'aclarien al 
meu cap, em donava companyia i em 
transmetia un sentiment de confort 
que mai abans havia notat dins meu. 
Mentre el veia, el mal de cap se n'ana
va alleujat, crec sincerament que el 
cop de pedra va significar un punt d'in
flexió en la meva vida, a partir d'ales
hores vaig començar a veure la vida 
amb uns altres ulls, des d'un punt de 

vista molt més positiu del que ho ha
via fet anteriorment 

No cal dir que aquell gerani me'l 
vaig endur a casa, ara sentia que tenia 
un amic, el meu primer company. Jo, 
mantenia conversacions amb ell, i els 
meus sentiments es manifestaven amb 
claredat quan el veia. 

Les portes del meu cor s'obrien enl 
veure'l, el bombeig constant de la meva 
sang s'accelerava i notava dins meu 
que també el bombeig imparable de 
la seva sàvia li entrava i sortia amb més 
rapidesa, mentre la meva ànima 
accentuava la meva felicitat; això em 
produïa unes ganes de viure 
desmesurades, una sensació que feia 
temps que no tenia. 

Els dies passaven, i jo cada minut 
al seu costat m'anava transcorrent el 
temps més ràpid, això sempre m'han 
explicat que significava un sentiment 
de comoditat i benestar, i crec que 
justament era el que sentia. 

Li pariava sobre la meva vida, so
bre els meus assumptes personals i 
ell em responia com si fos habitual que 
una planta em parlés; jo, incrèdul m'ho 
mirava estupefacte fins que aquest t i
pus de diàlegs es van transformar en 
quotidians, del cert no sabia si la 
planta em parlava de veritat o només 
formava part d'una fantasia imaginària 
que m'havia creat al meu cervell, com 
si jo mateix hagués format un segon 
món on la fantas ia i la real i ta t 
mantinguessin una estreta relació, com 
si em controlessin el meu cervell. Al 
no trobar respostes a les preguntes que 
em formulava constantment, vaig 
arribar a la conclusió que sincerament 
no em preocupava, no m'amoïnava si 
la planta em parlava realment o tot 
això només era fruit del meu pensa
ment a vegades estany, a vegades mis
teriós; ara només vivia per viure la vida 
el més feliç possible, independent
ment de si patia alguna espècie d'au
tisme absolut 0 de si em trobava per
fecte mentalment. 

La Maria que és el nom que li vaig 
posar al gerani quan vaig saber que 

era femella, m'ajudava a solucionartot 
tipus de problemes, i de tant en tant, 
es movia com si tingués intenció de 
saludar-me amb els seus pètals verds 
i acolorats d'una tonalitat rogenca for
ta. Ens vam fer inseparables me l'em
portava arreu d'alià on anava, la gent 
em mirava impressionada, mentre fe
ien comentaris indiscrets, tot i que ells 
creien que dissimulaven perfectament 
jo sabia el que em deien. 

Del cert crec, que la Maria m'ha
via salvat de la so l i tud i de la 
quotidianitat de la meva vida rutinà
ria, sentia com si hagués començat a 
sentir alguna cosa més que amistat 
per aquella misteriosa planta. 

No sé exactament el perquè, però 
una cremor d'estómac em fonia per 
dins quan estava al seu costat, per 
evitar-ho no podia parar de somriure, 
la meva felicitat es trobava a un pas 
del desbordament, em trobava en un 
estat d'èxtasi total. 

Sembla increïble, però jo també ho 
trobava espectacular fins que no vaig 
experimentar el que m'estava passant, 
jo tampoc creia en l'enamorament 
entre éssers vius de d i ferents 
espècies, però ara veig que m'haig de 
menjar aquestes paraules, ja que 
m'havia de rendir als meus 
sen t imen ts . L 'enamorament no 
coneixia el que significava, però ho vaig 
entendre quan a l'alba, a la sortida 
del sol, no podia fer res més que pen
sar en la Maria, rumiés el que rumiés 
sempre acabava en els seus pètals 
suaus i tendres, o en les seves fulles 
dures i deordenades, d'un verd fori:. 

Quan marxava de casa i estava 
gaire estona sense veure-la, tornava 
escopete ja t perquè ten ia el 
pressentiment de què alguna cosa li 
hauria passat, i sabia que si li passava 
alguna cosa que el meu remordiment 
de consciència no em deixaria viure 
tranquil la resta de la meva vida, no 
sé si era el seu perfum o la seva veu 
dolça que esparracava la fredor 
silenciada del meu habitatge. Sentia 
que sense ella la meva vida no tenia 
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sentit i entenia que l'estimava de debò. 
L'amor, pot ser romàntic i molt 
fantàstic, però també angoixant i ple 
de ràbia; el més bonic d'aquest món 
és estimar i ser estimat, i això ho tenia 
molt clar, sabia que l'única manera de 
saber si el sentiment d'amor era mutu 
seria preguntant-li a la Maria. 

La seva resposta no me la 
imaginava, però entenia que el no, ja 
el tenia i havia de buscar una resposta 
afirmativa. 

Per sort, o per desgràcia, va ser 
afirmativa i inesperada, em va 
commoure de cap a peus, ni el 
propi Jesús hagués pensat mai que 
un amor entre diferents espècies 
s'hagués pogut portar a terme, 
però ni jo mateix m'ho hauria 
plantejat fa un any. 

Els anys van passar i el nostre 
amor desenfrenat, i apassionat, 
del qual no cal esmentar que va 
anar progressivament en augment 
a mesura que anaven creixent els 
números dels nostres calendaris. 

Fins que un dia clau s'aproxi
mava en la meva vida, després 
d'una llarga discussió amb el mos
sèn del poble, vam arribar a un 
acord, potser precipitat, per la 
seva banda. Ei mossèn Pere cons
cient que el poble religiós rebutjaria 
la proposició d'un casament entre l'En
ric i la Maria, ja que evidentment ana
va en contra dels ideals d'un cristia
nisme arrelat aferrissadament a la nos
tra societat, va suggerir la possibilitat 
d'un casament secret, nosaltres no hi 
vam presentar cap oposició. La meva 
família Ja l'havia enterrat tota feia 
temps i pel que fa als amics, tampoc 
en tenia, i la Maria estava clar que 
amb la seva condició de gerani tam
poc, per tant, el casament secret no 
ens suposana cap obstacle per a la 
seva celebració. 

La idea aparentment esbojarrada i 
alhora atrevida es va portar a terme, 
pel que fa a preparatius. 

El dia més important de la meva 
vida s'aproximava sense adonar-me'n. 

Cada hora que passava els nervis se 
m'endinsaven més en direcció a les 
venes, la sang em circulava com l'elec
tricitat i cada nit em costava més aga
far el son. 

Demà, vint-i-tres d'abril em caso 
amb el meu gerani, la Maria. Està 
planejat que el mossèn del meu 
municipi, el mossèn Pere, ens vingui 
a visitar i casolanament celebrarem el 
nostre casament. 

No entenc perquè, però un mal 
pressentiment s'apoderava del meu 
ésser i em feia bullir la pell, era com 

>T" 

si uns martells incansables em vol
guessin destrossar el meu cor, però jo 
innocentment feliç vaig sortir de casa 
aquella nit plujosa. En tornar a casa 
em vaig adonar que la Maria havia 
estat sabotejada i una colla de brè
tols l'havien desenterrat, tot llançant 
violentament el test on estava planta
da al terra. Un grup de joves aquella 
nit havien sortit de casa seva amb la 
intenció de buscar brega i mentre 
passejaven pensant en alguna breto
lada, van observarà la Maria que amb 
la seva elegància chdava l'atenció, els 
nois sense ànim de matar, la van aga
far amb força i la van projectar, el re
sultat de tot això, fou que jo al veure 
l'espectacle se'm va caure el món a 
sobre, els genolls em van fer figa, les 
llàgrimes em queien desconsolada

ment sobre els meus llavis, la cara se 
m'impregnava d'un gust salobre 
amarg. Jo, agenollat al terra mirant 
desoladament i impotent les miques 
del test 0 els grans de sorra encara 
humits dispersos pel jardí, quan de 
sobte, vaig sentir una veu llunyana i 
mig moribunda. Em preguntava a mi 
mateix si seria la Maria. En efecte, la 
vaig mirar esperançat i amb el rostre 
enllagrimat, li vsig veure els pètals re
partits en parts desiguals pel jardí, 
però jo no sabia que la seva força i 
empenta fos tanta com per aguantar 

aquella situació, però sí. 

Ella, encara es mantenia en 
vida gràcies al seu darrer pètal que 
li donava vida. 

Jo, desesperat i nerviós, vaig 
agafar una tulipa que tenia vora 
meu, la vaig arrencar amb violèn
cia tot i que amb la suficient deli
cadesa per no vessar ni el més mí
nim gra de sorra i la vaig col·locar 
la Maria en el seu lloc. 

Potser, aquell fet, només fou 
una anècdota d'un dia, però pot
ser aauell fet també va fer que 
sigues l'última prova d'amor, per 
saber si era real aquest amor tan 
estrany, una prova de si podia ser 
real un amor entre dos éssers de 

diferent espècie. 
Un amor sense fronteres existeix i 

ha quedat demostrat suficientment. 
Mai arribarem a saber si l'Enric 

s'imaginava les paraules de la Maria o 
és que de veritat la Maria i un humà 
es podien comunicar. 

Mai sabrem segur si van acabar 
vivint feliços, però el que és segur és 
que de fills biològics no en deurien 
tenir. 

El que sí que de ben segur sabem, 
és que sigui com sigui l'altra persona 
el guia més fidel en el camí de trobar 
l'amor perfecte, és el que ens digui el 
nostre cor. I si no us ho creieu 
pregunteu-m'ho a mi, Enric 
Puigdemunt, que us explicaré la meva 
boja vida en verd. 

Joan Barceló Soler 
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La gran aventura de Jonny 
Excrementl 
Guanyador de la categoria juvenil A 

Era una tarda qualsevol d'un dia 
qualsevol d'un mes qualsevol i d'un any 
qua lsevo l . Bé, era una tarda 
assolellada d'un dimarts de juny de mil 
nou-cents noranta-sis, però no és gai
re important. 

Jo estava fent el que pot fer un 
escarabat piloter en una tarda asso
lellada de juny en una granja prop de 
Berga: Anar al bar d'en Pepe, també 
dit "garito" d'en Pepe o can d'en Pepe. 

