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EDITORIAL 

^^ov otru 

bedicat al nostre 
company Marc CoW, 
als seus pares 
i a la seva família El número dos d'aquest nou Butlletí de Llagostera s'ha cuinat I arriba a l'a

mable lectura dels llagosterencs i llagosterenques en un moment social i polí-
tic prou complex arreu. No cal dir que, a vegades, els esdeveniments sobrepas
sen la capacitat d'explicació de les persones que, humanament, hem de ser 
conscients de les nostres limitacions amb una alta dosi de sana autocrítica. 
Quan s'erra des de la il·lusió i les bones intencions per explicar i analitzar fets el 
màxim d'objectivament possible, creiem que l'informat ha d'estar predisposat a 
entendre-ho. Ara, el que no ha d'acceptar el lector, com tampoc acceptem els 
redactors d'aquesta revista popular, és l'intent de manipular les masses des de 
posicions institucionals o privades de gran abast, on la informació hauria de ser 
completament transparent de cara als ciutadans, que tenen el dret de fer les seves 
pròpies lectures de fets importants que afecten les llibertats de tots, la vida col·lec
tiva de tots, en moments especialment delicats. 

Dit això i canviant de tema, afrontem un afer que ens ha colpit en gran mesura. 
En les darreres setmanes dos joves llagosterencs han perdut la vida en dos acci
dents de trànsit. El nus a la gola ens ha deixat temporalment sense paraules, tant 
per la proximitat d'uns esdeveniments molt propers, com per les persones que ens 
han deixat. Aquesta proximitat és la que sovint fa obrir els ulls; i és que és quan pas
sen a prop les desgràcies quan, tard, reaccionem els que estem exposats que algun 
dia ens passi el mateix.. Tots i totes hem de tenir clar que pujar a un cotxe comporta 
uns riscos i des del col·lectiu de redacció volem insistir en la importància de la preven
ció en el camp de la seguretat a les carreteres i animem sincerament el lector a aco
llir tota mesura, personal o governamental a fi d'avançar cap a la reducció dels acci
dents de trànsit. Són ànims sincers i en record d'en Jordi i l'Ivan. 

La responsabilitat és molt important i és clar que deixar-la de banda pot comportar 
conseqüències negatives. Però passem al terreny positiu, que és on hem de trepitjar 
fort i viure. Llagostera està a les portes d'una nova Festa Major i és temps de passar-ho 
bé junts i enorgullir-nos del que som capaços com a poble. 

I en tenim motius, per exemple, en el terreny de l'esport local, d'on ens arriben de nou 
els bons resultats fruit d'un intens treball. Felicitem en aquest cas els alevins del futbol, 
que ens han obsequiat amb un ascens de categoria. A ells va dedicat el suplement adjunt 
a aquest número, a càrrec de la U.E. Llagostera, el Casal Parroquial Llagosterenc i el toc 
còmplice del Butlletí de Llagostera. 

Com ja deureu haver copsat, en obrir el plàstic transparent que fa d'embolcall d'aques
ta edició ha caigut a les vostres mans alguna cosa més que l'habitual exemplar A més del 
suplement de futbol i del programa de la Festa Major d'enguany aquest número us ofereix 
el punt de llibre guanyador del nostre concurs I, a més, un altre suplement que recopila totes 
les obres guanyadores del concurs literari de Sant Jordi 2004. Aquest últim suplement 
esmentat és el responsable del petit increment del preu de la revista que esperem que sigui 
ben rebut com a compensació per l'esforç conjunt dels que treballem per oferir el millor i en 
el millor format i els qui compren el butlletí per assaborlr-ne els continguts. A tots ells i elles, 
de fet, a vosaltres, us desitgem la millor Festa Major. 

Col·lectiu de redacció 
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ACTUALITAT 

Inequívocament, fa uns anys, 
pensar en l'abast internacional i la 
popularitat a què ha arribat ei ja 
conegudíssim Salvador Dalí, era 
impensable. És evident que el cen
tenari del seu naixement i les diver
ses activitats que l'envolten han 
aconseguit realçar-lo a una popula
ritat mundial. Les principals ciutats 
del món li reten homenatge; museus 
a Barcelona, Madrid, Florida, Nova 
York, Munich, Fukuoka I Venècia, 
entre altres; aixi com també, com 
no, a Figueres, Cadaqués I Púbol (el 
triangle dalinià, com l'han anomenat 
alguns autors...)-

Els llibres que parlen del geni 
català col·lapsen avui eís aparadors 
de llibreries i papereries, com també 
passa amb altres productes relacio
nats amb Dalí i amb la seva obra. 

Però aquest personatge no és 
un boom efímer, no ha sorgit d'avui 
per demà. L'univers de Dalí englo
ba un seguit d'aspectes i coneixe
ments que fan molí complexa la 
seva persona. No només fou un 
excel·lent pintor, sinó que també va 
realitzar algunes pel·lícules (curts), 
va treballar de decorador, actor i, 
tot i que és poc conegut en aquest 
camp, d'escriptor (fins I tot algun 
agosarat s'ha atrevit a titllar-lo de 
ser millor escriptor que pas pintor!). 

De fet, la personalitat extrava
gant de Dalí el va portar a protago
nitzar diversos actes tan curiosos 
com anecdòtics. Quan de molt petit 
al pati de l'escola canviava duros 
per una pesseta, o bé el primer cop 
que va trepitjar terres americanes 
amb un pa gegant al cap, són algu
nes de les anècdotes protagonitza
des per aquest símbol de la pintura 
surrealista. 

Convido a tothom, petits, grans, 
alts i baixos, a aprofitar aquest any 
per apropar-se o endínsar-se en la 
vida i l'obra de Salvador Dalí i 
Domènech. I ho faig perquè consi

dero que és una obra enriquidora, 
molt interessant a tots els nivells. 

Va ser un bon escriptor, però 
com a pintor no era bo, sinó 
excel·lent. Encara més: ha deixat 
un material importantíssim per a la 
història de l'art i de les avantguar
des. L'últim motiu, per què amagar-
lo: no deixa de ser un català més 
que ha triomfat mundialment 

Tot seguit, alguns punts amb infor
mació per gaudir de Salvador Dalí. 

• PLAYA, Josep, (Fotografies: Meli), 

Dalí de l'Empordà, Editorial Labor, 

col·lecció Terra Nostra. 

• ROSA, Laia, Dalí icono y personaje. 
Editorial Càtedra, col·lecció Ensayos Arte, 

• DALÍ, Salvador, i?or qué se ataca a 

la Gioçonda?, Edicions Síruèla. 

' GIBSON, lan. La vada excessiva d e ^ ^ g 

Salvador Dalí, Editorial Empúries, ' 9 H 

• DESCHARNES, Robert, (traducció: 

Lourdes Bigorra), Pensaments i ; 
i Anècdotes Dalí, Edicions La Campana. 
1 

;.„.• ROIG, Sebastià, (fotografies: Jordi 

| |puig), Dalí. El Triangle de t'Empordà. 
ií;!Editorial Triangle postals. 

|. ^ÉHI 
pVAGUER; Montse, Dalí Grafista, Editoriaí 

ÉDistribucions d'Art Surrealista, S.A. 

fe,„ 

r • WEYERS, Frank, Salvador Dalí vida 

l ^ / ^ b r a , Editorial Kónemann. 

IHB^ 
PW '̂'. 
| l - . PITXOT, Antonio i AGUER, Montse, 

Casa-museu Salvador Dalí, Port 

Lligat, Editorial Escudo de Oro S.A. 

i V - ^ ••fflE^BJMÉ 

MB: v H l 
I ^ W L L A M E T Jaume, F E R R E F ^ ^ T ^ ^ 

Joan i PASCUET, Rafel, Studium la 

revista del jove Dalí, Brau Edicions. 

W^ '' '^^È 
• ROMERO, Luís, Todo Dalí en un ros-

• tro, Editorial Polígrafa. 

^ ^ ^ S C H A R N E S , Robert i NÉRET, 

Guilles, Dalí la obra pictòrica, Taschen. 

• BONA, Dominique, Gala, Edicions 
Tusquets, col·lecció Andanzas n° 266. 

^̂ p̂̂  
ffii^Ri-• SANTOS, Rafael, "Los Putrefactps" 

de Dalí y Lorca, Publicaciones de la 

Residència d'estudiantes de Madrid. _ • 

HI^Bf '-HH|H IB^Wi^ 
• TUSQUETS, Oscar, Dalí y otros amí-.. 

gos, Roque Editorial. i f l H B H l · l 

ÉÉriMi'' ' 'fl^^B 
HHR'' ' ^ H H 
I • MINÓUET, Joan, Salvador Dalí, cine 
i y surrealisme, Parsifal Edicions. 

gÉgjll 
• BAS D A L I , Laii, Els Dalí, uns àtra- • 
muntanats, Editorial JoventuL 

• FORNÉS i GILI, Eduard i BAYÉS, 

Pilarín, Petita Història de Dalí, Editorial 

; Mediterrània. "'^SBSÈ 

'-9^H vH 
• OBIOLS, Anna, El pequeno Dalí y el ' 

'•• camino hacia los suenos, Editorial 

1: Lumen. , - , - . , : 

' ' '9HH 
• ^ ^ ^ ^ 

• LLONGUERAS, Lluís, Tot , Da|í, 

1 Editorial Pòrtic. j ^ H l 

• " • • ' ' 

• d.a., Dalí íntim, Editorial Galàxia , 

; Gutenberg. •.•amàs^iamiamas^^ 

•••I^B^^B ^^^^^HH^I 



ACTUALITAT 

AGENDA 

Exposicions: 

Teatre-Museu Daíí, Figueres 
Tot l'any (consultar a: www.salva-
dordali.org per més informació) 

Museu Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid 
Juny-Agost 2004 

Salvador Dali Museum, Saint 
Peíersburg, Florida 
Octubre-Desembre 2004 

Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, Holanda 
Febrer-Abril 2005 

Salvador Dali, Antològica 
Exposició antològica, que acollirà 
més de cent cinquanta olis de totes 
les etapes del pintor 
Pelazzo Grassi, Venècia 
Setembre-Desembre 2004 

El pais de Dali 
L'exposició desvela els secrets que 
tenien Figueres, Cadaqués i Port 
Lligat per Dali. 
Museu de l'Empordà, Figueres 
Maig-Agost 2004 

Museu d'Història de Catalunya, 
Barcelona 
Setembre-Desembre 2004 

Salvador Dati, una vida de Libro 
Manuscrits, revistes i llibres posaran 
de manifest la relació del geni amb 
la lectura, l'escriptura, la il·lustració i 
el disseny gràfic. 

Biblioteca de Catalunya, Barcelona 
Juny-Octubre 2004 

Manifest Groc. Daü, Gash, 
Montanyà i í'antlart. 
L'historiador Joan M. Minguet 
recrea l'entorn del manifest. 
Fundació Joan Miró 
Juny-Setembre 2004 

í Congresos i seminaris: 
Dali y su teatro museo 
Teatre Museu Dali, Figueres 
Setembre 2004 

Daü y la ciència. Nuevas fronteras 
de !a ciència y el pensamiento 
Teatre Museu Dalf, Figueres 
Setembre 2004 

Vista de Cadaqués 

ANÈCDOTES CURIOSES 

L'artista va passar vint dies a 
les presons de Girona i de 
Figueres, el 1924, acusat de 
cremar una bandera espanyo
la." "LA VANGUARDIA, 18 de 
març de 2004" 

"Planeta llança una edició de 
luxe de El Quijote il·lustrada per 
Dali. El preu de cada un dels 
998 exemplars de l'obra és de 
3.500 € . " "EL PERIÓDICO, 6 
de novembre de 2003". 

Gerard Casanovas 
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www.escriptors.com/autors/daii/ 
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www.salvadordaiimuseum.org 

www.surreaiismcenire.ac.uk 
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CULE ALS 

El darrer 25 d'abril un gran nombre d'aficionats barcelonisíes 
es van fer sentir per Llagostera celebrant la brillant victòria del F. 
C. Barcelona enfront del Real Madrid. La celebració al carrer va 
tenir de protagonistes els clàxons, els coets i una gran traca a la 
plaça Catalunya, on es va aplegar la gent que sortia dels pubs i 
del Casino, on s'havia ofert el partit. Sembla que el futbol aixeca 
passions a Llagostera i que la iniciativa de la pantalla gegant al 
Casino Llagosterenc, on podeu veure els partits del Barca habi
tualment, ha estat molt ben acollida pel públic. 

x.c. 