Aquest bar és un "antro" fet sota 
una arrel on s'hi reunien insectes de 
tota mena per prendre un batut de "ti-
farada" en el meu cas o un licor 
d'herbetes en el cas de la majoria. Allà 
s'hi xerra, s'hi baralla, s'hi balla (això 
quan anaven una mica borratxos) i, 
bàsicament, s'hi jugava. 

En Pepe era un tàvec malcarat que 
un nen humà li havia arrencat les ales 
(Ah, humans incivils!). Quan es va po
der escapar va muntar el bar i hi va 
posar un parell de màquines i dues 
baralles de pòquer. Al veure que tenia 
èxit, amb els beneficies, va comprar 
més material i ara és com un petit 
casino. 

En Pepe té una filla, la Rufina, que 
era un iman de tàvecs joves però en 
Pepe no n'hi deixava acostar cap (en 
Pepe i la seva escopeta de grans d'ar
ròs pot arribar a ser molt convincent). 
Aquell dia, em va estranyar la presèn
cia d'una libèl·lula, tot i que en aquell 
bar sempre hi ha molts insectes, però 
era una libèl·lula extremadament be
lla, de cos brillant, ales cristal·lines i 
ulls tristos. En aquell moment vaig 
pensar que no podia deixar escapar la 
oportunitat Amb aquesta que m'aca
bo el batut de "tifarada" i m'acosto a 
la seva taula. 

- Hola preciosa. Què hi fa una 
bel lesa com tu en un lloc com 
aques t? - No us recorda a les 
pel·lícules de Hollywood? I ella que no 
contesta. I jo que hi torno: 

- Sembles trista. Em vols explicar 
què et passa mentre prenem alguna 
cosa? Pago jo. -1 ella callada. 

Quan em disposava a tornar a 
obrir la boca una formiga amb 
amer icana i ul leres fosques va 
irrompre al bar i va fitar els clients a 
poc a poc. La libèl·lula es va alarmar 
moltíssim i em va demanar que 
l'amagués ràpidament. Jo, estranyat 
per la petició i alhora admirat per la 
bellesa de la libèl·lula, la vaig portar 
al lavabo masculí. 

Les formigues eren la púrria, la 
màfia del jardí. Elles controlaven tota 
la droga de la granja. Tothom ho sabia 
però ningú podia fer res. Eren 
intocables i ho sabien. 

Allà, juntets i estretets al lavabo vaig 
pensar que s'hi podia estar una 
estona, la formiga. Però, per sort o per 
desgràcia , al mirar ja havia sortit fora. 

Ella va sortir i sense dir ni gràcies, 
va marxar. Però jo no estava disposat 
a deixar-la marxar tan fàcilment. Quan 
va sortir, la vaig seguir. Va passar pel 
costat de l'arbre vell, a l'arribar a les 
grans pedres va girar a ['esquerre i 
quan vaig tombar a la dreta, pel turó 
de la brossa vaig notar el tacte fred 
d'una pistola de pedres empunyada per 
una formiga. 

Em van portar fins al formiguer però 
no us puc dir el camí perquè la meva 
estimada formiga acompanyant em va 
procurar un cop al cap de manera que, 
quan em vaig despertar, era en una 
habitació fosca en companyia de la 
ja coneguda libèl·lula. Ella, a l'igual que 
jo, no sabia el que ens esperava però 
jo estava en desavantatge. Ella sabia 
el perquè estàvem al là. Li vaig 
preguntar. No va dir res. Hi vaig tornar 
i quan volia dir-m'ho va entrar una 
formiga uniformada. 

No vaig saber què havia passat fins 
ser al meu piset de lloguer, sota una 
pedra. Quan va entrar la formiga vaig 
agafar la libèl·lula i, usant el seu cos 

allargat i imitant els medievals la vaig 
estampar contra ella, i repetint la 
tècnica tantes vegades com va fer falta 
i sempre anant amunt, vaig arhbar a 
la sortida. 

Ara la libèl·lula jeia al meu llit amb 
el cap embenat i encara inconscient. 
Un cop es va despertar vaig dir: 

- Em penso que ja seria hora que 
ens presentéssim. Sóc en Jonny, en 
Jonny Excrementi. 

- Lula, Lula Lila. 
- Ja que no m'acostuma a passar 

que em captuhn les formigues al belll 
mig del jardí i em portin al formiguer, 
agraiha una explicació -Ella s'ho va 
pensar però finalment va dir: 

- Vaig entrar a la casa -La casa dels 
humans volia dir- i vaig veure un grup 
d'obreres, formigues obreres trencant 
un tros de cola d'enganxar a trossos 
petits i portant-los al formiguer. Vaig 
anar investigant i vaig descobrir que 
els refinaven al fons del formiguer i 
d'aquí venia la droga. Per desgràcia no 
vaig ser prou discrete i em van desco
brir. No sé perquè ho tenen tant se
cret però no volen que ho digui a nin
gú. 

Jo vaig pensar que ara també em 
voldrien matarà mi i vaig fer venir a la 
penya d'escarabats piloters de la gran
ja 0 PEPG i com que anaven una mica 
borratxos perquè tornaven del bar d'en 
Pepe van estar d'acord que no es podia 
voler matarà una libèl·lula tan maca i 
se'ls va ocórrer una idea realment 
arriscada: Ruixar el formiguer amb 
gasolina i encendre'l. M'hi vaig oposar 



Vllí CONCURS LITERARI SANT JORDI 37 

molttssim fins que una pluja de grans 
d'arròs vinguda de les metralletes de 
les formigues va embrutar la façana 
del meu pis de lloguer. Com s'atrevi
en! I qui pagaria el pintor per netejar-
ho?. Elles segur que no. A partir 
d'aquest moment vaig acceptar el pla. 

Vam sortir pel darrera i, encara que 
les nostres ales no eren fetes per volar, 
les vam estendre i amb penes i 
treballs, ens vam dirigir al porxo per 
agafar el temut líquid inflamable. A 
l'arribar, cansats, vam dividir-nos. Quin
ze van anar a agafar un llumí i un re
tall de la capsa per poder encendre'l 
i els altres setanta-sis vam intentar 
portar el pot de gasolina al formiguer. 

Les formigues es van emprenyar molt 
quan el pot els va tapar el sol però 
quan es van adonar de les nostres in
tencions Ja era massa tard. Ala meva 
ordre vam tombar el pot i vam esperar 
cinc segons a que el líquid arribés a 
les refineries i vam encendre el llumí. 

El foc va córrer per les galeries 
abrasant el magatzem de col i droga i 
l'escalfor ens feia allunyar-nos d'allí. 

L'haviem cagada, el foc va encen
dre les fulles seques i va començar a 
cremar el jardí, el nostre jardí. El bar 
d'en Pepe quedaria arrasat i totes les 
cases destruïdes. Tot estava perdut. 

Tot d'una un doll d'aigua va apagar 
les flames. Un humà va veure el foc i 

amb les mànigues va apagar el foc. 
Sembla que els humans no eren tan 
inútils. No només destruïen. 

A partir d'aquell dia vam viure la 
libèl·lula i jo al meu pis que vaig 
comprar i la vida va ser molt més 
alegre sense l'amenaça de les 
formigues. 

Pol Bordàs Baches 

maquinària agrícola 

maquinària de jardineria 

repa rac ió^^ de furgons 

nana 

reparació 

de pavime 

de cotxes 

maquinària ^ B agncola 

maquinària ^ H de jardíneria| 

reparació de ^ B furgons 

maquinària Vjl de pavimenti 

reparació de cotxes reparacin| 

maquinària agrícola i de jardií 

maquinària de pavimentació 

SAOUEMOTOR 

C/Cantallops n° 10 

17240 Llagostera 

Tel/Fax 972 83 02 43 

\/vww.sague.com 

http://sague.com


farmàcia 

lluís saurí 
pau casals, 13-tel. 805599 

íMmmmm\M} l l a g o s t e r a 

Camprodon , 24 
Tel. i Fox : 83 02 10 

LLAGOSTERA 

Petrocnt 
C/ Panedes, 35 

LLAGOSTERA 
Tel. (972) 83 02 n 

Transports 

PAYRET 
Servei diari a Barcelona 

C Cantallops, 2 
Tel. 972 83 02 56 
17240 LLAGOSTERA 

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

MACTAPPF 
R e s t a u r a n t 

Crta. De Vidreres a St. Feliu 

de Guíxols. Km 25 

Tel. 972 83 14 27 

nqgue 
i.íirr^Ji).' ;-..iíiL-;jL!·^iiti:> 

Cd'a 
( . O L - L t : G I A T 

assessoria laboral i fiscal 
corredor d'assegurances 

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

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

'/ni^ticò Agi"ii]ïació 

g ^ ^ ^DEGISA 

u /ífl 

iifmimiii éïfe 
Carrer Camprodon, 11 -Tel. 972-83,04.77 

LLAGOSTERA (GIRONA) 

EMBOTITS ARTESANS 

C/ Almogàvers,! 3 - Td (972) 83 02 99 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

mailto:nogue@gtrona.com


m 

L'Entese de Postigo arrasa a Llagost 
regidor i CIU en perd un. 
(El Punt, 26 de mig del2003) ; 

El Casino de Llagostera produeix la p 
teatral de "Rebeca". 
(Diari de Girona, 29 de maig del 2003) 

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

Còctel de novetats i actes tradicionals en la programaci 
de la festa d'aquest any. 
(El Punt, maig del 2003 

Alarma entre els veïns d'un carrer situat en ple centre de 
Llagostera per una plaga de paparres. 
(Diari de Girona, 2 de juny del 2003) 

L'escola de Llagostera dirigeix un projecte Comenius amb 
Holanda i la Gran Bretanya. 
(Diari de Girona, 3 de juny del 2003) 

Campanya a Olot i Llagostera perquè els equips de 
patinatge puguin anar al mundial. 
(El Punt, 12 de juny del 2003) 

Sospiten que un menor ha provocat tres incedis en tres 
diesa llagostera. 
(Diari de Girona, 24 de juny del 2003) 

Uns veïns es queixen d'unpaselevateldiade Tes 
Carreteres improvisa una solució. 
(El Punt, 5 de juliol del 2003) 

Campanya a Llagostera per equipar una biblioteca a N, 
(El Punt, 4 de juliol det2003) _j:^ 

Expliquen dos segles de la història de Llago. 
selecció de cinquanta-tres esdeveniments.^ 
(El Punt, 16 de juliol del 2003) ' ~ 

Veïns de Llagostera presenten més d'un miler de firmes 
reclamant un nou accés a la variant. 
(El Punt, 27 de juliol del 2003) 