Edgar Davids, 
un jugador clau en la 

remontada barcelonista 

1 
llibertat.com/cup 

Jesús Artiola, el número 1 de les CUP a Europa 

Les pròximes eleccions europees presenten, a part 
de noves coalicions electorals poc comprensibles, 
noves candidatures polítiques. Aquest és el cas de les 
Candidatures d'Unitat Popular (CUP), el referent de 

l'esquerra independentista no reformista dels Països 
Catalans. El professor de i'IES Llagostera, Jesús 
Artiola, encapçala les llistes d'aquest nou projecte polí
tic amb el suport de partits històrics com el PSAN o 
rí\/IDT, de més nous com Terra i Llibertat i d'un gran 
nombre de col·lectius de l'esquerra independentista 
com Maulets, Endavant-OSAN o els mateixos Joves 
per la Terra de Llagostera, entre d'alíres. 

Jesús Artiola ja es va donar a conèixer com a por
taveu de la plataforma "Jo també el denuncio" que 
condemnava les paraules del rei espanyol durant el 
discurs dels premis Cervantes de I 2001, en què el 
monarca s'atreví a afirmar que la llengua castellana 
no fou mai imposada. L'Ajuntament de Llagostera es 
solidaritzà amb aquesta campanya retirant la fotogra
fia del rei Borbó que presidia, o més ben dit, regnava 
ia sala de plens. 

Està previst que en les properes setmanes la CUP 
faci un acte electoral a Llagostera. Per a més informa
ció sobre aquesta nova opció electoral visiteu el web 
wwwJlibertat.com/cup. 

X.C. 

http://llibertat.com/cup
http://wwwJlibertat.com/cup


ACTUALS 

Marta Gracia 

La provisonalitat del desviament 
osil·larà entre un i dos mesos 

La nova variant que travessa el pla ila-

gosterenc -i que canalitzarà, a curt termini, 

el flux de trànsit que des de Girona I des de 

l'eix transversal es mou cap a municipis 

turístics com Castell-Platja d'Aro i Sant 

Feliu de Guíxols- es va obrir a mitja 

Setmana Santa a precari, amb tot el sentit 

de la paraula. La gran afluència de gent a 

la costa, prevista per aquests dies, va fer 

obrir un traçat sense rotondes d'accés que 

obliga la gent del poble a fer volta per mou

re's en direcció a Girona, Aquesta obertura 

ha comportat el tancament de la carretera 

que va a Cassà i a Girona a l'alçada del 

"Toro". En aquesta zona, des de l'inici de 

les obres s'tia menystingut els veïns, que 

han patit per la seva seguretat cada vega

da que han volgut accedir o sortir deí veï

nat per mitjà d'un accés que no ofereix visi

bilitat i que està mancat d'una senyalitza

ció que obligui els vehicles que circulen 

per la carretera a reduir la velocitat en el 

pas per aquest punt. 

La nova via no ha solucionat gaire les 

saturacions, ja que les cues han aparegut 

igualment els dies més problemàtics. 

Aquest fet fa qüestionable l'obertura a 

precari i si va ser tan precari el vermut dels 

polítics que la van inaugurar. Esperem poder 

ínformar-vos d'un bon funcionament de la 

nova variant en el proper número. 

X.C. 

N4aFta Gracia Imatge de la variant. Ja en ple funcionament 



ACTIVITATS DEL POBLE 

Comparses i carrosses de colles de Llagostera í de 
colles de fora de la vila, van desfilar pels carrers del 
poble per celebrar Carnaval. 

La gent del poble va sortir al carrer per seguir la des
filada. 

Un cop a la plaça Catalunya, la Comissió de Festes 
va anar presentant les comparses. L'última carrossa, 
d'un dels grups de Llagostera, va desfilar sense com
parsa com a mostra de respecte per la mort d'un dels 
seus components. En arribar a la plaça el públic li va 
atorgar un càlid aplaudiment. 

Carlos Olivera 

Nom Comparsa: "Fantasia a la música" 
Nom Grup: ELS BONYS 
Població: Llagostera 
Nombre de persones: 50 



ACTIVITATS DEL POBLE 

Marta Garcia 

m 

Nom Comparsa: "Una mirada al bosc" 
Nom Grup: CAÇAFANTASMES-GI 
Població: Llagostera 
Nombre de persones: 45 

Nom Comparsa: "Disco Fashion" 
Nom Grup: CAGANERS ALEGRES 
Població: Santa Cristina D'Aro 
Nombre de persones: 80 

Nom Comparsa: "Els pirates de la Selva" 
Nom Grup: JA HO FAREM 
Població: Massanes 
Nombre de persones: 53 

Nom Comparsa: "Jalsalmer, un oasi al desert" 
Nom Grup: LA CARNAVALESCA D'OLOT 
Població: Olot 
Nombre de persones; 52 

Ma la García Maria Ga cia 

Nom Comparsa. Blaus a I abordatge 
Nom Grup: BLAUS I COMPANYIA 
Població: Santa Cristina D'Aro 
Nombre de persones: 36 

Nom Comparsa: "Llapis de colors" 
Nom Grup: CAMPLLONG 
Població: Campllong 
Nombre de persones: 50 



ACTIVITATS DEL POBLE 

Nom Comparsa: "Les supercastanyes" 
Nom Grup: LES CASTANYES VOLADORES 
Població: Santa Cristina D'Aro 
Nombre de persones; 25 

Nom Comparsa: "Ens barrufa e! porró" 
Nom Grup: EL PORRO QUE NO PARI 
Població: Llagostera 
Nombre de persones: 90 

10 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

FOTOCOPIES 
OBJECTES DE REGAL 

I JOGUINES 

^ V Passeig Rompeu Fabra, 21 

'q. 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 



ACTIVITATS DEL POBLE 

Comenius és un projecte euro
peu de cooperació educativa entre 
diferents països que parteix de 
Brussel·les. L'acció Comenius 
abasta la primera etapa de l'educa
ció, educació infantil, primària i 
secundària. Tots els membres de la 
comunitat educativa hi poden inter
venir: alumnes, professors, pares, 
autoritats locals... 

Les associacions escolars 
Comenius estan formades com a 
mínim per tres centres de tres 
estats membres de la Unió 
Europea o països associats 
durant tres anys que treballen 
sobre un tema d'interès comú. 
Aquest projecte té per objectiu 
implicar el major nombre possi
ble de classes, si pot ser tot el 
centre, ja que una de les priori-

Els membres del projecte Comenius 

tats principals és la participació 
activa dels alumnes. Els profes
sors fins i tot poden desplaçar-
se als altres països per preparar i 
planificar el projecte en tot el seu 
desplegament. 

El CEIP Lacustàriaja és el segon 
any que participa en aquest projec
te. L'associació està formada per 
ires escoles, el CEIP Lacustària 
juntament amb la William Booth 
School de Nothingham (Regne 
Unit) i l'escola De Branink de Laren 
(Holanda). El tema del projecte és 
"Estils de vida: així és la nostra 
vida". El CEIP Lacustària és l'esco
la coordinadora del projecte, el qual 
té un logotip que Identifica els tres 
països. 

L'objectiu principal és editar cada 
any del projecte un llibre de lectura 

per a nens de sis a set anys sobre 
temes referents a les cultures. 

El primer llibre ja va ser editat ei 
curs anterior i reflectia tres contes 
tradicionals de cada país: Robin 
Hood, La casa de les Bruixes i en 
Patufet. Els contes van ésser 
escrits per nens í nenes de segon 
de cicle inicial, en els tres idiomes i 
il·lustrats per ells mateixos. 

Aquest curs han realitzat un llibre 
amb jocs tradicionals de tots tres 
països. De la mateixa manera que 
l'any anterior, els nens de segon 
van redactar els diferents jocs. Hi 
apareixen jocs com, "cinc elefants 
verds es gronxen", "en jan petit com 
balla"; "un, dos, tres marro és"; la 
"xarranca"... 

Paral·lelament al llibre també 
s'edita un CD, el primer any amb 
els diferents contes i aquest amb 
cançons típiques de cada país. 

Cada any la presentació del llibre 
es fa en una de les escoles, i a més 
durant el curs alguns professors 
viatgen a diferents centres i els 

Els alumnes de 6è varen formular preguntes als membres del comenius nouvinguts (les 
preguntes és varen fer amb anglès). 

Els nens i nenes realitzant un dels jocs 
inclosos al llibre, "En jan petit com Balla 

alumnes realitzen activitats per ells. 
Durant el mes de març alguns pro
fessors de les escoles d'Holanda i 
el Regne Unit van visitar el CEIP 
Lacustària, on van realitzar diver
ses activitats juntament amb alum
nes de diferents cursos. 

Anna Rissech 
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""if^tfiiíií^id 

SÍ?r^,T:xrí 

Després de la incertesa que es 
va crear entorn de la possibilitat 
que sortís la processó, finalment i 
gràcies al bon temps vam poder 
gaudir de totes les imatges que 
van desfilar pels carrers de 
Llagostera. 

Es va seguir el ja tradicional 
ritual, en què els romans van 
pujar pels carrers fins a l'església 
per anar a buscar a Jesús per a la 
crucificació. 

Aquest any el recorregut va 
canviar respecte als anys ante
riors, i la processó va passar pels 
carrers següents. L'inici va ser a 
la pi. del Castell i va anar baixant 
pels carrers St. Pere i Sia. Anna, 
la pi. del Mercat, c. Concepció, 
pg. Pompeu Fabra, c. Àivarez de 
Castro, pi, Catalunya -on va fer 
una parada en què es van poder 
veure les diferents formacions de 
la tropa de manales- i va conti
nuar pels carrers Àngel Guimerà, 
Joan Maragaíl i St. Pere, per fina
litzar a la pi. del Castell. 

Lordre dels passos que es van 
poder veure va ser el següent: 

1.- Manaies {cavalls, trompe
tes i tambors). Cirineu (creu de 
fusta} 

2.- Creu alçada (escolans) 
3.- Pas de Jesús de Natzaret 

(vestes blanques i símbols de la 
Passió) 

4.- La Pietat, -portada per 
homes- (vestes blanques i sím
bols de la Passió) 

5.- La Verònica 
6.- La Dolorosa, portada per 

dones (túniques morades) 
7.- Les Tres Maries 
8.- Grup iVlusical Juvenil (flau

tes) 
9.- Sant Crist 
10.- Grup d'homes tancant la 

Processó 

Marta García 
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Pvlaita Garcia 

LES PRESONS DE FRANCO 

El P a s s a t 
dia 21 de març 

des de 
Llagostera es va 

organitzar una de 
les dues visites que 

s'han previst al Museu 
d'Història de Catalunya dins 

del cicle "L'exili republicà 
1939". L'exposició que es va 

veure fou "Les presons de 
Franco", que es va poder 
visitar des del 27 de 

novembre del 2003 fins el 
12 d'abril del 2004. 

Aquesta visita esta
va organitzada pels 
membres de l'asso
ciació de "grup de 
familiars de represa-
liaís pel franquisme 
de Llagostera", for
mada per familiars i 
descendents direc
tes de presos polí
tics, i per l'àrea de 
cultura de 

l'Ajuntament de Llagostera. En la visi
ta es van reviure, en alguns casos, 
les sensacions d'aquella època. 

L'exposició es constituí en un 
primer intent d'explicar allò que va 
ser una de les més crues mostres 
de la voluntat repressiva de la dic
tadura instaurada a l'Estat espan
yol a partir de! 1939. La presó, 
sovint precedida de la tortura, va 
ser el principal instrument - d e i 
xant de banda els afusellaments 
criminals de milers de republi
cans- de què es va valer el fran
quisme per castigar els dicidents 
polít ics i aquells que s'havien 
compromès amb les ll ibertats 
democràtiques i, en els cas del 
català, amb l 'autonomia de 
Catalunya. L'exposició constava 
de les següents seccions: 

1 Les presons de Franco. 
2 Els camins de la presó. 

3 Presoners de guerra i 
postguerra. 
4 Informes i delecions. 
5 Consells de guerra. 
6 Les altres jurisdiccions 
especials. 

7 La tortura. 
8 Formes i mètodes de 
tortura. 

9 L'univers penitenciari. 
10 La Indústria peniten
ciària. 
11 L'estructura de poder. 
12 La rutina de la presó, 
13 L'actitud dels presos. 
14 Les presons de dones. 

15 La mort. 
16 Et treball penitenciari. 
17 Extramurs. 

18 Vigilància i caritat. La 
xarxa benèfica. 
19 Excarceració i llibertat 
vigilada. 

20 Les comissions de 

i'l 

Una Porta que formà part de les presons 
de Franco a Barcelona 

solidaritat. 
21 Amnistia, memòria, història. 

Gerard Casanovas 

Una simulació dels arxius i expedients de l'època 
Marta' 
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Activitats diverses de la Biblioteca 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
'CALAVERES ATÒNITES" DE 

JESÚS MONCADA 
scual 

Nascut a Mequinensa l'any 1941 
es va donar a conèixer amb el 
recull de narracions Històries de la 
mà esquerra, amb el que va obtenir 
el premi Joan Santamaría de 1971. 
Algunes de les seves obres són: El 
cafè de la granota (1985), Camí de 
sirga (1988), La galeria de les està
tues (1992) Estremida memòria 
(1997), Calaveres atònites (1999), 
Contes (2001) i l'any passat va 
publicar Cabòries estivals i altres 
proses volanderes. 

Pel conjunt de la seva trajectòria 
literària ha estat distingit amb el 
Premi dels Escriptors Catalans 
(2001), amb la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya, 
(2001) i amb la Medalla de Santa 
Isabel de Portugal, de la Diputació 
de Saragossa, 2001. 

El dia 19 de febrer l'autor va sor-
pendre els 22 assistents a l'acte per 
la seva simpatia i bona disposició a 
l'hora de respondre totes les pre
guntes que se li van plantejar. A 
més a més tothom que portava un 
llibre per signar se'l va endur amb 
una il·lustració molt original del 
mateix Moncada. 

I TALLER DE CARES PINTA
DES, CARNESTOLTES 2004 

El dissabte 21 de febrer al maíí 
vam organitzar per primera vegada 
un taller de cares pintades. El direc
tor de l'Aula d'Art Quim Planella 
amb una companya d'equip van 
maquillar a 12 nens i nenes per que 
anessin ben "guapos" a la festa de 
carnaval del poble. Us animem a 
que el proper any porteu els vostres 
fills i filles al II Taller de Cares pinta
des que de segur es tornarà a dur a 
terme ja que l'èxit d'enguany va ser 
total. Mireu que macos que van 
quedar aquests nens i nenes! 

TES ESCOLARS - CEIP 
LACUSTÀRIA I Escola Ntra. Sra. 

del Carme 

Durant els mesos de març i abril, 
la biblioteca va dur a terme un total 
de 22 visites escolars destinades 
als alumnes del CEIP Lacustària i 
de l'Escola Ntra. Sra. del Carme. 
Entre els dos centres ens van visi
tar 454 infants. Aquesta activiíaí és 
molí interessant per tal d'acosíar la 
biblioteca als nens del poble i acon
seguir que en coneguin el seu fun
cionament des de ben petits. 

Olga Pascual 

"Pau, el pallasso" Als alumnes de tercer de primà
ria i de cursos superiors enguany 
se'ls hi ha començat a ensenyar el 
funcionament del sistema informà
tic que utilitza la biblioteca. Aquest 
sistema ens permet consultar el 
fons de la nostra biblioteca i també 
el de les altres biblioteques que 
conformen el Catàleg Col·lectiu de 
Lectura Pública. 

Biblioteca Julià Cutillé 
19 
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Recepció Oficial pels alevins de 

Pla general del balcó on va començar la festa dels alevins 

El dissabte dia 8 de maig a les 
set de la tarda I davant d'un nom
brós grup d'aficionats al futbol i de 
gent de! poble en general, va tenir 
lloc al Casino Llagosterenc una 
recepció oficial per l'equip alevi 
que, de forma tan brillant, tia acon
seguit recentment el títol de cam
pió de lliga del grup 15è de la 1a 
Divisió Provincial. 

El regidor d'esports i president 
del Patronat d'Esports, el Sr. Esteve 
Barceló, va rebre al balcó del 
Casino tots els components d'a
quest equip aleví, el cos tècnic i els 
directius, i després de donar ta ben
vinguda a tothom els va felicitar per 
aquest títol de lliga assolit. 

A continuació el president del 
C.F. Casal Parroquial Llagosterenc, 
el Sr. Josep Vinas va explicar la 

Anna Rissech 

importància d'aquest títol per la 
gent del futbol, ja que suposa el 
reconeixement d'un treball iniciat fa 
uns anys en els equips inferiors del 
Casal i que ha donat ja els primers 
fruits a la U.E. Llagostera. 

El Sr. Josep Vinas va destacar 
també l'excel·lent relació que hi ha 
entre ambdues entitats i el treball con
junt que s'està portant a terme. Per 
acabar va felicitar tots els jugadors de 
l'equip, entrenadors, ajudants, dele
gats i coordinadors pel seu esforç i 
dedicació i, d'una manera molt espe
cial, va agrair a l'Ajuntament de 
Llagostera, al personal administratiu 
del Patronat Municipal d'Esports, al 
Casino Llagosterenc I a la seva junta la 
col·laboració rebuda i totes les facilitats 
donades per portar a terme l'acte. A 
més, va tenir un record pel col·lectiu de 
redacció del Butlletí i per la seva 

Detall de! replet balcó 

col·laboració en tots els actes comme
moratius pel títol de lliga conquerit. 

Tot seguit va prendre la paraula 
l'entrenador de l'equip, el Sr. Jesús 
Malagón, el qual va felicitar tots els 
jugadors de l'equip i va agrair la 
col·laboració de tothom i molt espe
cialment del cos tècnic, ajudants, 
delegats i pares que han estat al seu 
costat a! llarg de tota la temporada. 

Per acabar, els dos capitans de 
l'equip, en Ghstían Coll i l'Aíhaji 
Lansana Slllah, van explicar tot un 
seguit de vivències relacionades 
amb aquesta temporada; van 
expressar la seva alegria pel títol 
aconseguit i la il·lusió que els fa el 
fet de veure com s'estan construint 
uns vestidors nous que podran 
estrenar la temporada vinent. 
Alhora van aprofitar per reivindicar 
un camp de gespa artificial com el 
dels pobles veïns que e!s permeti 
entrenar i jugar sense cap mena de 
problema fins i tot els dies de pluja. 

L'acte va acabar amb tot un 
seguit de petards i coets i un refri
geri al saló-cafè del mateix Casino 
Llagosterenc. 

Col·lectiu de Redacció 
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olidaritat Liagosterenca 
Anna Rissech 

La gent va acudir a la plaça Catalunya a manifestar-se contra el terrorisme 

Davant la brutalitat dels atemp
tats produïts el dijous 11 de març al 
matí a Madrid, l'Ajuntament de 
Llagostera va convocar una con
centració a les vuit del vespre a la 
plaça Catalunya per tal de mostrar 
la seva solidaritat amb les víctimes 
i el rebuig al terrorisme. 

Al voltant de mil llagosterencs es 
van concentrar a ia plaça 
Catalunya, davant del Casino 
Llagosterenc, per mostrar la seva 
indignació I rebuig als atemptats 
terroristes de Madrid, que van sem
brar el terror arreu del país. 

Durant ia concentració es van 
mantenir cinc minuts de silenci i tot 
seguit l'alcalde Lluís Postigo va 
mostrar el seu condol als familiars 
les víctimes i va animar tothom a 
votar aquell mateix diumenge. 

A més l'Ajuntament de 
Llagostera va hissar a mitja asía la 
bandera de la comunitat de Madrid 
i la senyera, totes dues amb cres
pons negres. 

Anna Rissech 

PARLAMENT DE L'ALCALDE EL DIA 11 DE MARÇ DE 2004 EN LA 
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA CATALUNYA COM A MOSTRA DE 

SUPORT A LES VÍCTIMES I DE REBUIG A L'ATEMPTAT DEL DIA 11 
DE MARÇ A MADRID 

Benvolguts veïns, 

En primer lloc vull agrair-vos en 
nom del Consistori la massiva 
assistència a aquest acte amb el 
qual volem, en nom del municipi de 
Llagostera i dels seus veïns i veï
nes, i arran del brutal i salvatge 
atemptat terrorista a Madrid, mani
festar el següent: 

1.- Condemnem, de forma enèr
gica, l'atemptat i ens solidaritzem 
amb els ferits i els familiars de les 
víctimes, als quals fem arribar des 
d'aquí el nostre més sincer condol i 
els fem saber el nostre afllgiment 
per aquests fets tan lamentables. 

2.- El terrorisme ha irromput 
novament en les nostres vides, 
però en aquesta ocasió amb una 

Wlés manifestants 
a la plaça Catalunya 

Els treballadors de l'ajuntament 
també és van manifestar a la 

plaça de l'esglèsia 
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especial crueltat. És un atemptat 
contra la democràcia i contra les 
més elementals normes de convi
vència. I, com era d'esperar, ha 
rebut una contundent resposta per 
part de la ciutadania. 

3.- Més que mai cal la unitat 
d'acció entre totes ies forces políti
ques contra el terrorisme i la violèn
cia. La violència només genera vio
lència. 

4." Volem refermar la nostra 
voluntat de continuar treballant per 
la pau, la democràcia i la llibertat i 
en aquest sentit emplacem tothom 
a participar en les mobilitzacions 
convocades en contra dels atemp
tats i a participar massivament en 
les properes eleccions com a mos
tra de rebuig al terrorisme. 

5.- L'Ajuntament del nostre muni
cipi s'adhereix als tres dies de dol 
decretats pel Molt Honorable 
President de la Generalitat: al balcó 
de la Casa Consistorial la senyera 
està acompanyada de la bandera 
de la Comunitat de Madrid, totes 
dues issades a mig pal. 

Finalment, per tancar aquest 
acte farem cinc minuts de silenci. 

Joieria 

Representant 
Oficia! 

BESSL 
HEDD'INSTrtL.LADOnS 

<§tn/lQMzAM 

I^CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINI 
V j A L U M I N I AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC 

C/Ponení, 1-2 (Sector CAVISA) 
17240 Llagostera (Girona) 
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ACTIVITATS DE SANT JORDI 2004 

Dijous dia 22 d'abril a la 
Biblioteca Julià Cutillé es va fer una 
sessió de contes per adults a 
càrrec dels actors Ingrid Rubio i 
Miquel Torrent que van llegir contes 
de Dorothy Parker, Pere Calders, 
J.N. Santaeulàlia, James Finn i 
Slawomir Mrozek. 

També es va fer l'acte de lliura
ment de premis de les categories 
adult i juvenil del IX Concurs literari 
Sant Jordi 2004. Aquest concurs 
està co-organitzat per l'Ajuntament 
de Llagostera, la Biblioteca Julià 
Cutillé i el Butlletí de Llagostera. El 
guanyador de la categoria d'adult 
ha estat Jordi Pinsach i els de les 
dues categories juvenils. Pol 
Bordàs i Sílvia Comas. 

Dins dels actes programats per 
l'Ajuntament per la diada de Sant 
Jordi, el grup Vadecontes va esce
nificar els contes Dracs, cavallers i 
princeses a la plaça Catalunya. Un 
cop acabada la representació, es 
va fer l'entrega de premis de les 
categories infantils del concurs lite
rari. Pau Salvatella, Júlia Pallarols i 
Josep Salvatella en van ser els 
guanyadors. 

També es va fer entrega a 
Suresh Raj Ramionet del premi del 
III Concurs de punts de llibre que 
enguany ha tingut un total de 163 
participants. Durant el mes de maig 
tots els punts participants s'han 
exposat a la biblioteca. 

Biblioteca Julià Cutillé 

Jordi Casanovas 

Jordi Casanovas 
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Joves per la Terra 
CONTRA LA CONSTITUCIÓ 

EUROPEA 

Tot i l 'estancament en què 
actualment es troba ei projecte de 
Constitució europea, a pausa del 
repartiment de les quotes de-vot 
entre els diferents estats, és previ
sible que al llarg d'aquest any els 
caps d'estat de ia Unió Europea 
arribin a un acord que.no modifica
rà subsíanclàlmení ei text. aprovat 
el 13 de j u n y ï d è 2003 "per la 
Convenció Europea. L'actual pro-

i,. cés de redacció, tal i com lia estat 
'í plantejat, suposarà una noVa 

I agressió a les llibertats nacionals I' 
L als drets lingüístics i polítics del; 
Si nostre poble en el marc del reforça

ment d'una Europa militarista dels 
estats i del capital. 

El primer que es pot dir del mo-
jecte actual de Constitució eurcfgea 

. rés que no Ini ha hagut cap mensrde 
,|-:'' procés constituent que encaminés, 
W de manera justarurji debat adequat. 
I p E s .tracta d'un document elaborat' 
^ m é s aviat amb sebretisme per un 
^ nombre molt reduït de notaiples, 

encapçalat per Vaiéry Giscard 
d'Estaing. Així doncs, el procedi
ment és clarament antidemocràtic 

Pel que fa als continguts, si Te-
;;xaminem globalment7'veurem que 
'només s'hi defineixen de maneia 
sòlida eis: 'aspectes econòmics, 
judicials i policials,. Les.finances, ia 
banca, i la - seguTetat \ són els 
terreny,S:;més minuciosament ela
borats i és veu clarament que són 
les qüestions que interessen-mes 
els prohoms'•europeus. En caiivi, 
l'apartat dedic£Ï' 'a les' polítiques 
socials, constitueix, éfi el millor dels 
casos, un "catàleg" d'intencions 
que no explicita els instruments 
adequats per dur-les a terme. 