Desallotgen 3.600 persones per uns virulents focs a 
Maçanet, Tordera i Llagostera. 
(Ei Punt, 14 d'agost del 2003) 

El geriàtric de Llagostera avança els diners de les obres 
d'ampliació perquè l'ajut de la Generalitat no arriba. 
(El Punt, 18 d'agost del 2003) 

Els antilínia aprofiten la festa Astèrix de Llagostera per fer 
una assemblea. 
( El Punt, 23 d'agost del 2003) 

Plantada de telescopis i observació de Mart a Llagostera 
demà a la n i t 
(El Punt, 27 d'agost del 2003) 
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Llagostera Ràdio 

Llagostera Ràdio segueix endavant, després de 19 anys 
plens de bona programació i sempre al gust de tothom. 
Una emissora que ha sabut posar-se al dia tant en 

música, en tecnologia com també en programació. Ja que 
parlem d'aquest tema, des d'aquest passat agost, s'han 
encetat nous programes a Llagostera Ràdio, un d'ells, el 
que ens ofereix el Dr. Francesc Sureda anomenat: un got 
d'aigua sense plom, en ell s'hi parla de tot el que fa 
referència a la conservació de la natura i a la utilització de 
l'energia alternativa, entre altres interessants temes, el 
podeu trobar tots els dissabtes de 13:00 a 14:00. Altres 
novetats que tenim dins la programació de la nostra 
emissora, són les seleccions musicals, destinades a 
diferents estils i situats en la franja horària que hi ha entre 
les 21:00 i les 24:00. Per tant de dilluns a divendres trobem 
les següents seleccions: música de cinema {bandes sonores 
originals), rock, música per als nostàlgics, i la selecció penya 
rude {música ska). 

També cal recordar que Llagostera Ràdio emet els plens 
municipals en directe i que a partir d'ara s'informarà a través 
d'aquesta emissora els dies en què hi hagi ple. Ja des de 
fa un any, emetem els nostres propis informatius, amb tota 

la informació local, de dilluns a divendres a les 8:00 del 
matí, a les 13:00 i a les 18:00, i si formeu part d'alguna 
entitat de la vila I feu activitats de caire públic, o teniu 
qualsevol noticia que sigui d'interès general i voleu que ho 
informem, només us heu de posar en contacte amb 
nosaltres, teniu tres formes per fer-ho, a través del correu 
electrònic llagostera.radio@ddgi.es, també pertelèfon al: 
972 83 02 12, o bé fent-nos arribar la informació al c/ 
Sant Pere, 5. 

Aprofitant aquestes ratlles, volem agrair als 
col·laboradors de l'emissora, a la gent que ens escolta i a 
tothom qui creu en Llagostera ràdio i que gràcies a ells 
seguim endavant després de 19 anys. 

Llagostera Ràdio, 105.7 FM 
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Llagostera Solidària 
Estades solidàries a Nicaragua 

Com molt bé sabeu, ja fa temps que Llagostera participa 
en diferents projectes de cooperació. 

Aquest any, des de Llagostera Solidària, ens hi hem 
volgut implicar més directament i hem preparat una colla 
de llagosterencs que passaran uns dies al municipi de San 
Nicolàs de Orienta (Nicaragua) amb el que ja s'han fet 
diferents contactes des de l'Ajuntament. 

La sortida es portarà a terme el dia 13 de setembre i es 
tornarà la primera setmana d'octubre. Aquesta primera colla 
està formada per Cristina Càceres, Mon Pons, Jordi Fa, 
Carles Postigo, Maria Rosa Rovira i Noèlia Delgado. 

Prèviament a la seva sortida han assistit a una xerrada 
informativa a càrrec del professor Sebas Parra per tal 
d'informar-se de la realitat política i social de Nicaragua. 

Durant l'estada a San Nicolàs es portaran a terme 
diferents tasques de cooperació: 

-Es comprovarà el funcionament del menjador escolar 
UAjuntament de Llagostera està col·laborant pagant el dinar 
de 70 nois/es. 

-Es portaran medicines cedides per la Fundació Trueta 
d'Osona. 

-Es portaran llibres de la biblioteca de Llagostera per 
organitzar una biblioteca a San Nicolàs, que es 
complementarà amb llibres que es compraran a Managua 
amb els beneficis de la festa del Solstici organitzada per 
Llagostera Solidària conjuntament amb membres de la colla 
Gegantera. 

-Es participarà en la planificació d'un projecte integral 
d'abastament d'aigua potable pel municipi. 

El que es pretén amb aquest intercanvi cultural és 
afavorir la conscienciació de la gent envers les zones més 
necessitades del nostre món i crear nous vincles d'unió 
amb el poble de San Nicolàs. Des de Llagostera Solidària 
pensem que tots els llagosterencs ens hauríem d'anar 
implicant en aquest tipus de projectes i és per això que us 
convidem a participar a la colla del proper any. 

Llagostera Solidària 

A finals d'agost l'alcaldessa d'un dels campaments del Sàhara, on l'entitat Llagostera Solidària va estar l'any passat, 
va visitar Llagostera. 

A ía foto, Rafael Villena, regidor de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Llagostera i l'alcaldessa. 
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Joves per la terra 

' avant l'actual model, comença a 
-^ actuar! El teu paper: protagonista. 

Des d'una òptica de postderrota i, 
com en moltes ocasions, de confor
misme "de sofà", ens pot semblar que 
l'actual desenvolupament humà incon
trolat i l'efecte degradant que provoca 
al medi ambient, no només no té una 
solució senzilla sinó que fins i tot ens 
podem arribar a creure que no hi ha 
res a fer. Davant aquesta actitud gan
dula i, tanmateix, irresponsable i peri
llosa dels ciutadans, cal començar a 
trencar l'esquema mental de 
moltíssima gent, que consisteix en se
parar les persones del medi. Els ho
mes i les dones no viuen "en el medi" 
sinó que en formen part i els efectes 
són compartits. Vet aquí un punt de 
partida que, només corroborant la re
alitat, ens compromet i ens ha d'ani
mar a començar a actuar a favor de la 
vida respectuosa i conjunta amb tots 
els ecosistemes del territori. 

Cal deixar de donar suport als qui, 
en nom d'un progrés fals, gestionen 
el nostre territori especulant des de 
les institucions públiques i picant l'ullet 
al, també, especulador privat. 
Nogensmenys, cal fer front a l'actual 

" y - ^ ^ -

model energètic. Aquest està instal--
lat en la irracionalitat de permetre el 
transport i mercadeig d'una energia, 
que a més de perdre's pel camí en 
dues terceres parts, es cou en centrals 
que esgoten recursos i contribueixen 
a l'ascendent escalfament global; 
sense oblidar-nos d'altres emissions 
com, per exemple, les generades pel 
trànsit. Hi ha alternatives factibles com 
l'aprofitament de l'energia del sol, una 
font inesgotable, neta i omnipresent. 
I també, cal que ens comprometem a 
fer una gestió acurada i respectuosa 
amb tots aquells residus que generem 
amb les nostres activitats, començant 
pel consum quotidià. Aquestes són les 
primeres passes, unes passes que, des 
de Joves per la Terra, animem a fer a 
totes I a tots els llagosterencs per 
avançar plegats en una lluita que su
posi un canvi i una petita revolució 
d'actitud, que serà molt important a 
nivell local i determinant a nivell glo
bal, essent així capaços de donar 
exemple. 

Contribuir a una millor relació de 
respecte amb el que ens envolta és 
senzill i gratificant, i fins i tot, molt 
divertit: pots ser un "pioner en la re-

collida selectiva", un "esnob del baix 
consum domèstic" o un "màster en 
reutilltzació d'envasos" (certificat per 
l'abocador de Solius, que a més t'ho 
agrairà). També pots esdevenir un 
expert en selecció de productes 
envasats segons els criteris de màxim 
respecte ecològic i un mínim emissor 
de CO .̂ Aquests són exemples del que 
pots fer tu per l'entorn, que no són 
una "bona obra", sinó que haurien de 
ser un comportament habitual de les 
comunitats que volen un 
desenvolupament sostenible. 

A Joves per la Terra hem creat la 
Comissió de Medi Ambient, que ens 
permetrà treballar pel territori i el medi 
enfocant com a prioritària la nostra 
vila. Això serà fruit de l'observació i 
l'anàlisi i ens durà a formular 
propostes per tal de millorar en aquest 
camp. Per això ja ens estem 
començant a moure, per exemple, 
amb la visita a l'abocador de Solius 
(problemàtica dels lixiviats que arriben 
al Riu Ridaura) que vam realitzar el pas
sat 26 de juliol, acompanyats pels 
seus administradors. Al mateix temps 
i perquè el nostre discurs sigui el 
màxim d'accessible, pretenem 
presentar-lo en diferents formats: es

crits, xerrades, activitats, etc. 
Aquesta comissió, que té un 
paper cabdal dins la nostra as
semblea de l'esquerra indepen
dentista, et convida a escoltar-
la, atesa la voluntat que tenim 
de fer una Llagostera i un món 
millors. 

Avancem plegats cap a la 
sostenibilitat! Llagostera, vila 
dels Països Catalans! 

Comissió de Medi Ambient 
de JPLT 

Dibuix: Gerard Casanvas 
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Biblioteca Julià Cutillé 
La Bibliopiscina 

Eguany ha estat el VIII estiu que la Biblioteca Pública Julià Cutillé ha ofert aquesta activitat Durant els mesos de juliol i agost, la 
ibiioteca s'ha traslladat a la piscina municipal per tal d'oferir a tots els seus usuaris materials de lectura lleugera com ara diaris, 

revistes, novel·les, còmics... que animen a la lectura en les hores d'esbarjo. 
Dins dels usuaris habituals de la piscina, podríem dir que predominen els infents i en conseqüència són ells els que utilitzen més 

la Bibliopiscina. Per aquest motiu i pensant en els més petits s'ha seleccionat un recull de contes que han fet de les tardes dels 
dimecres unes tardes divertides entre els contes i l'aigua. 

Aquest estiu, hem tingut la sort que el temps ens ha acompanyat. Només una tarda de juliol la pluja ens va impedir realitzar l'activitat 
ta! i com estava previst. 

Esperem que de cara al proper estiu es pugui dur a terme la IX Bibliopiscina i que íuncioni igual o encara millor que aquest any. 

Si teniu algun suggeriment podeu fer-lo arribar a AJLLAl@terra.es o trucar al telèfon de la biblioteca, 
972.830008. 