Un examen més detallat del pro
jecte constitutiu permet copsar més 
clarament les raons per les que s'hau
ria de rebutjar aquesta Constitució: 

-Es tracta d'un projecte deis 
estats i pels estats, que té com a 
finalitat mantenir les fronteres dels 
estats actuals. No només no s'hi 
reconeix el dret d'autodeterminació 
(reconegut pel Pacte de Drets 
Civils i Polítics de 1966), sinó que 
explícitament s'hi afirma que la 
Unió "respectarà les funcions 
essencials de l'Estat, en particular 
les que tenen com a objectiu garan
tir-ne la integritat territorial..." (arti
cle 1.5.1). 

-El projecte de Constitució euro
pea converteix en llei, és a dir, en 
obligació, els postulats del liberalis
me ^econòmic, de manera'que la 
conjtpetència i el lliure mercat únic 
esdevenen objectius principals de 
la Unió {article 1.3). 

-La Constitució revela el seü 
caràcter patriarcal eh la mesurà 
^que í̂la igualtat home-dona no s'es-
rrieèta explícitament com un valor 
fundador de la Unió i, sobretot, en 
la j,mesura que, tret d'en l'àmbit 
laboVal (d'una manera molt tímida), 
no s'aprofundeix en.|els mitjans :i 
procediments per gàtàntir aquesta 
igualtat en "tots els àmbits", tal li 
com proclama l'article 11.23. '<• 

-Pel que fa al capítol d'e drets fona
mentals, hi destaca t'abSència de 
díets socials, com el dret al treball, i 
ide drets col·lectius, especialment el 
dret a l'autodeterminació. Encara que 
l'article 1.3.3 proclama solemnement 
que "respectarà" la riquesa de la 
seva diversitat cultural i lingüística, a 
la pràctica desenes de milions d'eu-
íropeus, com ara els i les catalanes, 
patiran una mena d'exclusió lingüísti-
çaja que només es podran adreçar a 
lès institucions europees i rebre'n 
resposta en una de ies llengües de la 
Constitució, és a dir, les oficials dels 
estats membres. Es tracta d'un total 
deBíiht-i-una llengües, de les quals 
almenys onze tenen un nombre igual 
0 menor de parlants que el català, 
com ara el danès, l'irlandès, el finès, 
l'eslovè, el lituà, el maltès... 

-En relació a les institucions de 
la Unió (Parlament, Consell de 
Ministres, Consell Europeu, 
Comissió Europea i Tribunal de 
Justícia), el text preveu un marc 
institucional que no respecta la 
separació de poders. Així, tot i 
ampliar íes competències del 
Parlament, el Consell de 
Ministres exercirà també la funció 
legislativa (article 1.22.1) i decidi
rà les " intervencions" militars 
(article 111.198). El projecte de 
Constitució europea aposta tant, 
per la militarització com per l ' in- ' 
tervencionlsme. Un article Inaudit 
en una Cohstítució (el 1.40.1) obli
ga els estats'membres de la Unió 
"a ; millorar progressivament les 
seves capacitats^mllitars". 

-Finalment, èl text tracta la 
immigració com un problema d'or
dre 'públic -en comptes de veure-
la có,m l'efecte deJes desigualtats 
que:està generant la mundialitza-
ció capitalista-, raó per la qual s'a
posta per tancar o aïllar la Unió 
Europea davant: l 'augment dels 
fluxos migratoris^. 

Per tant, davant aquesta nova 
'a^gressió jurídico-potítica al nostre 
territori, l'o^jbcíiu primordial de 
Joves per.:li Terra és fer evolucio
nar el pensament crític enfront 
aquesta Constitució tan Injusta. 
D'aquesta manera, i veient la pos
sibilitat que el projecte de 
Constitució vagi endavant, voldrí
em pronunciar al poble unes 
paraules d'il·lusió: SÍ als Països 
Catalans, NO a aquesta 
Constitució europea. 

Daní Daunís Llobet 
Coordinador assemblea JPLT 

http://que.no
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Dr. Sureda mostrant al Conseller de Medi 
Ambient l'interior de la Fsa insíaiiada a 

Blanes 

Activitats del Centre 
d'Interpretació de la Sostenibllitat 
portades a terme al Mas Roig de 
Llagostera durant els darrers tres 
mesos 

NOTA INFORMATIVA 
El passat dia 29 de febrer es va 

inaugurar la segona deixalleria 

sostenible de Catalunya al munici
pi de Blanes. D'aquesta manera la 
Font Solar Autònoma desenvolu
pada al Mas Roig s'apiica per 
segona vegada en una deixalleria. 
Durant la inauguració, el promotor 
del Centre d'Interpretació de la 
Sostenibllitat de Llagostera, el Dr. 
Sureda, va tenir l'oportunitat de 
presentar personalment al nou 
conseller de Medi Ambient de !a 
Generalitat de Catalunya, l'Hble. 
Sr. Salvador Milà, eí sistema de 
producció d'energia sostenible 
FSA System. 

ALTRES ACTIVITATS CULTU
RALS I VISITES MÉS SIGNIFICA
TIVES AL MAS ROIG 

24 d'abril: Visita de diverses per
sonalitats del món de les ciències i 
de les lletres, entre ells un membre 

de l'equip de Biologia Molecular de 
la Vall d'Hebron I la directora del 
Parc Científic de Barcelona. 

8 de maig: Visita i dinar de ger
manor amb l'entitaí ecologista Grup 
de Defensa del Ter. 

15 de maig: Visita de l'staff 
mèdic i personal de les àrees bàsi
ques de Cassà de la Selva, 
Llagostera i Caldes de Malavella. 

Un cop més, amb aquestes visi
tes s'ha tingut l'oportunitat de mos
trar l'àrea de l'energia, l'hort ecolò
gic i la masia "evolutiva-adaptati-
va", així com part de l'itineran que 
s'inaugurarà properament per visi
tar el paratge Mas Roig. 

ASSOCIACIÓ AMICS 
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Agrupació d'Afeccionats 

L'astronomia és una ciència 
que neix per satisfer dues neces
sitats de l'home: el control del 
temps i l'explicació dels fenò
mens que nit rera nit ens ofereix 
la volta del cel. La primera ja ha 
estat àmpliament superada, amb 
un nivell de precisió excessiu per 
a l'esdevenir diari, però necessa
ri per les medicions experimen
tals. Els fenòmens que s'esdeve-
nen en el cosmos, en canvi i tot i 
tenir-ne un alt nivell de compren
sió, encara avui dia resulten 
atraients, deixeu-me dir fins i tot 
fascinadors, a ulls de qualsevol 
observador ocasional. 

Per aquest any 2004 ja es tenia 
coneixement de l'eclipsi de Lluna 
del present mes i del trànsit de 
Venus del juny. Però sempre 
tenim sorpreses, majoritària
ment agradables, com la que 
tindrem oportunitat de gaudir 
aquest mateix mes: dos 
cometes compartint e! cel del 
capvespre. En el moment 
d'escriure aquest article, un 
dels dos és visible de matina
da fins abans de l'alba, men
tre que l'aitre només ho és 
pels habitants de l'hemisferi 
sud. Però les òrbites els 
duran a finals de maig a coin
cidir visualment, mirant a 
l'horitzó oest i quan la llum 
del crepuscle sigui prou 
tènue. Aquesta oportunitat és 
realment extraordinària ja 
que, si bé estadísticament 
podem afirmar que cada dos 
anys i mig podem tenir l'oca
sió de veure un cometa bri
llant, és infreqüent que en un 
mateix any se'n puguin veure 
dos; és rar que n'hi hagi dos 
simultàniament —de fet, l'ú
nica vegada que es té cons
tància d'un cas similar va ser 

fa cent quaranta anys, però els 
cometes no eren gaire brillants i 
no es veien simultàniament. Ara 
bé, aquest mes de maig serà la 
primera vegada documentada en 
què es podran veure dos cometes 
a simple vista, i nosaltres hi 
serem per poder-ne gaudir. 

De cares al 8 de juny, cal recor
dar que ens estem organitzant per 
tal de brindar-vos l'ocasió de ser 
testimonis del trànsit del planeta 
Venus. Aquest rar fenomen, que es 
produeix cada cent vint anys, serà 
més espectacular que el trànsit de 
Mercuri d'ara fa un any, ja que el 
major tamany i la proximitat de 
Venus fan que tingui un disc apa
rent cinc vegades més gran que 
Mercuri i, per tant, visible sense 
necessitat d'instruments òptics. 

Recordeu que cal prendre precau
cions i que no s'ha de mirar MAI el 
sol directament, sota el risc de patir 
greus lesions oculars —fins i tot 
ceguesa permanent. 

Rebeu una cordial salutació i no 
deixeu de visitar la nostra pàgina web 
(www.astrogirona.com), on troba
reu informació actualitzada sobre les 
activitats que durem a terme, així 
com imatges dels diferents esdeveni
ments preses pels socis. 

Wlarc Heras Bofill, 
soci de l'AAAGi 

Trànsit de Venus 8 de Juny de 2004 

Contactes 
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Club Patinatge Llagostera 

El Club Patinatge Llagostera 
vam començar la temporada 2004 
amb relleu a la presidència, ja que 
el Sr. Jordi Vidal va deixar el càrrec 
per motius de salut i el va substituir 
la vicepresidenta, Sra. M. Àngels 
Amores, que ocuparà el càrrec fins 
a final de mandat. 

Pel que fa al tema esportiu, va 
encetar la temporada la Jèssica 
Saldón, que va participar el passat 
7 de febrer a Salt a la 1a 
Convocatòria del Certificat 
d'Apíitud i va aprovar assolint la 
classificació pel Campionat de 
debutants que tindrà lloc a finals 
d'any a Celrà. 

El 28 de febrer va tenir lloc aquí 
a Llagostera la 1a Jornada de la 
Fase Comarcal amb un gran èxit 
de les nostres patinadores; en el 
nivell debutant, categoria preben-
jamí, vam fer podi sencer { l a la 
Ruth Ortega, 2a la Sònia 
Puigmoié i 3a la Mireia Codina ). 
També hi van participar la Sandra 
Posas, la Desirée Saldón, la 

Neus Mateu, 
l'Edurne Marín. 

En e! nivell 1 
jamí també, la 

l'Anna Picó i 

categoria preben-
Laura Ferràs va 

quedar l a i l'Ariadna Marín 2a. 
A la categoria benjamí, la Paula 

Turón va quedar 2a i la Laura 
28 Canaleta 5a. 

En el nivell 3, categoria benjamí, 
la Nora Roig també va quedar l a i 
va ocupar el lloc més alt del podi 
alhora que es va classificar per la 
Fase Territorial que tindrà lloc el 
proper 24 d'abril a Figueres. 

El mateix dia 28 i l'endemà día 
29 de febrer van tenir lloc a Girona 
els Campionats provincials sènior i 
júnior, amb la participació de la 
Judit Fonícuberta en la categoria 
sènior on va obtenir el 5é lloc i la 
classificació pel Campionat de 
Catalunya, que va tenir lloc a 
Blanes els dies 3 i 4 d'abril i on va 
assolir el 8è lloc en el disc curt i el 
12è de la general. 

La Jenifer Ortiz i l'Anna Rissech 
en la categoria júnior van assolir 
el 2n i 3r lloc respectivament i la 
classif icació pel Campionat de 
Catalunya de la seva categoria, 
que tindrà lloc a Lleida els dies 17 
i 18 d'abril. 

Els passats 13 i 14 de març va 
tenir lloc a Palafrugell el 
Campionat provincial cadet amb la 
participació de la Raquel Suarez, 
la Ivana Torrent, l'Esther Jové i la 
Laia Ruiz, però malauradament en 
aquesta ocasió cap d'elles va obte
nir la classificació pel Campionat 
de Catalunya. 

El 20 de març va tenir lloc a La 
Jonquera la l a Convocatòria de la 
Prova d'Iniciació "B", amb la parti
cipació de la Mireia Mateu i la 
Laura Quintana. 

El 28 de març va tenir lloc a 
Cassà de la Selva el Campionat 
provincial juvenil amb la participa
ció de la Júlia Nogué i la Cassandra 
Tomàs. La Júlia va aconseguir la 
classificació pel Campionat de 
Catalunya, que tindrà lloc a Tortosa 
els propers 15 i 16 de maig. 

Cal destacar també que el pro
per 22 de maig, a partir de les 8 del 
vespre, portarem a terme el tradi
cional Festival de Patinatge anual 
amb la participació de destacats 
patinadors i clubs de la província i 
d'arreu de Catalunya. 