Guia de novetats estiu 2003 

IMAGÍNACIO 
Contes de 0 a 3 anys 

En Kiper i l'ou 
Aprenc amb en Pau i en Píu, les formes 
Aprenc amb en Pau i en Píu, els contraris 
La casa 
Llibre Bugabús sorpresa, nombres 
Que gelosa! 
Compta amb la Maisy 
Coses i lletres 

Contes de 3 a 6 anys 

CONEIXEMENT 
Vilíagrà, M. R. Aties bàsic de matemàtiques I 51 VIL 
Llansana, J. Aties bàsic de física i química I 53 HA 
Toia , J. Aties bàsic de fòssils i minerals I 55 TOL 
Woife, G. Zoom... art! I 7 WOL 
King, R Com escriure... liistòries d'aventures I 82 KIN 
Quina història! Els romans I 93 BAU 
Quina iiístòría! Els faraons I 93 MAR 

CENTRES D'INTERÈS 
Papiroflèxia amb e/s més petits I MANUAUTATS 
Wolf, M. Mama, explica'm un conte I HORA DEL CONTE 
Pierola, M. El dia que les cançons van callar I MIJSICA 
Ripoll, 0. Fa fred? Jugant no es nota! I ESPLAI 

Una nit atrafegada 
Cucut! 
Avui ve un cangur 
Què hi ha dins? 
Simó. Dissabte, què farem avui? 
Simó. La mare surt aquesta nit 
El niu 
Contes per jugar 
En Jazzy a la jungla 

Contes de 6 a 9 anys 

La Dormi 
En Kíki vol xocolata! 
Germà dels óssos 

NARRATIVA JUVENIL 
Cela, J. El blanc que m'aculi JN CEL 
Creus, T El sot del cavall JN CRE 
Huertas, C. Gent de pedra JN HUE 
José, E. Ossos al soterrani JN JOS 
Sien-a i Fabra, J. Buscant en Bob JN SIE 
Minte-Konig, B. Amor pel mòbil JN MIN 

CÒMIC 
Kitamura, S. Les aventures d'en Maulet 1 C KIT 

Ripoll, 0. Bufa el vent? Surt a jugar! 1 ESPLAI 
Endevinalles. Animals de mar 1 ESPLAI 
Endevinalles. Joguines 1 ESPLAI 
Endevinalles. Instruments musicals 1 ESPLAI 
Quina història! L'elefant 1 ANIMALS 
Cuerda, J. Aties bàsic de botànica 1 PLANTES 
Petita història de Miquel Martí i Pol 1 BIOGRAFIES 

AUDIOVISUAL INFANTIL 
7eo visita una granja 1 DVD "lïO 
Tec y Pablo juegan 1 DVD TEO 
Tec juega en casa 1 DVD TEO 
Tec y los transportes públicos 1 DVD TEO 
Les Tres bessones: 
En Joan sense por f El lladre de Bagdad 1 DVD JUA 
En Pinocho / L'aneguet lleig 1 DVD PIN 
Les tres bessones i Gaudí 1 VD TRE 
El Viaje de Chihiro 1 DVD VIA 
Mortadelo y fílemón: 
La venganza de Ten-Go-Pis... i DVD VEN 
Casos aéreos... 1 DVD CAS 
Los inventos del Profesor Bacíer/o... 1 DVD INV 
El caso de los secuestradores... 1 DVD CAS 
El sulfato atómico... 1 DVD SUL 
Cantem amb els Teletubbies! 1 VD TEL 
Rovelló. Coloma, Coloma, Coloma 1 VD COL 

mailto:AJLLAl@terra.es
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Agrupació d'Afeccionats a 
l'Astronomia de Girona 

AWG 

'Agrupació d'Afeccionats a l'Astronomia de Girona va 
organitzar el passat 28 d'agost una planatada de 

telescopis a la plaça Catalunya per observar el planeta Mart. 
A Tacte hi van assistir unes 350 persones i es varen 

muntar uns 10 telescopis de diferents tipus i mides, entre 
ells el que anirà al futur observatori de Llagostera, el 
Celestron C-14. 

La jornada va tenir molta difusió; tanta que va venir 
gent expressament des de poblacions com Palamós, Girona, 
Figueres, Platja d'Aro, Olot, Sabadell, Calella de la Costa, 
Barcelona, Mollet del Vallès, Sant Celoni i fins i tot de 
Perpinyà. 

Els actes van començar a la terrasa del Casino 
Llagosterenc amb una xerrada amb video, projeccions so
bre el planeta Mart en què es varen tractar aspectes com 
la seva aproximació, les seves semblances i diferències 
amb la terra i es varen projectar diverses fotografies de 
sondes espacials. 

La xerrada va durar uns 45 minuts i llavors es va donar 
pas a les observacions. 

El planeta Mart es va poder veure a només 55,7 mili
ons de quilòmetres de la Terra, la menor distància dels 
últims 58.000 anys. 

Aquesta data "històrica" per l'astronomia mundial va 
permetre als aficionats que disposaven d'un telescopi de 
més de cinquanta augments poder observar detalls del pla
neta, com el casquet polar nort, les taques de la superfície 
0 les línies que erròniament havien estat interpretades com 
"canals" artificials. 

A finals del mes d'agost. Mart s'ha pogut observar amb 
el seu característic color ataronjat, a simple vista. 

Si voleu conèixer més detalls sobre la nostra associació 
i activitats podeu connectar-vos al nostre web 
www.astrogirona.com 

/WG 

Tothom qui va voler va poder observar Mart amb telescopi 

L'A ao^6<x 

Telèfon 972 805525 
Reforç i repàs indiv iduals i g rups reduïts 

— ^ i « ^ - C/ Girona, 31. Llagostera 

Restaurant / Bar 

vAJL I " 

Cuina casolana 
Sen/ei de carta i menú 

C/ Sant Fel iu, 55 L L A G O S T E R A 17240 Gi rona 
Telf: 972 83 11 2 5 / 972 83 01 29 

http://www.astrogirona.com
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TU ETS MESTRE 
PERQUÈ ELS QUE VÉNEN DE FORA CONEGUIN I PARLIN EL 
CATALÀ, TU ETS EL MILLOR MESTRE. PAR l̂S^ENrCATALÀ. 
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-•iW' 
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és de 65.000 persones que vénen de fora apreílenèï català, cada anyrsiï^b élg-diveréos programes 
cl'ensenyament l ingüístic. Ajuda'ls a practicar, figls parles en català, els ajudaràs a integrar-se 
a la nostra cultura i, a més, contr ibuiràs al seu j K E t t í o l u p a m e n t personal i professional. 

el íu-tur creix 
a Ca-talu\oya 

WÜ Generalitat 

EN CATALÀ. TU HI GUANYES 
üm de Catalunya 

www.gencat.net 

http://www.gencat.net
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Col·legi Ntra. Sra. del Carme 

El dissabte 14 de junt l'escola Nostra Senyora del Carme va 
celebrar, amb gran èxit de públic, el festival de final de curs. 

Enguany s'han acomiadat d'aquest curs escolar gaudint i fent 
gaudir amb una cantata, Rebel·lió a la cuina, d'Antoni Miralpeix. 
Aquesta cantata va ser adaptada per la mestra de música de 
l'escola, Maria Puig. 

Sota la seva direcció i amb la col·laboració de tot el claustre 
de professors de l'escola, l'APA i l'Ivan Joanals, els alumnes van 
cantar, ballar i tocar l'orquestra amb diferents estris de cuina, 
gots, forquilles, olles, mà de morter,... 
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Un curs més vam celebrar ia graduació dels nens d'educació infantil í de primària. Alguns pares privilegiats van poder 
assistir a aquesta festa i gaudir d'una bona estona. També es va aprofitar l'acte per fer un petit homenatge a una 
companya nostra, la Srta Mari Ortiz, que fa 25 anys que treballa a l'escola amb els més petits. 

Nens i nenes de 6è 
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Abans de la sortida Sortida de bicicletes davant del col·legi 

El dia del pedal 

El divendres 20 de juny van anar 
amb bicicleta a la pineda fosca. Allà, 
com és tradicional, es va fer una gran 
arrossada de germanor. Per cert, 
'arròs va ser inmillorable. Com 

sempre, es va comptar amb 
'organització per part de la junta de 
'APA. 
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Matança pròpia 
Embotits Casolans 

Plats Cuinats 

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

Tel. 972 83 02 14 
e-mail: cesleve@grn.es 
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R e s t r u d i s s.i. 
CALEFACCIÓ • AIGUA • LLUM • CÜMATITZACIÓ 

^i 
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 

^X/IVloN I SE 
* P. RABASEDAS • IVl. BOADELLA, C.B. 
CONfRCaONS - qtAJ£j?^ Dr FMNT 

llfJVC£.K/A - COKBÉ.'OiKíA 
KO&AJ^RCA^A 

p l a ç a O a l a í u n y a , 1 - L o c a l A 
"Tel. C9'7"2) S3 OG 4 6 

1 7 2 4 0 L L A G O S T E R A 

Centre d'Estètica 

C. Almogàvers, 22 
Tel, 83 01 47 

17240 LUGOSTERA 
(Girona) 

PROOUCTOSDECO OMERADOS.A. 

Carrer Lleida, s/n 

Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

locals 
comercials 

mailto:cesleve@grn.es
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Reclamació pel valor d'una mula 

Es efectes de les guerres sempre 
ón nefastos, tant al camp de ba

talla com per a la població civil. 
Durant la gerra contra els france

sos al segle XVII, el domer de Llagos
tera va patir l'espoliació d'una mula 
per part de les tropes espanyoles; el 
fet sembla una fotesa, però per al 
perjudicat devia ser prou important. 
Uns anys més tard va denunciar els 
responsables perquè l'indemnitzessin. 
Es tractava de dos jurats de la Univer
sitat del Castell de Llagostera. 

El 25 d'octubre de 1656 el batlle 
Josep Gros a instàncies de Joan 
Francesc Cadarcet, prevere i domer, 
va fer presentar Jaume Prats I Feliu 
Parera, tots dos pagesos, que l'any 
1653 eren jurats, per aclarir aquest 
fet que va passar aquell any durant 
l'estada de les tropes espanyoles al 
nostre poble. 

El batlle va demanar al domer que 
expliqués el que havia passat i aquest 

va començar demanant que els dos 
presents -Prats i Parera- fossin con
demnats a pagar-li el valor d'una mula 
de pèl negre d'uns onze anys, que te
nia a l'estable de casa seva i que ells 
dos com a jurats "violentment li feren 
traurer de dit estable per los soldats". 
A més, demanava danys i perjudicis. 