Pel que fa a altres activitats del 
nostre Club, cal deixar constància 
que un any més vam organitzar a 
l'edifici Polivalent el dinar popular 
en motiu de la festa de Sant Antoni 
(18 de gener). A més, enguany tor
narem a organitzar la revetlla de 
Sant Joan el 23 de juny al Parc de 
la Torre i, per la Festa Major, torna
rem a tenir la Carpa!!! {del 28 de 
maig a l'I de juny ). 

Esperem, com sempre, comp
tar amb l'ajuda i la col·laboració 
de tot el poble. 

Moltes gràcies. 

Club Patinatge Llagostera 

D'esquerra a dreta: Judit 
Fontcuberta, Jenifer 
Ortiz, Anna Rissecií 
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O Bl 

sports de Llagostera 
FELICITACIÓ ALS ALEVINS 

DE FUTBOL, A LA U.E. 
LLAGOSTERA I AL C.F. 
CASAL PARROQUIAL 

LLAGOSTERENC 

El passat dia 17 d'abril i quan 
mancava una jornada per acabar el 
campionat, l'equip aleví de futbol-
11 es va proclamar campió de lüga 
del grup 15è de la divisió i va acon
seguir l'ascens a Preferent. 

Quedar campions del torneig de 
la regularitat és sempre difícil -sigui 
a la categoria que sigui- i per això té 
molí de mèrit el que han aconseguit 
aquests joves futbolistes del poble. 

La temporada és molt llarga, hi ha 
alts I baixos, lesions i malalties, i en 
un poble petit com el nostre amb 
una pluralitat d'esports tan àmplia 
encara té més mèrit aquest títol. 

Per això, des del Patronat 
Municipal d'Esports els volem felici
tar i animar-los a continuar en 
aquesta línia. 

Volem felicitar també als seus 
entrenadors i als ajudants de la U.E. 
Llagostera i del Casal (autèntic bres
sol del futbol llagosterenc), als direc
tius d'ambdues entitats, delegats, 
pares i mares, familiars i seguidors 
en general, que cada dissabte els 
acompanyen donant-los suport i 
col·laborant en el que faci falta. 

Aquest èxit és el fruit d'un tre
ball iniciat al Patronat per alguns i 
al Casal per uns altres que ha 
començat a donar fruits a la U.E. 
Llagostera. És el premi a l'esforç i 
a la constància de tot un equip 
humà que es desviu en general 
per l'esport i d'una manera molt 
especial pel futbol. 

Enhorabona 
tothom!!! 

moltes felicitats a 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS 

Mobles I Fustería Cateura S,L 

MOBLES EN GENERAL I A MiDA 

IVIOBLES DE CUINA <io^^ . ^ 

TAPISSERIA "f^^ 

Exposició i Venda 

Carref&ra de Tossa, 7 
Tel. 972 63 09 95 

17240 Llagostera 
[Girona] 

La cadena 

ERRETERIA 
ICOR 

Subministres de 
ferreteria en general 
i maquinària industrial 

Pg. Romsu, 50 
Tel. 972 80 53 63 - Fas 972 83 18 12 

17240 LLAGOSTERA (Gitona) 
e-mail tlicongi-janadooes 

pintura 
decorativa 

doll de sorra abrasiu ^e ̂
í̂ p' % 

% . T 

Taller 
C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tet 972 80 54 89 • Fax 972 80 55 61 
17240 LtAGOSTERA 
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En un moment de la visita, amb l'estri de treball: la pilota de bàsquet 

L'ACB present a! campus de 
Setmana Santa organitzat pel CB. 
Llagostera 

Durant les passades festes de 
Setmana Santa el club de Bàsquet 
Llagostera va organitzar, tal com va 
essent habitual, un interessant 
Campus de bàsquet que en aques
ta ocasió va incloure una sorpresa 
ben emocionant. 

El campus estava orientat tant a 
treballar els aspectes fonamentals 

30 

Els nens escoltant als Aíberts (el monitor i 
el convidat estrella) 

de la tècnica esportiva -principal
ment en el bàsquet, però també 
practicant altres esports- com a 
potenciar en els assistents els valors 
més positius que l'esport permet 
inculcar als nostres joves, com 
poden ser la labor d'equip, l'esportivi
tat, la competitivitat ben entesa, l'es
forç,.. I constatant com, a més a 
més, un pot divertir-se fent-ho. 

Però aquest cop, a més de les 
interessants activitats esportives 
organitzades pels monitors de 
Sportgest, vam poder incloure una 
presència molt especial. Durant el 
campus un jugador de l'ACB va 
visitar-nos, el llagosterenc Albert 
Sàbat, base del Casademont 
Girona. Ell, que ha assolit la màxi
ma categoria dins del bàsquet 
nacional, va començar la seva for
mació en els equips base del nostre 
modest club. Això, juntament amb 
la seva habitual senzillesa i amabi
litat, va permetre una complicitat 
amb els nois i noies assistents al 
campus molt especial, i va generar 
una gran il·lusió en tots ells. A més 
d'una sessió pràctica de les mans 
d'un jugador tan important, vam 
poder gaudir d'una fantàstica ronda 
de preguntes -algunes dignes 
d'una roda de premsa dels grans, 
aquests nens són terribles!- a les 

L'Albert firmant autògrafs als petits 
"cracl<s" de Llagostera 

que l'Albert va contestar amb sim
patia. Com és natural, va acabar 
signant autògrafs a tots els partici
pants, de vegades en els llocs més 
inversemblants, i va poder marxar 
finalment deixant molt bones vibra
cions entre nosaltres, i una brillan
tor als ulls de molts nens i nenes 
que delataven quins somnis havien 
de tenir aquella nit. 

Gràcies Albert, i gràcies al 
Casademont Girona. Esperem que 
un altre dia puguis tornar a fer-nos 
volar la imaginació, i nosaltres 
seguir treballant per poder tenir 
algun altre llagosterenc més a 
l'ACB del futur, o potser a l'NBA, 
qui sap? De moment, ja estem tre
ballant perquè en el proper campus 
ens puguis visitar en companyia 
d'algun jugador d'un altre equip de 
l'ACB, ni que sigui per compartir les 
incisives preguntes d'aquests vai
lets tan espavilats! 

Fins al Campus d'Estiu! 

C.B. Llagostera 
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Cedida per: Albert Comas 

Un cop finalitzada la temporada 
2003-2004 {únicament resta en 
competició l'equip aleví de futbol-
7), és hora de fer balanç i valorar el 
funcionament del club a nivell 
esportiu i social. 

A nivell esportiu, hem d'estar molt 
contents del rendiment dels nostres 
joves futbolistes, ja que han demos
trat una gran passió pei futbol i moi-
tes ganes d'aprendre i millorar. 

Pel que fa a la competició, cal 
destacar que tres dels quatre 
equips del C.F.C.P. Llagosterenc 
es van classificar durant la primera 
fase per jugar la lliga comarcal, I 
l'altre es va classificar per jugar la 
Copa Consell. D'aquesta manera, 
el Llagosterenc "A" ha quedat 6è 
del Gironès; el Llagosterenc "B" ha 
quedat 6è dins el seu grup de 
Copa Consell; el Llagosterenc "C" 
ha quedat 5è del Gironès, i el 
Llagosterenc "D" ha quedat Ser del 
Gironès. No s'ha d'oblidar l'aleví 
de futbol-7, que durant la primera 
fase es va classificar per jugar la 
lliga intercomarcal, i que hi està 
lluitant per mantenir-se a la part 
alta de la classificació. 

Com cada any els nens d'últim 
any (nascuts el 94) han estat convi
dats pel club a passar un cap de set
mana fora. Aquest any s'ha escollit la 

A final de temporada, fent estada ai Santuari de Sta. Maria del 
Collell i de visita a ia plaça portificada de Santa Pau (09/05/04) 

Residència del Santuari de Sta. 
Maria del Collell com a destí i entre 
les activitats programades s'hi comp
ta un partit amistós contra l'equip 
olotí de la U.E. Boscdetosca. 

Per altra banda, ens agradaria que 
els pares que tenen nens i nenes de 
6 a 10 anys als que els agrada el fut
bol, no dubtin a confiar-nos la seva 
formació com a futbolistes i com a 
persones dins el món de l'esport, ja 
que nosaltres estarem encantats de 
tenir-los entre nosaltres. 

Per acabar, voldríem destacar el 
gran treball que ha dut a terme la 

Junta Directiva de la U.E. 
Llagostera, que a final de tempora
da deixa el club. Volem remarcar 
que amb la seva actitud oberta i 
receptiva al diàleg i a la col·labora
ció, la sintonia entre el CF del 
Casal i la UE ha estat fàcil i diàfana, 
tant que enguany s'han començat a 
recollir els primers fruits i resultats 
amb els equips alevlns. Es tracta 
d'una colla de gent que ha dedicat 
moltes hores i molts esforços al bon 
funcionament de l'entitat i que es 
mereixen un reconeixement per 
part de tots els llagosterencs. I 
quina millor manera de fer-ho que 
visitant la Unikarpa que per tercer 
any consecutiu estan muntant per 
la Festa Major. Nosaltres ho farem i 
des d'aquí els volem donar les grà
cies per la seva gran tasca durant 
els anys que han estat al capdavant 
de la Unió. 

C.F.C.P. LLAGOSTERENC 

L'equip Benjami A del C.F. Casal P. Llagosterenc a principi de temporada 
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URBAL XARXA 12 
DONA I CIUTAT 

El programa Urbal de la Unió 
Europea, des de ía seva creació 
l'any 1995, té com a referència obli
gada el camp de la cooperació 
internacional entre ciutats de dife
rents continents. 

La Diputació de Barcelona coor
dina la xarxa a nivell de Catalunya, 
que actualment està destinada en 
concret a potenciar les relacions i 
l'intercanvi d'experiències i conei
xements entre ciutats llatinoameri
canes i ciutats europees en l'àmbit 
de la promoció de la dona dins els 
municipis. És per això que porta 
per títol "Cap a la plena ciutadania 
de les dones". 

El municipi de Llagostera és un 
soci de ple dret del programa Urbal, 
fet que li permet, mitjançant les per
sones responsables, desenvolupar 
projectes a nivell internacional. 

Aquesta xarxa trebal la per 
triennis i actualment ens trobem 
en la segona fase. El seminari de 
la xarxa va tenir lloc a Barcelona 
els dies 2 1 , 22 i 23 d'abril de 2004 
i, a instàncies de les aportacions 
del primer seminari celebrat a El 
Salvador, es va plantejar la parti-
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cipació de les dones en l'àmbit 
local com a exigència per una 
veritable democràcia. A aquest 
seminari hi vam assistir la 
Montserrat Pla com a represen
tant de l 'Ajuntament de 
Llagostera i la Montse Vila i la 
Montse Ciurana com a tècniques. 

Dins del seminari de Barcelona 
hi havia diferents tallers que trac
taven el lema de referència de la 
xarxa. Vam representar el munici
pi de Llagostera en els següents 
tallers "Estratègies de foment de 

la participació de les dones en la 
presa de decisions i consolidació 
de llderatges" I "Nou disseny de 
les ciutats des de la perspectiva 
de les dones". 

En ambdós tallers i en tot el 
seminari de Barcelona es va apro
fundir en el dret a la plena ciutada
nia i a la participació de les dones 
com a parí integral i Indivisible dels 
drets humans. 

Podem expllcar-vos alhora que 
els projectes que van sortir d'a
quests seminaris van ser molt inte
ressants tant a nivell d'experiències 
com a nivell de compromís de tre
ball entre diverses ciutats. A partir 
d'aquest Seminari ens queda un 
any per anar treballant sobre 
aquests i altres temes de la xarxa i 
poder arribar a concretar un projec
te atractiu pei municipi de 
Llagostera. 

Montserrat Pla, regidora de 
Serveis Socials de Llagostera 
Montse Ciurana i Montse Vila, 

responsables dels Tallers 
Municipals de Llagostera 
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JP" 

DIADA DE SANT JORDI 2004 

El Dia del llibre és una de les fes
tes més assenyalades a Catalunya, 
ja que la seva celebració, el 23 d'a
bril, coincideix amb la de la Diada 
de Sant Jordi. Per aquest motiu, la 
biblioteca ha celebrat de forma 
especial adquirint una gran quanti
tat de novetats que trobareu expo
sades a la biblioteca. Tant hi podeu 
trobar llibres, especialment narrati
va, com audiovisuals. S'ha editat la 
Guia de novetats Sant Jordi 2004 
que inclou tant les adquisicions 
destinades al públic adult com a 
l'infantil. Una petita mostra del que 
hi podeu trobar... 