Feliu Parera es va defensar dient 
que, durant l'estada al poble de les 
tropes d'infanteria espanyola del ca
pità Maqueda, era cert que havien 
espoliat una mula del domer, però ell 
va ser obligat pel capità i pels soldats 
a exigir les claus de la cort on hi havia 
l'animal i que en absència del domer 
les va demanar al reverend Baldiri 
Vallella, ara difunt, que residia a la 
mateixa casa de la doma i que, en no 
voler-les entregar, havia dit als militars 
que fossin ells qui les hi prenguessin, 
ja que ell com a Jurat no ho podia fer. 
En aquelles circumstàncies no estava 
en condicions de negar-s'hi i, per tant, 

demanava ser absolt. L'altre acusat, 
Jaume Prats, va dir que ell no hi havia 
intervingut, en aquest fet. 

El batlle, després d'escoltar amb
dues parts, va comunicar als presents 
que en prenia nota i que Ja els comu
nicaria la seva decisió. 

Desconeixem quin va ser el vere
dicte de Josep Gros, però coneixent el 
zel demostrat com a batlle per diver
ses actuacions en l'exercici del seu 
càrrec, creiem que devia dictar la sen
tència justa en aquell conflicte local. 
sorgit com a conseqüència de la guer
ra entre espanyols i francesos que va 
desembocar en un tractat signat per 
tots dos estats, conegut com a Tractat 
dels Pirineus, que va perjudicar greu
ment Catalunya, que va perdre, entre 
altres coses, una part important del 
seu territori que avui es coneix com a 
Catalunya Nord, a l'estat francès. 

Josep Cantó i Antoni Mascort 
(AHG) 

GARATGE EMILI ROGET 
SERVEI OFICIAL PEUGEOT 

TALLER, RECANVIS I VENDES 
Ctra Girona - Sant Feliu de Guíxols, km 13. Tel 972 83 01 67- Fax 972 83 04 60- 17240 LLAGOSTERA 



REGISTRE CIVIL 

Naixements 

m 3 maig Zakaria El Moussaoui i El Khattabi 

14 maig David Miró i Hierro 

24 maig David Galindo i García 

28 maig Max Mestres i Montiel 

10 juny Joana Vila i Ortiz 

19 juny Ismael M'Rabet i El Kholtei 

30 juny Nora Mohamed i Gil 

30 juny Mirna Vila i Suros 

27 juny Oumayma El Bouazzati i Aakid 

4 juliol Élia Diéguez Gurnés 

5 juliol Marouane Barmou i Agoub 

9 juliol Paula Pagès i Colomer 

20 juliol Yassine Darif i Darif 

18 juliol Paula Ruiz i Pareta 

Matrimonis 

David Galindo i García 

Èlia Diéguez Gurnés 

11 maig Josep Soler Burch i Margarita Ventura Gratacòs 

10 maig Joaquin Marin Gallego i María-Jesús Lopera Jiménez 

17 maig Antonio Martínez Torres i Cristina Ruz Navarro 

I juny Albert Cristòfol Guasch i Rosa-Maria Moreno Mulero 

31 maig David Fàbrega Blavi i Lilian Vivas Villacampa 

Ijuny Jorge Carreras Xarpell i Núria Vila Subirana 

31 maig Jordi Vicens Lafuente i Isabel Postigo Jiménez 

7 juny José-Manuel RamírezTriguero i Inmaculada Torres Muiïoz 

21 juny Àngel Maria García Sànchez i Silvia Rodríguez Serra 

24 maig Juan Làzaro Moreno i Catalina Malagón Forns 

28 juny Pedro-Miguel Ortega Lafuente i Maria del Pilar Alcalde Pinilla 

12 juliol Javier Sala Coma-Cros i Agnès Riera Delarra 
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Matrimonis 

En Toni Martín Culebradas es va 
casar amb la cordovesa Carmen Paula 
el passat 16 d'agost. 

Es varen casar a Còrdova i viuran a 
Llagostera. 

En Toni, per si algú té dubtes, és el 
de l'esquerra, vestit "xati playboy" 

Defuncions 

19 maig 

22 maig 

23 maig 

29 maig 

31 maig 

3 juny 

6juny 

Sjuny 

13 juny 

21 juny 

22 juny 

22 juny 

25 juny 

29 juny 

30juny 

2 juliol 

17 juliol 

19 juliol 

23 juliol 

José Vila Arola 

Joaquina Sureda Pons 

José Soler Coll 

Juan Sabater Parés 

José Sagué Masgrau 

Rosa Montana Gotarra 

Magdalena Turón Sureda 

Teresa Vives Duran 

Diego Moreno Benítez 

Marina Coll Hidalgo 

Ana Luzón Galvez 

Maria-Luisa Sànchez Escolante 

Juüa Odena Burrut 

Consuelo Viiïolas Mir 

Isabel-Teodora Porcel Hernàndez 

Emilio Roget Raurich 

Maria Comas Martí 

Encarnación Arjona Pérez 

Josefa Morales Solana 

95 

86 

68 

73 

68 

77 

84 

68 

72 

68 

85 

63 

93 

76 

84 

74 

97 

90 

83 

/ 
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Dels vescomtes de Rocabertí als 
barons de Montcada 

Any 1288 

Dalmau l l i , vescomte de 
Rocabertí, Desfar de Palau, casat amb 
Ermessendis de Navata, comprà el 
castell i el poble de Llagostera al rei 
aragonès Alfons 11 El Franc, 11 de 
Catalunya i successor de Pere II El 
Gran; així passà a ser el primer Senyor 
de Llagostera, mentre visqués. 

El vescomte, durant la guerra amb 
el francès, s'havia adonat de la 
importància estratègica que tenia 
Llagostera -era la fortalesa més 
important de la comarca- i per això va 
comprar-lo per 32.480 sous d'or. 

Dalmau va morir el 1304. Havia 
estat casat quatre vegades: primer 
amb Ermessenda Desfar, després amb 
Blanca de Fenollet, Ermessendis de 
Navata i Guillema de Cervelló. Va tenir 
en total tretze fills, entre ells Garau 
de Rocabertí. 

Durant aquest any s'establiren a 
Catalunya els ordes dels mercedaris, 
dominics, franciscans i els carmelites. 
Els templers, capellans militars, 
actuaren en aquesta comarca des de 
l'any 1190 fins al 1310. 

El frare aventurer Roger de Flor fou, 
primer, corsari i després almirall de la 
flota catalana. Va reconquerir Sicília, 
Sardenya, Nàpols, part de Grècia i de 
Turquia i arribà més enllà del Bòsfor. 

Any 1305 

El vescomte de Rocabertí organitzà 
una mobilització a la plaça d'armer del 
castell de Llagostera per anar contra 
el comte d'Empúries, que s'havia 
rebel·lat contra el rei Jaume II El Just, 
fill de Pere El Gran i de Constança de 
Sicília. 

El comte d'Empúries s'havia 
rebel·latcontraelrei perquè, junt amb 
altres nobles, no volia pagar els tributs 
exigits pel Govern central d'Aragó per 

les despeses de la guerra passada, i 
pretenia independitzar-se. 

Calgué preparar pera la guerra tots 
els homes aptes, que portaren 
ballestes, llances i espases; els 
pagesos els havien de proveir de pa 
de galeta durant un mínim de quinze 
dies. Una contraordre d'última hora va 
deixar sense efecte aquesta 
mobilització, però els guerrers, ja 
enardits, juntament amb gent d'altres 
pobles, van atacar el comtat 
d'Empúries i provocaren grans 
destruccions. 

Aquesta mateixa temporada va ser 
assassinat a Grècia Roger de Flor, 
almirall de la flota catalana. Això va 
motivar la gran venjança dels catalans, 
que mataren tota la població de 
Redesto, on havia ocorregut 
l'assassinat. Tot i així, els catalans 
dominaren aquelles regions fins l'any 
1387. Un dels fets més importants dels 
Almogàvers en aquells països fou la 
conquesta contra els turcs de 
Constantinoble, l'any 1303. 

Aquest segle XIV es construïren 
esglésies i catedrals gòtiques molt 
verticals. A França i Bèlgica arribaren 
fins a cinquanta metres d'alçada, a 
base de nervis apuntats rematats amb 
la seva clau, arcs recolzats sobre 
contraforts i grans finestrals decorats 
amb vitralls de magnífics dibuixos i 
colors. Les masies senyorívoles del 
nostre país també es construïren amb 
estil gòtic, però molt auster i amb 
pedra de granit del mateix terreny, molt 
poc ornamentades. 

Any 1314 

Quan morí Dalmau de Rocabertí, 
el seu successor fou Grau de 
Rocabertí, baró de Navata i segon 
Senyor de Llagostera, el qual necessità 
la venia del rei Jaume II de Catalunya 
i III d'Aragó. 

En els registres reials es 
considerava que les rendes del poble 
i el castell de Llagostera que rebia el 
senyor feudal eren de 6.500 sòlidos 
(sous d'or) l'any. 

El rei protegia Llagostera i li va 
concedir una fira annual de quinze 
dies, que començava vuit dies abans 
de Sant Jaume; havia de recollir totes 
les transaccions artesanes, agrícoles i 
de bestiar de la comarca. Però en 
celebrar-se a mig juliol, el temps de 
segar i batre, es va canviar de data i 
es féu una fira de bestiar per Sant 
Bartomeu, el dia 24 d'agost, que durà 
fins l'any 1936, i durant la qual 
s'organitzaven ballades. 

Jaume II es casà a Girona amb 
Maria, filla del rei de Xipre, amb 
l'assistència de representants d'alguns 
pobles, com Llagostera, d'on hi anaren 
alguns prohoms acompanyats del 
batlle. 

A Girona es reprengueren les obres 
d'ampliació de la Catedral gòtica, 
començant per la part de l'absis, al 
costat de l'antiga romànica. Lany 1417 
encara continuaven les obres. 

Hi ha notícia que en aquesta època 
alguns volcans d'Olot encara fijmejaven 
i els bufadors d'Amer roncaven. 

Any 1317 

Existeix un document d'aquesta 
data en llatí; es tracta d'un reglament 
de les obligacions de les diferents 
classes de capellans que exercien a 
l'església de Llagostera i a la de 
Panedes. Una confirmació de l'original 
la té un particular d'Amer i hi ha una 
còpia, traduïda, a l'arxiu privat de can 
Llambí de Panedes, a Llagostera. 