ADULT 

NOVELLA I POESIA 

Asensi, M. L'origen perdut N ASE 

Bezsonoff, J. La guerra dels cornuts NH BEZ 

Bosch, A. Les set aromes del món NH BOS 

Cantalozella, A. Corpus de sang MH CAN 

Clark, M.H. La fuerza del engano NI GLA 

Espinàs, J.M. A peu per la Costa da Morle NV ESP 

Font, M.R. L'ànima dei freixe NH FON 

Lienas, G, El final del joc. Premi Ramon Llull 2003 N LIE 

Martin, J. Tan lluny com els peus em portin NB BAU 

Miró, A. Les dues cares de la lluna NB MIR 

Moncada, J. Cabòries estivals N MON 

Monsó,!. Marxem, papà. Aquí no ens hi volen N MON 

Monzó, Q. Catorze ciutats comptant-iii Brooklyn N MON 

Moore, M. Estúpids homes blancs o les excuses patèti

ques de! senyor Bush N MOO 

Moore, M. Ei, lon s'ha ficat el meu pals? N MOO 

Moret, X. Dí. Pearson. l'home que va portar ta llum a 

Catalunya NH MOR 

Porcel, B. Olympia a mitjanit N POR 

Regàs, R. Diari d'una àvia d'estiu NB REG 

Simó, isabel-Clara. Angelets N SIM 

Tree, M. Memòries! 1974-1989, dels 15 als 30 anys, 

Londres-Barcelona NB TRE 

Vazquez Montalbàn, M. Mílenio Carvalho (2 vol.) NI VAZ 

Sabaté, M. Que no me'! toquin NHU SAB 

Martí i Pol, M. Quietud perduda P MAR 

AUDIOVISUALS 

DVD 

Atràpame sipuedes, de Steven Spíelberg DVD ATR 

E! Bola, de Achero Mafias DVD BOL 

Como agua para chocolate, de Alfonso Arau DVD COM 

Con la muerte en los talones, d'Alfred Hitchcock 

DVD CON 

En Amèrica, de Jim Sheridan DVD ENA 

La habitación deipànico, de David Fincher DVD HAB 

Martin (l^ache). de Adolfo Aristarain DVD MAR 

Matrix reloaded. de Tlie Wachowski Brothers DVD MAT 

Nadie conoce a nadle, de Mateo Gil DVD NAD 

Nueve reinas, de Fabiàn Bielinsky DVD NUE 

Ei otro lado de la cama, de E. Martínez-Làzaro DVD OTR 

Psicosis, d'Aifred Hitchcock DVD PSI 

Qué bello es vivir, de Frank Capra DVD QUE 

Resident Evii, de Paul W.S, Anderson DVD RES 

Retratos de una obsesiòn. de Mark Romanek DVD RET 

Underworid, de L.en Wiseman DVD UND 

D V D T E M À T I C S 

Catalunya des del mar (4 DVD} DVD RODAMÓN 

Cafs, DVD MÚSICA 

Cirque du SoteiL Alegria DVD MUSICA 

CD 

David Bisbal. 8u/e/-/aCD 3 BIS 

Estopa. cLa calle es tuya? CD 3 EST 

George Michael. Patience CD 3 MIC 

Bruce Springsfeen. Born in the U.S.A. CO 3 SPR 

Aiex Ubago. Fantasia o reaiidad CD 3 UBA 

Tralla. El Fill de la terra, el comte Arnau Tralla CD 5 TRA 

INFANTIL CONTES 

Cousins, L. Juga amb /a Maisy 10 6 

Figuerola, M. Quan ires oques van ai camp 1014 

Inkpen, [A. Juega al escondite con elcerdito... 1019 

Plegder, M. El conill iO 54 

SIegers, L. En Pol va a la perruqueria 10 59 

Arbat, C. El somni d'en Dati II 0 

Goossens, P. Sóc un Drac! 11 0 

Capdevila, R. Les tres bessones i l'Ullal Blanc II 26 

Lindo, E. Manoiito Gafotas, jCómo moiol 13 23 

Raspall, J. Font de versos 13 25 

Lienas, G. L'aventura deis lemmings bojos 13 63 

NARFiATIVA JUVENIL 

Gaiman, N. Coraline JN GAI 

Lienas, G. El diari vermell de la Carlota JN LIE 

Portell, J. La guerra oblidada JN POR 

Pressier, M. Ma//ra mai JN PRE 

Price, S. B pacte dels Sterkarm JN PRI 

Rowiing, J.K. H$rry Potier i i'orde del Fènix ^H ROW 

CENTRES D'INTERÈS 

Eberhard, I. Tot sobre els cavalls i els ponis I ANIMALS 

Wolf, T. Pinotxo I CONTES POPULARS 

Segarra, M. Pasta i pizzes I CUINA 

Ecoiogia, ei planeta viu I ECOLOGIA 

Ei llibre de les endevinalles I ESPLAI 

Enciclopèdia visual de los deportes (8 v.) I ESPORTS 

Rivas, N. Cada festa, una cançó (inclou CD) I MÚSICA 

Sierra i Fabra, J. El Meu primer llibre d'òpera I MÚSICA 

CONEIXEMENTS 

Ganeri, A. Els rècords I ENC 

Salvà, F Refranys, il·lustrats i comentats 139 SAL 

Hawcock, D. El sorprenent liibre despiegable del 

Tyrannosaunis Rex I 56 HAW 

Riibel, D. Anem al metge I 61 RUB 

Roca, N. Cinema 1791 ROC 

Petty, K, El gran iiibre de la gramàtica I 82 PET 

A U D I O V I S U A L 

C D - R O M 

Zipi y Zape, ia casa dei terror I CDR JOCS 

Noddy la màgia deia Ciudad de... I CDR JOCS 

E/s pes de Dalí I CDR FORMACIÓ 

El pequeno aventurera de la ciència I CDR 

F O R M A C I Ó 

M increible cuerpo humano I CDR FORMACIÓ 

D V D 

Buscando a Nemo I DVD NEM 

Soy Teo...yotras historias I DVD TEO 

/ÍSÍé™(6DVD)IDVDAST 

Bichos, una aventura en miniatura I DVD BIC 

Moriadelo y Fiiemón. (2 DVD) I DVD MOR 

Sí)reí(/DVDSHR 

South Parii, volumen 21 DVD SOU 

Bibl io teca Ju l íà Cutü lé 
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Folo cedida per: Hospilal Josep Baulida 

El menjador de ll'Hospital Josep Baulida 

ELS NOSTRES AVIS, FONT 
D'EXPERIÈNCIA 

De tots és conegut que el nostre poble 

compta amb una residència per a la tercera 

edat, la "Residència Josep Baulida", familiar

ment l'Hospital. Però de ben segur que no 

tothom la coneix de prop ni sap com s'hi viu, 

quines activitats s'hi desenvolupen, quines 

il-lusions, quins records -envoltats de 

moments de tristor i solitud- conreen els 

seus residents. 

Voldria ser capaç d'apropar-vos amb les 

meves paraules a la vida , al bategar d'a

quest centre, apropar-vos als nostres 

"grans", aquells que amb la seva tasca fami

liar, laboral i social ens han obert el cami, han 

fet possible el que tenim, el que som. A tots 

eils el meu agraïment i la meva admiració. 

Les responsabilitats com a regidora m'han 

portat a formar part de la Junta de l'esmenta

da residència i és en nom dels companys de 

la Junta que faig aquesta presentació. Tots 

ells, la Montse Pla, que n'és la presidenta; la 

Nuri Durà, que n'és la directora, i el regidor 

Rafel Villena, així com els representants dels 

ciutadans -en Josep Agustí, la Margarita 

Casanoves i la Montserrat Calm-, eís repre

sentants del personal sanitari -la germana 

Juliana Martin i la Montse Buch-1 jo mateixa 

vetllem pel bon funcionament de la residèn

cia. Tots junts, sense rivalitats polítiques, tre

ballem pel mateix objectiu: aconseguir que el 

centre ofereixi als seus residents uns espais i 

una organització adaptats a les necessitats 

de cadascun d'ells. Volem que sigui un lloc 

per viure-hi i no un lloc per passar-hí el temps. 

El centre compta amb els serveis de pro

fessionals que organitzen activitats, tant de 

lleure com terapèutiques, per tal de mante

nir i, si cal, restablir la salut fisica i psíquica 

de les persones que hi viuen. Hi faré una 

breu referència per tal de que en tingueu 

coneixement: 

Una psicòloga que dos dies a la setmana 

durant el matí fa "tallers de memòria", pauta 

activitats de psicomotricitat i altres activitats 

destinades al control de la demència. Les 

activitats pautades per la psicòloga sòn 

dutes a la pràctica per un terapeuta ocupa-

cional i una fisioterapeuta que és del nostre 

poble, la Lourdes Casas. Una dinamitzadora 

sociocultural fa que tothom qui ho desitgi 

pugui realitzar el tipus de manualitats que li 

resultin més atractives; és la Carme 

Muntada, també veïna del poble. I dels ser

veis mèdics en són responsables, la doctora 

Elena Navarro i dues infermeres, la germa

na Juliana i la Montse Buch. 

És molt important la tasca realitzada per 

les persones que tenen cura de l'alimentació 

I la higiene dels residents, estic parlant dels 

setze auxiliars de geriatria que des del trac

te constant i directe amb els residents poden 

fer sentir, amb paciència i tendresa, allò que 

és essencial pel benestar: la calidesa de la 

llar. És una tasca difícil i potser no sempre 

degudament reconeguda; jo diria que la més 

difícil i la més important perquè repercuteix 

directament sobre l'equilibri físic i emocional 

de les persones residents. Seria llarg citar 

aquí el nom de tos ells però sí que voldria 

insistir en el reconeixement dels seus ser

veis com a decisius pel bon funcionament de 

tot el conjunt; són l'ànima del centre. 

No puc deixar d'esmentar les Germanes 

de St. Josep. Elles van assentar els fona

ments d'aquest centre i van tenir cura del 

seu funcionament durant molts anys sense 

els mitjans de què disposem acíualmeni. 

Amb el seu esforç van suplir les mancances 

i van acollir qui en tenia necessitat. Penso 

que és un llegat que mereix el reconeixe

ment de tots i cal dir que no ens han deixat, 

ja que algunes germanes segueixen treba

llant per r Hospital: la germana la germana 

Juliana, ia germana Victorina, la germana 

Rufina i la germana Puig. 

No voldria donar la impressió d'estar des

crivint un lloc sense mancances perquè 

seria equivocat, hi ha moltes millores a rea

litzar I en això estem. En una altra ocasió ja 

parlaré dels projectes. 

Tot i que us faig una breu presentació de! 

geriàtric voldria constatar també que els nos

tres avis es mereixen conviure amb els seus 

familiars i que potser no tothom és conscient 

que podríem aprendre moltes coses de la 

seva experiència. El nostre món canvia amb 

tanta rapidesa que només es valora allò que 

és nou i sembla que les experiències de la 

gent gran no ens poden aportar res. Si obser

vem una mica ens adonarem que les situa

cions es repeteixen. Canvien els actors i can

via el teló, però ta trama argumental de senti

ments, passions, anhels... és la mateixa i ells, 

els nostres avis, gràcies a les experiències 

viscudes ens podrien ensenyar a no ensope

gar dues vegades amb la mateixa pedra. 

Tots sabem que per moltes circumstàn

cies no sempre és possible ia desitjada con

vivència dels avis amb la seva família í és en 

aquestes situacions que un centre com el 

nostre Hospital té raó de ser. 

Vull aprofitar l'avinentesa per fer pública 

una vegada més la quantia de l'herència que 

Montserrat Alvarez Sala ha llegat a 

l'Hospital i així mateix, l'agraïment en nom 

de tots. 

EL LLEGAT DE MONTSERRAT 

ÀLVAREZ SALA 

Els 695.124,52 de l'herència de ia 

Montserrat sòn un fons molt important que 

permetrà afrontar les principals obres de 

condicionament del centre, inicialment s'ha 

donat resposta a les necessitats més 

urgents: s'ha comprat un aparell per fer elec

trocardiogrames, 12 llits elèctrics i un íensí-

metre digital, tot plegat per un valor de 

11.000 . La Junta de l'Hospital donarà 

compte al poble de LLagostera de com s'in

verteix aquesta herència 

Us faré una breu referència de la vida de 

la Montserrat perquè tothom sàpiga de qui 

estic parlant. Era l'esposa del Sr. Rigau, que 

havia estat mestre i director de l'escola 

pública del nostre poble. No van tenir fills i 

eren persones de vida austera i senzilla molt 

afeccionats a la pintura. Van començar a 

viure a LLagostera quan el senyor Rigau va 

venir-hi a treballar com a mestre, però s'inte

graren plenament i esdevingueren ciutadans 

estimats i respectats per tots. En quedar 

vídua, la Montserrat ja va fer explicií el desig 

de llegar el seu patrimoni al nostre Hospital. 

Es tracta d'un gest generós i solidari que 

honra la seva persona i que tindrem sempre 

en el record. En un moment de convulsions 

com les que viu el nostre món la generositat 

ha de ser més que mai una virtut de referèn

cia per a iots. 

Moltes gràcies Montserrat! 

Immaculada Aubó 
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nfants 

En motiu de la celebració de la 
Pasqua, durant l'última setmana 
d'abril, les tres aules de P-1 hem 
dut a terme la "SETMANA DE LA 
XOCOLATA". 

El que ens vam proposar amb 
aquesta activitat era que els nens 
descobrissin un aliment molt dolç i 
llaminer com és la XOCOLATA mit
jançant l'observació directa, la mani
pulació i sobretot l'experimentació. 

Aquestes són les activitats que 
hem realitzat: 

DILLUNS: hem parlat de la 
Pasqua, de la mona, els ous de 
xocolata, les plomes i els pollets. 
TOTA UNA DESCOBERTA! 

DIMARTS: hem descobert la 
xocolata que s'amaga dins els dife
rents embolcalls: xocolata blanca, 
negra i amb llet i l'hem tastada dura, 
tova, freda i calenta. PODEU IMAGI
NAR COM ENS HEM POSAT! 

DIMECRES: hem desfet xocola
ta al microones i hem pintat amb 
les mans un ou de Pasqua en un 
paper. HA ESTAT IMPOSSIBLE NO 
LLEPAR-NOS ELS DITS I 

DIJOUS: hem jugat amb els 
embolcalls de la xocolata i hem 
descobert que no n'hi ha cap d'i
gual. El paper d'alumini, l'hem estri
pat i arrugat i també n'hem fet bole-
tes.., Per acabar l'activitat hem fet 
un collage amb els embolcalls. 
QUINES CARES DE SORPRESA, 
AVUI TOTHOM BUSCAVA LA 
XOCOLATA PERÒ NINGÜ L'HA 
TROBAT! 

' D I W N D R E S : gràcies a ía 

col·laboració de les famílies, hem 
pogut pintar amb xocolata i decorar 
una mona de Pasqua. I a ía tarda 
l'hem pogut tastar. ENS HA SOR
TIT BONÍSSIMA! 

La conclusió que hem tret en 
finalitzar "LA SETMANA DE LA 
XOCOLATA" és que ENS HO HEM 
PASSAT PIPA, perquè entre altres 
coses segurament a casa no els 
deixen fer tant el llaminer, ni embru
tir-se tant com han pogut fer a l'es
cola. 

Les educadores que hem dut a 
terme l'experiència tenim molt clar 
que serà una activitat que repeti
rem any rera any. 

Llar d'Infants "EL NIU" 
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ENTREVISTA A: 

EDUARD IVIÀRQUE2, ESCRIPTOR 

Eduard Múrquez. escrípíov nasciil a 

Barcelona l'any 1960, ha escrií llibres per a 

iIIfallís però lambé llibres per a adulis. 

Aqiies! any els de 4l. curs del CEIP 

Lacuxiària hem llegil un dels seus contes. Els 

somnis de l'Aurèlia, i ell ha eslal moll amable 

acceplanl de venir a la nostra escola per tenir 

una xerrada amb nosaltres. 

Sabem que escrius llibres per a nens i 
nenes però també llibres per adults. No 
és difícil compaginar les dues coses? 

Normalment no escric dos llibres al 

mateix temps, i si ho he fet alguna vegada 

han estat llibres infantils. Mai escriuria dos 

llibres per a lectors d'edats diferents. 

Has utilitzat pseudònim alguna vegada? 
No n'he utilitzat mai. 

Quan vas decidir que series escriptor? 

Quan era molt petit ja m'agradava escriu

re i a partir dels catorze anys vaig començar 

a fer-ho regularment. 

T'agrada llegir? I què t'agrada llegir, 
poesia, contes, novel·la...? 

Llegeixo molt i tot el que se'm posa a l'a-

Ijast. Per descomptat també llegeixo llibres 

pera nens i nenes. 

A vegades vaig a una llibreria i en surto 

amb cinc o sis llibres sota el braç. 

Per saber escriure hi ha dues coses 

importants a fer: llegir molí i eschure molt. 

A part de la feina d'escriptor, en tens 

alguna altra? 
Ara només em dedico a escriure. Abans 

havia fet de professor. 

A nosaltres ens costa molt escriure 
contes que tinguin interès. Ens podries 
explicar quins passos segueixes per 
escriure les teves històries? 

Sempre porto una llibreta petita a la but

xaca on vaig prenent notes sobre el que 

veig, sento, llegeixo o penso. 

Aquestes notes em poden servir més 

tard per escriure els meus llibres. 

En qualsevol conte hi ha uns personat

ges que tenen un problema que s'ha de 

resoldre. Haig de pensar quin serà aquest 

Foto cedida per: CEIP Lacuslàría 

problema, quins seran els personatges i 

com ho faran per trobar la solució. 

Primer em faig un mapa amb les ídees 

bàsiques. Un cop ho tinc clar, començo a fer 

un esborrany de la història, és a dir, comen

ço a eschure-la. Vaig escrivint, rellegint í 

corregint al mateix temps. 

En ei segon esborrany haig de decidir i 

marcar els finals de cada capítol i deixar el 

conte gairebé enllestit. 

El text definitiu el porto als editors. Amb 

ells decidim quines il·lustracions seran les 

més adients pel llibre i a partir d'aqui queda 

a les seves mans. 

Si és possible, ens agradaria saber a 
qui va dedicat el llibre Els somnis de 
l'Aurèlia. Qui és la Dolors? 

Abans d'enlregar el llibre a l'editorial 

sempre el deixo llegir a algun familiar, amic 

0 amiga. Si són llibres infantils me'ls llegei

xen nens i nenes i ells em donen la seva opi

nió. Els meus llibres els dedico a aquesta 

gent que m'ajuda. 

Quant de temps vas trigar en escriure 

aquest llibre? 

Escriure és un procés llarg. Vaig trigar 

gairebé un any a tenir-lo acabat. 

Diuen que s'ha d'escriure sobre el que 
coneixes. Els teus personatges s'inspi
ren en persones reals? Existeix una nena 
com l'Aurèlia? 

Els meus personatges no són reals però 

algun dels seus trets característics correspo

nen a gent que conec o he conegut -recordeu 

la llibreta que porto a la butxaca. Per exemple, 

recordo que la meva àvia utiützava algunes de 

les expressions de la fada Ciementina. 

L'escriptor, xerrant amb la classe 

Un personatge molt divertit és el Galb. 

Com ei vas crear aquest personatge? 

Jo volia un personatge que acompanyés 

l'Aurèlia i l'ajudés a resoldre els seus proble

mes. Vaig pensar que liavia de ser un nen, però 

no volia que fos un nen qualsevol, havia de tenir 

aiguna caracteristica que els fes especial. 

Els noms dels personatges que surten 
al llibre no són noms comuns. Explica'ns 
com els vas triar. 

Acasa hi tinc un diccionah de noms i l'utilit

zo per triar el d'algun dels meus personatges, 

com ho fan els pares que han de tenir un fill o 

filla. En altres casos jugo amb les lletres i quan 

em surt una paraula que té sonoritat també la 

utilitzo com a nom. Sempre intento que el nom 

i el personatge s'adiguin. Per exemple, 

Ciementina jo el veig com un nom de iaia i per 

tant em sembla que li escau a una vella fada. 

Sabem que hi ha un altre llibre on 
l'Aurèlia és la protagonista, L'Aurèlia i el 
robaombres. Penses escriure'n més? 

(L'Eduard treu de dins de la seva male

ta una carpeta vermella amb un plec de 

folis a dins) 

Si, hi haurà un altre llibre de l'Aurélia, 

però no sortirà abans de quatre o cinc 

mesos. 

{Tots ens afanyem a llegir el títol: 

L'Aurélia a l'illa dels invents. Podrem espe

rar tant?) 

Finalment, et volíem agrair la visita i dir-

te que el teu llibre ens ha fet venir moltes 

ganes de llegir. 

Ha estat un plaer. Si us faig venir ganes 

de llegir em sento molt feliç ja que aquest és 

un dels objectius de la meva feina. 

CEIP Lacustària 
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ESCOLES 

ra Del Carme 
Els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril, 

els alumnes d'Educació Primària 
vam anar de colònies a la 
Torreferrada (Bellcaire d'Empordà). 
Abans d'arribar a la casa de colò
nies vam aturar-nos a Monells; 
alià vam esmorzar, vam visitar el 
poble i la seva plaça porxada. 
Després vam continua el viatge 
fins a la casa. 

La setmana de Sant Josep sempre celebrem !a nos
tra setmana cultural. Aquells dies fem sortides i activi
tats molt diverses. Enguany, els més petits de l'escola 
van experimentar amb els cinc sentits i cada dia el 
dedicarem a un d'elis. 

D'altra banda, P3, P4, P5, vam fer una visita a la 
Imprenía Nonell per veure com era per dins i com si 
treballa. 

El tema de les colònies d'aquesí any estava relacio
nat amb l'espai i l'entrenament dels astronautes. Tots 
els nens havien de superar unes proves per aconse
guir ei diploma que els acreditava com a astronautes 
del primer nivell. Tats vam aconseguir el diploma sig
nat pel comandant Soran. Potser el proper curs 
podrem intentar assolir el segon nivell... 

També vam anar d'excursió a veure les habilitats 
destreses del cos de bombers de Gironas 
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POLÍTICA LOCAL 

Sobre la posició de CiU 
arran de la condemna a 

Jordi Noguera 

El passat 5 de maig l'equip de 
govern de l 'Ajuntament de 
Llagostera va aprovar durant el 
ple una moció de suport al regidor 
Jordi Noguera, condemnat a un 
any de presó i a una indemnitza
ció per una més que presumpta 
agressió a un mosso d'esquadra 
antiavaloís. Els fets van passar 
durant l'ocupació de cinc dies que 
va protagonitzar el cos policial per 
"protegir" els operaris de l'empre
sa constructora de la línia d'alta 
tensió de la, mai violenta, oposi
ció popular al traçat pel nostre 
terme municipal. 

Jordi Noguera ha defensat 
sempre que l'agressió va ser a 

l'inrevés. En el redactat de la 
moció l'equip de govern manifesta 
el suport incondicional a la postu
ra del regidor i reivindica la seva 
coneguda honestedat. 

L'aprovació de la moció va ser 
seguida per di ferents mitjans 
comarcals i nacionals, sense la 
presència, com és precís en 
aquests casos, de l'afecíat. Els 
vuit regidors d'Entesa van votar a 
favor mentre que la posició dels 
cinc de CiU va ser d'abstenció, 
argumentant confiança en la deci
sió del jutge. El púbiíc assistent al 
ple va protestar en veu alta i xiu
lets indignat de veure que l'oposi
ció no es solidaritzava amb el 
regidor i es decantava així cap a 
una postura clarament partidista. 
La postura del grup convergent 
no sembla massa clara atenent al 
posicionament de Pilar Sancho 
respecte el conflicte de la línia 
durant la passada campanya 
electoral. 

Jordi Noguera mostrà als mitjans el 
suport rebut per part dels seus com

panys i els assistents i no féu esment 
al vot convergent. 

No són només rumors 

Ja fa setmanes que corre pels 
carrers de Llagostera el rumor que 
dins de l'Eníesa hi ha certes dife
rències 0, almenys, que algun 
dels partits integrats a l'agrupació 
electoral pensa presentar llista 
pròpia en els pròxims comicis d'a
quí a tres anys. 

En el ple extraordinari del pas
sat 5 de maig es van fer visibles 
part dels rumors esmentats amb 
la sorprenent votació d'una regi
dora de l'equip de govern, contrà
ria a la proposta del seu grup: un 
dictamen contrari a la construcció 
de ta línia de 400 kV entre 
Sentmenat i Baixàs. Montserrat 
Pla (PSC) es va quedar sola 

Montserrat Pla de I Entesa la dona forta 
del PSC de Llagostera. 

Ha de constar que són fotos d'arxiu 

votant en contra, ja que CiU 
també hi votà favorablement. El 
vot de Pla va provocar la sorpresa 
tant de l'equip de govern com 
dels assistents al ple i es feren 
visibles les di ferències entre 
aquesta regidora i la resta de l'e
quip de govern. És d'esperar que 
aviat se solucionin aquestes dife
rències, ja que seria una llosa 
molí carregosa per a l'alcalde i la 
resta dels regidors de l'Entesa 
afrontar els propers tres anys de 
legislatura i posar-ho molt fàcil a 
l'oposició, ja que la imatge que 
arriba al ciutadà és d'inestabilitat. 