Emili Soler 
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Frederic Beigbeder flirteja amb el 
desastre 

òLa Dolce Vita? cQuina Dolce Vita? òOn és? 

Frederic Beígberder 

Amb un títol tan taxatiu com Lamor dura tres anys 
Frederic Beigbeder presenta la seva teoria postmoderna 
sobre l'amor. No és un llibre recent: Beigbeder es va fer un 
lloc a les llistes de vendes fa un parell d'anys amb 13,99 
euros, crítica ferotge al poder manipulatiu del món de la 
publicitat amb el que va aconseguir un gran èxit i de pas va 
ser acomiadat de l'empresa de publicitat on havia estat 
treballant durant molts anys. Posteriorment va publicar 
Ultimo inventario antes de la Hquidación, un conjunt de 
ressenyes sobre els cinquanta llibres de la literatura con
temporània preferits pels francesos segons una enquesta 
de la FNAC i l e monde, des de Faull<ner i Kafka a Céline, 
sense oblidar Hergé, pare de Tintin. 

Uamor dura tres anys és, doncs, un llibre publicat a 
França l'any 1997. Beigbeder proclama a través d'un 
artefacte tan adherit als principis de la versemblança -i 
alhora tan proper i llunyà de la veritat- com és el gènere 
autobiogràfic, que l'amor dura tres anys. Aquesta és la 
successió d'esdeveniments que, després de separar-se de 
la seva dona, porten l'autor a arribar a aquesta conclusió: 

Al principi, tot és bonic. Fins i tot tu mateix. Durant un 
any, la vida no és res més que una successió de matins 
assolellats, fins i tot quan neva per la tarda. (...) 

El segon any, les coses comencen a canviar. T'has tornat 
més tendre. Feu l'amor poc sovint i considereu que no és 
greu. Defenseu el matrimoni davant dels vostres amics, 
que no us reconeixen.(...) 

El tercer any porta una notícia bona i una de dolenta. La 
notícia bona: fastiguejada, la teva dona t'abandona. La 
notícia dolenta: comences un altre llibre. 

L'escriptura contra o amb la vida, el vell truc que permet 
l'escriptor cauteritzar les ferides. Capítols breus, escriptura 
àgil, escassa narració i degoteig de reflexions iròniques i 
amargues per explicar un món on regna una societat de 
consum atroç on l'amor fins la mort no té vigència. Tot i 
que en ocasions la visió apolíptica de Beigbeder resulti 
insolent, només cal gratar una mica a la superfície de les 
paraules per veure que allò que busca Marc Marronier 
(l'a/ter ego ficcional de Beigbeder al text) o, més ben dit, 
allò que no troba Marc Marronier és la imatge de la felici
tat inabastable que ell mateix s'ha creat. 

FREDERIC BEIGBEDER 

El amor 
dura tres anos 

Hereu de la prosa de Breat Easton Ellls (el tie American 
Psycho) i, segons les bones llengües, fill pròdig de Michel 
Houllebeq (no oblidar mai Les partícules elementals), el 
recorregut temporal sobre el naixement, vida i mort d'una 
relació de parella que fa Beigbeder proclama que la 
literatura sigui un espai de llibertat, on es pot estar en 
contra de la vida, anunciar la Inevitable sensació d'estar 
mort sense cap vergonya I jugar amo les possibilitats que 
la pròpia literatura dóna per lluitar contra la infelicitat: 

Tot sovint es diu que s'han de mantenir les aparences. 
Jo dic que cal matar-les, és l'única manera de salvar-se. 

Potenciant la seva imatge ú'enfant terrible, Beigbeder 
es dived:eix confonent la personalitat de Marc Marronier 
amb la de l'autor, que al final del recorregut de la narració 
assassina el seu personatge per coronar-se com l'únic pro
tagonista d'un espai vital on no hi ha lloc pel cinisme 
total i on la vida sempre continua. 

Cristina Garcia 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES 
del 22/3 al 20/4 
Amor: No és el moment de fer 

canvis, no us precipiteu o després us 
en penedireu. 

Feina: La lluna que entra de ple 
en la vostra casa v farà ressorgir la 
vostra creativitat. 

Salut: No presumiu tant de la 
vostra forma física. Esteu en forma 
però no per fer excessos. 

LLEÓ 
del 24/7 al 23/8 
Amor: No heu de capficar-vos si 

no veieu aquell noI/a que us porta de 
cap. Ara com ara no us faltaran 
pretendens. 

Feina: Somnis que teníeu mig 
apagats, es faran realitat.. 

Salut: Notareu que les vostres pi
les s'aniran carregant poc a poc. 

SAGITARI 
del 23/11 al 22/12 

Amor: Aprofiteu bé els últims dies 
de platja perquè coneixareu molta gent 
interessant. 

Feina: Si ja en teniu no cal patir, 
però si no és així potser us costarà 
aconseguir-ne. 

Salut: Tot i que encara no ha arri
bat el fred més extrem, haureu de vi
gilar amb els constipats. 

TAURE 
del 21/4 al 21/5 
Amor: Solters/es d'aquest signe: 

s'ha acabat el vostre avorriment. 
Feina: Amb Mart rondant pel vos

tre signe ara és el millor moment tant 
per trobar feina com per pujar de ca-
tegor ia . 

Salut: Teniu una salut de ferro. No 
cal patir pera res. 

BESSONS 
del 22/5 al 21/6 
Amor: Ara és el moment més fa

vorable per a trobar la persona amb la 
qual us trobareu millor. 

Feina: Vigileu amb el vostre cap, 
últimement no us treu l'ull de sobre. 

Salut: Aneu amb molt de compte 
amb l'equena, és un punt delicat. 

VERGE 
del 24/8 al 23/9 
Amor: Ara que comença un nou 

curs, sereu els "cracks"de l'institut. 
Feina: Si hi poseu ganes i interès 

aconseguireu aquella feina tan desit
jada. 

Salut: Esteu en bona forma, cal que 
no deixeu d'entrenar. 

BALANÇA 
del 24/9 al 23/10 
Amor: Les aventures estan bastant 

apagades per ara, us tocarà esperar 
el vostre torn. 

Feina: D'ara en endavant veureu 
les coses diferents i amb més optimisme 
que abans, això farà que tot vaigi millor. 

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

CAPRICORN 
del 23/12 al 20/1 
Amor: Les coses han canviat for

ça, però no és preocupant, en poc 
temps tornareu a circular sense pro
blemes. 

Feina: Un altre tema difícil però no 
impossible, i fins i tot després serà 
millor. 

Salut: Procureu no cansar-vos amb 
excés, sobretot amb les festes noc
turnes. 

AQUARI 
del 21/1 al 19/2 
Amor: Sembla que les coses us van 

força bé, això és el començament 
d'una etapa molt i molt bona. 

Feina: En aquest camp seguiu com 
sempre, aneu fent sense massa 
novetats. 

Salut: Alerta amb els nervis, 
podríeu quedar clavats/des. 

CRANC 
Del 22/6 al 23/7 
Amor: M'agradaria poder dir que 

tot serà com una bassa d'oli, però en 
les relacions ja se sap.... 

Feina: Felicitats!!! Trobareu feina i 
per molt de temps. 

Salut: Us trobareu millor que mai i 
veureu les coses amb molt d'optimis
me 

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: Ara és un bon moment per 

a plantejar-vos que és el que voleu 
realment 

Feina: Saturn que entra dins la vos
tra casa III us portarà canvis positius. 

Salut: Després d'un estiu molt 
mogut, ha arribat l'hora de reposar i 
fer el mandra. 
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L'ULTIMA NIT A LA FRESCA 63 

Reflexionem o tomem a 
practicar la flexió? 

Estàvem asseguts en un banc de la 
plaça, davant la mirada impertor

bable de les fotografies dels caps de 
llista a les eleccions per a l'alcaldia 
de Llagostera. Era el dia 24 de maig, 
jornada de reflexió. 

L'amic J. m'explicava qüestions 
sobre la democràcia als formiguers 
mentre jo reflexionava. Situat a molts 
quilòmetres i molts anys de distància, 
reproduïa dins el meu cap una 
conversa de l'any 364 abans de Crist, 
a la localitat d'Atenes, a Grècia. 

- Hi ha quelcom més important 
que viure, -raonava el filòsof Aris a 
l'Acadèmia- i és conviure. 

L'Acadèmia, lluny d'ésser un local 
on se senten esgarips infernals 
produïts per individus engominats, 
amb pantalons texans estripats sota 
el genoll que pateixen una variant 
desconeguda del mal de San Vito, era 
l'escola on es reunien els filòsofs per 
a discutir i aprendre ciències diverses. 

- Molt bé, Aris,-va dir Filippo de 
Roda- fes més sentències òbvies com 
ara que la distància més curta entre 
dos punts és la línia recta, o coses 
per l'estil. No siguis tòtil i entrem en 
raonaments més importants. 

- Aris: tòtil! - va sentir-se la veu 
d'un jove aprenent de filòsof, que 
sense voler, batejava un dels 
pensadors més importants de tots els 
temps. 

Jo, mentre J. intentava relacionar 
l'excrement de la formiga reina amb 
la constitució espanyola, reflexionava 
sobre la màxima aristotèlica. Conviure 
és bàsic, després del dia d'eleccions 
(hagi guanyat el qui sigui), estem 
obligats a continuar vivint amb els 
nostres conciutadans, a escoltar-los i 
a discutir-hi per avançar. 

Desgraciadament l ' insul t i la 
desqualificació és molt freqüent en 
política. En els darrers anys és una 
pràctica habitual del govern d'Espanya, 
així com ho és no escoltar ningú, 

passant per sobre qualsevol posició 
que no sigui la seva. El comportament 
del govern d'Aznar és d 'una 
prepotència, d'una sòrdida vanitat, 
d'una altivesa encotillada i d'un sentit 
antidemocràtic tal, que fa posar els 
pèls de punta, provocant una mala 
convivència. 

Reflexionant sobre altres polítics 
vaig adonar-me que no eren gaire 
diferents. 

Reflexionant també sobre el vici 
molt escampat de no escoltar els 
altres, vaig adonar-me que jo mateix 
no era gaire diferent dels meus 
conciutadans polítics. Havia sentit, 
però no havia escoltat J. Per dissimular 
la meva barroeria, vaig convidar-lo a 
una cervesa al casino, donant per 
acabada la meva jornada particular de 
reflexió. 

Cada persona té una forma pròpia 
de pensar en profunditat sobre un 
tema, de reflexionar. Una forma molt 
escampada és la de repenjar el colze 
sobre la taula i col·locar el cap dintre 
de la mà, fent cara de pomes agres. 

També és f reqüent caminar 
pensant en problemes o buscant 
respostes.(Ara camino buscant la 
inspiració per acabar aquest article: 
trap-trap, trap-trap, catacroc," Maleït 
canto de la pollosa taula del dimoni"). 

Cientí f ics cèlebres es fe ien 
preguntes molt t ranscendenta ls 
est i rats sota un arbre, donant 
instruccions molt serioses als ajudants 
de no destorbar-los quan ronquessin, 
doncs era en aquell moment quan 
feien els grans descobriments. Nev̂ t̂on 
es va passar dos anys jeient sota una 
pomera, mentre la universitat anglesa 
li pagava sucosos emoluments amb la 
finalitat de descobrir unes lleis físiques 
importants. La mamella se li acabà 
quan durant !a seva pràctica de 
meditació (vol dir dormir com un tronc) 
li va caure una poma al cap. En 
despertar-se sobressaltatva exclamar: 

"Em cago amb la llei de la gravetat de 
la terra". Els deixebles s'adonaren al 
moment del gran descobriment que 
havien presenciat i juntament amb 
Newton es posaren a treballar per 
redactar la llei. 

Ar t is tes i a l t res personatges 
singulars reflexionen profundament 
ment re pract iquen tasques 
deposatives, o sigui quan van de 
ventre. 

Un cas molt sonat es va produir 
durant el rodatge del fi lm "Blade 
runner". El director en tasques de 
guionista (Ridley Scott) feia dies que, 
a part d'anar restret, no avançava en 
el guió i tenia el rodatge encallat. Amb 
mal de ventre (feia 18 dies que no 
anava de l'ídem), es va tancar al vàter 
amb paper i llapis. 

Entre bufets i suors va escriure 
(amb anglès, però jo ho escriuré en 
castellà, tal com vaig sentir-ho al 
cinema) les paraules del replicant (un 
robot) abans de morir-se: " He visto 
cosas que vosotros los humanos no 
podríais ni creer. He visto atacar 
lanzaderas espaciales en llamas. He 
visto rayos C en las puertas de 
Tanhauser". En aquest moment 
l'esfínter se li obrí evacuant-ne una 
quantitat sorprenent i provocant una 
mena de tro que va fer sacsejar tot 
l'edifici. Els actors i tècnics varen sortir 
corrents en témer un terratrèmol. 
Alguns, aprofitant l'ensurt, varen 
agafar-se tres dies de festa. 

El senyor Scott, vermell com un 
pebrot i fent crits de victòria, va quedar 
ben descansat. La reflexió havia estat 
molt profitosa, Intel·lectualment I 
gàstricament. 

Joan Frigola 
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Heretaran la música 

Probablement tothom ha tingut re
velacions. Tothom ha viscut mo

ments en què una determinada frase, 
una imatge, la electricitat d'una idea 
travessant el cervell, li ha obert una 
nova visió del món. Tothom ha experi
mentat la intensa sensació d'aproxi
mar-se a alguna de les veritats essen
cials i ha notat el sacseig d'una reve
lació que errònia o no -qui ho pot sa
ber això?- sembla que conté alguna 
de les claus de la vida. Jo també. Ara 
us ho explico. No descar
to que aquest preàmbul si
gui excessivament solem
ne per introduir una reve
lació que al capdavall és 
una revelació menor, útil 
únicament per a la vida 
quotidiana i a la qual pro
bablement vostè, benvol
gut lector, hagi ja accedit 
amb facilitat. Ho va dir una 
amiga meva: "de tot el que 
podem deixar als nostre 
fills allò més important és 
indiscutiblement allò que 
els ensenyem, o que els 
fem aprendre. És una ri
quesa que l'acompanyarà tota la vida". 
I no ho afirmava fent referència a la 
saviesa d'aquelles sentències que els 
progenitors aboquen amb una certa 
afectació, ni tampoc pensant en la con
veniència d'adreçar els fills cap a la 
carrera universitària més profitosa. La 
meva amiga ho va dir pensant en un 
ensenyament molt concret: el de la 
música. I ho deia amb determinació, 
absolutament resolta a que la seva 
prole heretés un aprenentatge que per 
a ella era fonamental. Que l'aprengués 
si era necessari contra la seva pròpia 
voluntat. Contra la seva inevitablement 
voluble i frívola voluntat infantil. Al cap
davall la immensa majoria de músics, 
des de Mozart a Duke Ellington, des 
de Pau Casals a Rabi Shankar, de John 
Lennon a Pablo Milanès, han estat 
aplicadíssims aprenents de música per 
decisió paterna. Si haguessin tingut 
l'oportunitat d'escollir els aprenentat

ges infantils potser haurien passat a 
la posteritat com a futbolistes, o men
jadors de gelats, o jugadors extraordi
naris de cavall fort, però no com mú
sics. I la música, no ho dubteu, és un 
fenomen prodigiós. Qui més qui menys 
ha experimentat en la pròpia pell el 
seu enorme poder, la força immensa 
que té per suscitar emocions. Des 
d'una cançó patriòtica, a una melodia 
nostàlgica, des de les espirals en sus
pensió del jazz a la intensitat romàn-

A Llagostera tenim una escola de música amb uns 60 alumnes 

tica d'unes notes sostingudes adequa
dament, des l'espectacular arquitec
tura d'algunes obres clàssiques a la 
corprenedora simplicitat d'una canço-
neta popular. Tot es trasmuda si ho 
acompanyem amb música: un paisat
ge intensificarà la seva bellesa, una 
frase es convertirà en poesia i els he
licòpters carregats de napalm caval
cant damunt la música apropiada, 
esdevindran malvats éssers mitològics 
d'una escena impressionant. Diuen 
que, com acostuma a succeir, el seu 
prodigiós poder deriva d'un fet circum
stancial, simple, quasi vulgar: la pro
ximitat entre els territoris del nostre 
cervell destinats al reconeixement dels 
sons i els que processen les emoci
ons. Això però, no impedirà que pros
segueixi amb aquest, un pèl abrandat 
ho admeto, elogi que feia la meva 
amiga melòmana i al qual jo també 
m'adhereixo. No sé si se n'han ado

nat però de totes les cultures, fins i 
tot de les que procedeixen de móns 
més llunyans, més incomprensibles, 
més inconcebibles des de la nostra 
perspectiva, la música és allò que ens 
resulta més pròxim, més atractiu, més 
assequible. En el món de la música 
les fronteres són fràgils i sempre hi 
ha qui les vulnera i és probablement 
per aquesta raó que proporciona una 
visió oberta i enriquidora del món. La 
música no únicament amansa les fe

res, també té un enorme 
poder integrador. Els mú
sics cooperen, Intercanvi
en, ban-egen, s'enriqueixen 
mútuament. Qui pot oferir 
tant? Quina activitat huma
na és més agraïda? Quin 
aprenentatge infantil pot 
acompanyar-te tota la vida 
i pot oferir-te les possibili
tats i tota la riquesa d'un 
món paral·lel o alternatiu 
a la teva activitat professi
onal? A Llagostera tenim 
una escola de música amb 
uns 60 alumnes. No està 
malament si considerem 

la nostra escassa tradició, però si ens 
comparem amb poblacions com 
Vidreres o Cassà que dupliquen o tri
pliquen aquesta xifra, ens queda, òb
viament, molt camí per córrer. 0 sim
plement per caminar, que tampoc cal 
precipitar-se. Estaria bé però, poder 
veure i viure la eclosió de formacions 
de música clàssica, I de rock, o pop, o 
reggae, o ska, o biues, o funky, o rai, 
0 rumba, o grups de percussió, o co
rals, 0 el que sigui, i estaria bé que 
aprofitant les prodigioses virtuts de la 
música hi participés gent procedent de 
tots els sectors de la nostra diversa, 
variada i rica comunitat. Estaria bé 
veure com enriqueixen els nostres ac
tes socials i la nostra vida cultural. Per 
a ells i per nosaltres estaria bé que 
els deixéssim en herència el prodigi 
de la música. 

Enric Ramionet 
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z' • • • Penúltimes reflexions? 

F h molts anys que escric articles als 
programes de la festa major i en 

els butlletins. 
Gràcies a la possibilitat d'expressar 

el meu punt de vista sobre les coses 
del poble va néixer la meva vocació 
periodística. La meva escola va ser 
autodidacta. Afaita de res més (sovint 
he trobat la faltar una formació més 
sòlida) la vida també és una bona 
universitat I vaig arribar a El Punt, 
primer com a corresponsal, i després 
hi he anat fent tots els papers de 
l'auca. Saber una mica de tot i no 
gaire de res, tenir curiositat i ser 
xafarder, voler arreglar el món i veure 
que ets incapaç de canviar el que 
t'envolta,... virtuts i defectes, sempre 
en contraposició i un camí per arribar 
a l'equilibri. Com que som bàsicament 
el que hem viscut, ara em trobo en El 
Punt fent de gestor (he tancat un 
cercle), i no hi escric gairebé res. El 
Butlletí és una vàlvula d'escapament 
com també ho és la revista de l'AMPA 
de l'escola de Montjuïc que, quina 
coincidència, també es diu el Butlletí! 

De Llagostera he tractat tota mena 
de temes, indiscriminadament, sovint 
amb el lliri a la mà, encara que 
ocasionalment també hi he posat una 
certa mala llet. Tot i això hi ha unes 
quantes històries que mai he acabat 
d'afrontar i no sé exactament perquè. 
Per exemple: sempre hagués volgut 
escriure sobre la "jet" llagosterenca. 
No ho he fet probablement per una 
mena de pudor o per allò tan senzill 
de qui diu les ver i tats perd les 
amistats. Ara bé, existeix realment la 
"gent guapa" a Llagostera? Tenim una 
classe alta local? Quan era adolescent, 
així ho creia. Fins i tot, durant una 
època vaig tenir un cert complexa 
d'inferioritat respecte d'altri. Amb els 
anys vaig anar veient que no n'hi havia 
portant i, sobretot, al començarà fer-
me adult, vaig desmitificar ràpidament 
el món d'aparences, de la mateixa 
manera que als 14 anys havia fet la 
creu amb la religió, radicalment. 

A aclarir conceptes, també m'hi van 
ajudar dos fets: treballar en el Banc -
l'inici del cercle -, i ajudar al meu pare 
a la barberia. Un cert coneixement 
sobre el món del diner em va acabar 
de convèncer que res no és el que 
sembla. I la gent que els dissabtes i 
diumenges venia a afeitar-se i tallar-
se els cabells, on predominaven els 
treballadors de fàbrica, els boscarols, 
els pagesos i els menestrals, em 
donava el contrapès que em feia falta 
per tenir les meves pròpies opinions 
sobre la societat i el món que ens ha 
tocat viure. 

El banc era una radiografia, un 
escànner, un TAC de la societat real. 
Qui més cara de potentat feia sovint 
era el qui més endeutat estava, i, en 
canvi, aquell que semblava un pela 
canyes tenia la bossa plena. El diner, 
ja fa temps que ho sabem, és l'autèntic 
amo i senyor de la vida actual, mana 
en els negocis i - ailàs! - també en la 
política. No obstant això, hi ha gent 
que vol viure en un món d'ostentació i 
sovint estirar més el braç que la 
mànega, amb els consegi jents 
dal tabaixos fami l ia rs . Des de 
Llagostera estant he vist dilapidar 
autèntiques fortunes. S'han fos grans 
patrimonis i han nascut nous rics del 
no res. 

Les coses canvien, i si ara els 
mirem des d'un altra prisma, hi ha un 
poble més real, com el de la barberia 
al qual em sento més proper. A punt 
de canvi de mi l · leni , vam poder 
presenciar com un fill de la immigració 
dels 5 0 / 6 0 , esdevenia el primer 
a lca lde d 'esquerres des de la 
República, i el que és més important, 
ésser reelegit ara per una àmplia 
majoria, sense que hi hagi dubte de 
la voluntat popular. Fets com aquests 
em reconcilien amb el poble i no és 
agosarat dir que aquí ha començat una 
segona transició, la bona, ja que la 
pr imera va ser una perversió -
democràtica, això sí- del sistema. Amb 
tot això hi té a veure la "jet" casolana. 

Poble despolititzat 

Sense ànims d'ofendre a ningú, el 
1978 quan vaig tornar de la "mili", 
Llagostera era un poble despolititzat. 
Hi havia comptades excepcions: uns 
incipients representants del PSUC, del 
PSC, d'ERC,... i de cop i volta, ja al 79, 
la gran onada convergent Ràpidament 
van esdevenir els "nous rics" de la política 
local i s'hi van mantenir durant vint anys 
que, des del punt de vist històric es ben 
poca cosa, però si ho mirem dia a dia 
és molt temps. 

Però tornem al 78. Mentre quatre 
idealistes fundàvem l'Associació de 
Veïns, els nous polítics ja preparaven 
les eleccions del 79. A vegades penso 
què hauria passat si les forces 
d'esquerres s'haguessin unit en els 
primers comic is , amb una bona 
representació d'independents, com va 
fer l'Entesa el 99. Ara no ho podem 
saber, però el nostre poble és massa 
petit com per deixar perdre l'energia 
positiva que hi ha entre els seus 
ciutadans. Des de l'AW va sorgir el 
Butlletí i la celebració del Solstici 
d'Estiu, dues iniciatives que, malgrat 
alts i baixos, encara es mantenen. Es 
van fer moltes altres accions, algunes 
sense èxit, com la defensa 
arquitectònica de l'Estanc de Dalt i 
d'altres que no van quallar com un inici 
de Federació amb les Associacions de 
Veïns de Caldes i Cassà, amb la 
pretensió de mancomunar serveis. 
També es va participar activament en 
la celebració de l ' I l de Setembre de 
1978, el primer a Llagostera amb un 
caire re iv indicat iu i f es t iu . 
Lamentablement, els següents 11-S, 
ja van ser només això: una festa. 

I durant tots aquests anys, mireu 
si n'hi ha hagut de coses per 
reivindicar! No només ara amb la 
dictadura democràtica del PR també 
abans amb la del PSOE. L l l - 9 - 7 8 , 
vaig cantar Els Segadors dalt l'escenari 
de la plaça amb el puny enlaire. No 
ho he tornat a fer més (el perquè re-
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queriria un altre article). El pacte polí
tic de la transició, probablement el 
camí més sensat, va acabar neutralit
zant massa reivindicacions. I a partir 
dels 80, i sobretot dels 90, se'ns va 
anar passant factura i fins al moviment 
internacional de r"antiglobalització" 
semblava que vivíem tots plegats al cel 
de les oques. 

La imposició de la línia d'alta tensió 
ha fet renéixer l'esperit lluitador, 
provocant la rebel·lió dels joves 
d'aleshores, però aquest esperit no 
pot ser només una foguerada. Ha de 
ser una forma d'entendre la vida, on, 
sense renunciar a la societat del 
benestar, també hem de ser capaços 
de ser més justos, més solidaris i més 
intransigents davant el poderós. Les 
grans manifestacions que es van 
produir arreu contra la guerra a l'Iraq 
demostren que som molts els que no 
volem un món governat pels Aznar, Blair 
i Bush de torn. 

De nou a rUVI 

Es torna a parlar que aquest pot 
ésser el penúltim número del Butlletí, 
i crec que els llagosterencs no ens ho 
podem permetre. Si no hi ha 
possibilitat de renovació de l'actual 
Col·lectiu s'ha de parlar, s'ha d'incitar. 

s'ha de provocar a les noves generaci
ons perquè agafin el relleu. Fa just un 
any, els col·lectivistes van convidar uns 
quants col·laboradors a debatre sobre 
el futur del Butlletí. Es van exposar 
força idees, però els que hi portaven 
més temps deien que ja n'hi havia 
prou. S'ha aconseguit fer quatre nú
meros més, però tornem a estar al 
mateix punt. M'agradaria que el relleu 
sorgís de la societat civil jove, però si 
això no es produeix, emplaço a l'Ajun
tament, que ja al mandat passat va 
crear un Consell de Comunicació, que 
generi una estructura mínimament pro
fessional per gestionar el Butlletí. 

Les prioritats són les que volem que 
siguin i tots en tindríem de diferents. 
En aquest cas però no parlem de cap 
bestiesa econòmica. Hi ha el local, hi 
ha maquinària (al començament els 
fèiem amb multicopista, full a full!) i 
segur que hi ha gent amb ganes de 
col·laborar. Falta el fil que ho lligui tot 
i que ho gestioni. 

Si mirem els altres mitjans locals, 
dubto que Llagostera Ràdio faci la 
funció que entenc haurien de fer les 
ràdios locals. L'esperit de l'EMUC s'ha 
anat esvaint i el panorama, en 
general, és força desolador. La plana 
web sobre Llagostera està molt bé com 
molta cosa que genera el món 

d'Internet, però no oblidem que hi ha 
una gran majoria que no en són usuaris 
i que només s'informa amb la lletra 
escrita (a més, de la ràdio i la tele, 
però aquests mitjans no parlen 
normalment de Llagostera). El Butlletí 
Municipal informa sobre les accions 
de govern però no es pot entendre com 
un mitja de comunicació ja que porta 
l'estigma "oficial" i això sempre li 
restarà interès. 

El Butlletí va néixer de la voluntat 
popular de disposar d'un mitjà de 
comunicació i d'informació local, fet, 
escrit i pensat per la gent de 
Llagostera. A la primera etapa érem 
més bel·ligerants amb el poder local, 
i també més ingenus, més innocents. 
Ara, el Butlletí compleix la funció de 
donar a conèixer totes aquelles 
activitats i fets que es generen al 
municipi, i preservar-los per la 
posteritat. És una tasca que no fa ningú 
més i potser li falta aportar un xic de 
reflexió i d'opinió (del col·lectiu com a 
tal) amb totes les contradiccions que 
calgui. El temps és la justa mesura per 
posar les coses al seu lloc i sempre 
cal una veu crítica. 

Joan Ventura Brugulat 
Agost del 2003 

Joan Ventura, Dani Moll -membre del col·lectiu de redacció- i Pilar Sancho -Regidora de Cultura- durant Tacte de presentació 
del primer número de la segona etapa de El Butlletí, el desembre de 1995. 
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Col·legi N. Sra del Carme 1968 
Foto cedida per Maribel Llobet Guevara 

l.Gna. Salut 
2. Montserrat Rufí 
3. Ricard Ros 
4. Joan Frigola 
5. Júlia Arnal 
6. Emili Ramos 
7. Josep Coll 
8. Joan Muscorl 
9. René Jordà 
10. Lluís Casals 
11. Esteve Martí 
12. Jordi Blanch 
13. Francesc Molero 
14. Sita. Fina Reixach 
15. Maribel Llobet 
16. Elena Pascual 
17.RogclioViIà 
18. J. Rodríguez (?) 
19. Joan Romero 
20. Lluís Calderó 
21. Joaquim Vendrell (?) 
22. Xavier Fabrellas 
23. Carles Postigo 
24.? 
25. Joan Gispert 
26. Xavier Pascual 
27. Albert Vazquez 

28.MilagrosCoIl 
29. Joan Vila 
30. Dolors Artau 
31. Mercè Moreno 
32. Roser Castelló 
33. Canue Vidal 
34. Irene Ribas 
35. Lourdes Palomo 
36. M.Cmz Peralta 
37. Joaquim Vall-llosera 
38. Antoni Tarrés 
39. Xavier Romo 
40. Pilar Ramírez 
41.Teresa Aliu 
42. Marina Corominas 
43. Rosa Morè 
44. Roser Rufí 
45. Marta Gurnés 
46. Eduard Ramos 
47. Emili Vicens 
48. Lluís Prunell(?) 
49. Ro.serRodas 
50. Climent Rodas 
51. Rafel Fuyà 
52. Dolors Agüera 
53. Lourdes Ramos 

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. 
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Menú del Bolet 

de Primer: 
Saltejat de bolets de Can Crispins 

amb salsitxes i botifarra negra de Llagostera 
o 

Amanida de ceps de Sant Grau 
amb pasta, llagostins i 

vinagreta de tòfona 

de Plat: 
Llom de rapet arrebossat amb pa de romesco, 

salsa de siurenys i cruixent de calamar 
0 

Filet de vedella de Girona sobre llit de bolets. 
de Romanyà, reducció de fòrum i 

verduretes de la Vall d'Aro 

Postres 
Poma al forn farcida de crema 

amb gelat de bolets i caramel casolà 

Aigües minerals, Vi especial de la campanya 

Cafès 

També tenim Bolets a la carta 
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