El col·lectiu de redacció 
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La besàvia va fer cent anys 
Foto cedida per Joan Frqola 

Fa temps, potser més del que la 
imaginació s'atreviria a afirmar 
que recorda, o menys del que la 
certesa de les dades ens demos
tra, però fa temps..., cent anys des 
que va néixer. 

El passat d'una infància esvaïda, 
no tant sols perquè la seva memò
ria centenària no recorda, sinó 
també perquè la transmesa a la 
seva única filla, també ha estat obli
dada. Records puntuals d'una ado
lescència ja situada en el món labo
ral, com gairebé tots els seus com
panys. 

La seva mare Carmeta la recor
do vagament abans de morir-se, 
quan la meva mirada de quatre 
anys la trobava postrada en la 
vellesa, igual que el meu fill recor
darà un dia la besàvia, quan li pre
gunta per quarta vegada en deu 
minuts, si ja coneix les lletres. 

La besàvia, PiJar Puig Borrell 

Ella no recorda la pregunta que 
acaba de fer, però ens explica 
com si parlés d'ahir com el seu 
pare Sireno, taper entre molts 
tapers d'aquells temps, s'aixecava 
de tauia per anar-se'n a fer ei cafè 
després de dinar, quan les dones 
tot just havien començat. Una 
expressió de recriminació apareix 
a la seva cara mentre continua 
dient que la molestava aquest 
costum desconsiderat amb les 
dones de la casa. 

La tuberculosi va endur-se el 
seu xicot, després d'anys de pro
metatge. Ella, vidua abans de 
casar-se, va patir durant anys el 
dol, fins que l'esperit d'una joven
tut esquinçada va reaparèixer per 
donar-li una relació que ella ja no 
creia possible. Es va casar als 
trenta anys amb l'avi, nou més 
gran que ella. 

Si l'atzar s'havia endut el seu 
promès, també l'atzar va salvar el 
seu futur marit el 1918, anys abans 
d'encetar la seva relació, d'un acci
dent on varen donar-lo per mort 
durant vàries setmanes. 

El meu avi va treballar d'apre
nent de manyà a Barcelona. L'any 
1916 va embarcar-se de mecànic 
en un vaixell mercant que feia un 
trajecte entre diferents ports 
d'Europa i Nova York. Durant els 
anys convulsos de !a primera gue
rra mundial, el mercant navegava 
transportant materials des 
d'Amèrica fins a Londres o 
Marsella. En un d'aquests viatges, 
el 1918, després de fer escala a 
Marsella, va ser torpedinaí i 
enfonsat per un submarí alemany. 
A Llagostera va arribar ia notícia 
del naufragi i el van donar per 
desaparegut. Dies més tard va 
arribar al poble. Per unes raons 
que no va voler explicar, s'havia 
quedat al port francès, no havia 
pujat al vaixell fatídic. 

El seu gendre, la delegada de Girona de la conseli^ ;; 



La Besàvia amb la seva fflla Quimeta, els seus nets Climent i Joan, i eis seus besnéts Joan, Núria i Quim. 

Foto cedida per: Joan Frigola 

'̂ sstar social de la Generalitat, la besàvia i la regidora 
"testar de l'Ajuntament de Llagostera: Montserrat Pla. 

Es van casar i'any 34 i van tenir 
un any més tard l'única filla. 

La seva vida s'ha teixit posant fil 
a l'agulla de! temps per brodar 
retalls d'alegries al costat del seu 
marií, de moments d'entusiasme en 
veure créixer la filla, d'angoixa 
davant la malaltia d'un familiar i de 
tristesa quan, ni tant sols les mans 
expertes de bona modista poden 
sargir una peça irrecuperable, com 
quan l'avi va morir de sobte el 1969. 

Ha treballat sempre de modista, 
fins i tot després de jubilar-se, quan 
passava la tarda darrere la màqui
na de cosir acompanyada d'alguna 
veïna o amiga, estant més per la 
conversa que per una feina feta per 
inèrcia, no per necessitat. Tota la 
vida ha estat al costat de la seva 
germana, fins que un vespre de 
1986, l'Enriqueta va deixar anar 
l'últim alè en els seus braços des
prés d'un any de malaltia. En algun 
moment de desconcert, crida el 
nom de la germana que va morir fa 
divuit anys, sense poder entendre 

que han passat un temps i uns fets 
que la seva vella memòria no ha 
pogut fixar. 

El 2 de març del 2004, Pilar Puig 
Borrell va fer cent anys. 
L'Ajuntament va fer-li una petita 
festa d'homenatge amb cava i pas
tissets i la Generalitat va donar-li 
una medalla de commemoració del 
centenari. Va viure aquesta cele
bració amb satisfacció, molt cons
cient d'haver assolit una edat reser
vada a molt poques persones. En 
recordar històries de temps enllà, li 
va brillar la mirada per sobre la cara 
arrugada. Des de la cadira de 
rodes, les mans tremoloses mentre 
explicava algun dels molts 
moments que ha viscut, els ulls 
foren la única que no va mostrar l'e
dat perquè no van mostrar l'oblit. 

Per molts anys, besàvia. 

El teu nét Joan 
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20 anys de ràdio local 
PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LLAGOSTERA RÀDIO 

El 8 d'abril de i'any 1984 s'inaugura, juntament amb la ja antiga Llar dels jubilats, Llagostera Ràdio. M 
Enguany la nostra emissora celebra vint anys d'existència, dues dècades seguides cantant-nos ractuallíat 

més fresca de la vila i acompanyant sempre aquesta informació ariíb bones melodies. Com tota entitat ha 
combinat moments triomfals amb períodes més tristos, temporades de bonança amb estacions de baixa pro
ducció. Però els fulls del calendari han anat caient i la realitat demostra que Llagostera Ràdio es manté, enca
ra avui, més viva que mai! 

Aquest reportatge no pretén ser un treball de recerca acurat de la història de l'emissora, sinó simplement 
un petit homenatge a totes i a cadascuna de les persones que, en un moment o altre, han aportat el seu gra 
de sorra a fer més gran la nostra ràdio. Bàsicament a través del recurs de l'entrevista, hem procurat fer sor
tir i recordar els fets més destacables que s'han esdevingut, primer als estudis de! carrer Ànge! Guimerà i, 
des del juny de l'any 97, als del carrer Sant Pere. 

Llarga vida a Llagostera Ràdio! 

%^ 
(Fundador i director de 

Llagostera Ràdio des de 
l'abril de 1984 fins a 

finals de 1999) 

JOAN CARLES 
BUHIGAS 

1. Quan, com i per què neix la Intenció de tirar 
endavant una ràdio local? 

La iniciativa va venir de l'Ajuntamení, en aquell 
moment governat per Josep Puig i amb Joan Gruart com 
a regidor de cultura. Eli va ser qui va parlar amb mi per 
si me'n volia fer càrrec perquè sabia que jo estava a 
ràdio Sant Feliu, que en aquells moments era de les 
poques emissores que funcionaven i funcionaven bé. 

Em va comentar la idea que tenia de com podia ser 
una emissora municipal, vam coincidir amb moltes 
coses i em va proposar que busqués gent per tirar 
endavant el projecte. 

2. El procés per a fer realitat un somni com 
aquell va ser llarg i intens. Imagino que incloïa, 
entre altres coses, nombroses reunions amb mem
bres de l'Ajuntament d'aleshores, recerca a contra
temps pel poble a fi de trobar gent disposada a 

recolzar el projecte, lluita desesperada per aconse
guir les infrastructures i el suport econòmic neces
saris... Què pots explicar-nos de tots dies o mesos 
de negociació? Quines eren les principals dificul
tats que impedien que el propòsit tirés endavant i 
quins aspectes anaven a favor de la proposta? 

Les reunions van ser moltes. La principal dificultat 
era que ningú coneixia com fer ràdio i els feia vergon
ya parlar per un micròfon, però vaig trobar un bon 
equip: en Pere Vila, en Quim Planella, en Xevi Ros i jo 
mateix i vam començar a posar fil a l'agulla. El pressu
post era molt petit i per sort coneixia molt qui va mun
tar la part tècnica (que és molt important) de Ràdio 
Saní Feliu, en Josep Sala. Després el local havia de 
ser mínimament insonoritzat, però era molí peíií i aquí 
vam arribar a un pacte amb l'Ajuntament: per comen
çar que ho féssim amb aquestes condicions i si l'emis
sora funcionava, amb dos o tres anys es buscaria un 
nou local i s'hi faria una bona inversió sobretot en la 

Fotografia 
corresponent 

al dia de i'i-
naguració de 

Llagostera 
Ràdio l'any 
84'. Podem 

veure-hi 
entre d'altres 

l'aleshores 
alcalde 

Josep Puig i 
mossèn 
Gabriel. 
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part tècnica, ja que vam començar a emetre amb una 
emissora de segona o tercera mà, un mesclador 
domèstic i peíií, dos plats "lenco" {que era el millor que 
teníem), una platina i un micròfon de pela i deu! Però 
això sí, amb moltes ganes i il·lusió i deu discs que vam 
comprar amb els diners que van sobrar. 

3. Finalment rAjuntament dóna el vistiplau: la 
ràdio local ja és un fet. Amb quines condicions 
comenceu a emetre programa? Què pots explicar-
nos de l'ambient que es respirava dins l'equip de 
Llagostera Ràdio en els seus inicis com a emissora? 

L'ambient era molt i molí bo i la participació ciutada
na també, el telèfon no parava. El primer que vam fer 
va ser una escola de ràdio per tothom, ja que abans de 
sortir per antena havien de practicar una mica a parlar 
davant d'un micròfon i sobretot com punxar els discs 
sense ratllar-los ni trencar les agulles. 

4. Pels estudis del carrer Sant Pere hi va arribar 
a passar molta gent del poble. Valores positivament 
el suport humà rebut els primers anys? Quins fac
tors podrien explicar aquest èxit de col·laboració? 

Sí, gràcies a tots els col·laboradors va venir l'èxit, cal 
pensar que parlem de vint anys enrere (ja parlo com un 
vell), però vint anys enrere no hi havia ni internet, ni la 
Playstation, ni mòbils... només hi havia dos canals de 
televisió i molt poques emissores de ràdio. Catalunya 
Ràdio va començar les emissions com nosaltres i la 
ràdio era una cosa molt llaminera i nova. Cada dia 
venia gent amb ganes de participar-hi, va arribar un 
moment que érem més de seixanta persones col·labo
rant amb la ràdio I amb el local tan petit, van començar 
a venir els problemes. 

López de Lerma, al costat de l'ex-alcalde Puig, ínagurant ía ràdio. 

5. Les innovacions tecnològiques sovint prenen 
velocitats de vertigen que espanten més d'un. 
Durant el temps en què vas exercir com a màxim res
ponsable de Llagostera Ràdio, consideres que vau 
tenir dificultats per adaptar-vos a les novetats de les 

noves èpoques? Quina valoració general fas de les 
ajudes mostrades per l'Ajuntament envers l'entitat? 

Dificultats per adaptar-nos? No, ja que la gent que 
començava coneixia ei món de les noves tecnologies. 

De l'Ajuntament la valoració no és molt positiva ja 
que no van complir el que ens havien promès de can
viar-nos de local i millorar-nos la part tècnica; amb 
aquelles condicions i tanta gent no es podia treballar. 
Molta gent va plegar, vam tenir el mateix pressupost 
durant dotze anys i sort dels anunciants que amb la 
publicitat ens van ajudar molt i així vam poder anar 
comprant aparells nous. 

Emissores municipals que havien començat sis o set 
anys més tard que nosaltres tenien un pressupost com 
deu vegades el nostre i uns estudis per poder treballar 
bé. Nosaltres vam haver d'esperar molts anys per tenir 
els locals equipats i adequats. 

Joan Carles Buhígas entrevistant un home 
emblemàtic en la història del nostre poble: Josep Calvet 

6. Parla'ns del tipus de programació que vas 
intentar promoure. Quina era la idiosincràsia de 
Llagostera en aquells períodes inicials? 

El concepte era clar: una emissora municipal. I això 
vol dir molta informació local, entrevistes a les entitats 
i a l'Ajuntament, i tot allò que pogués interessar ia gent 
de Llagostera i que no podien trobar a cap més ràdio. 

7. Quan abandones la presidència de la ràdio, en 
quina situació consideres que deixes l'emissora? 

Tècnicament bé i com una de les poques emissores 
municipals de Catalunya que ja està legalitzada, grà
cies també a la Fina Solà que des de l'Ajuntament es 
va cuidar de tota la paperassa. I en molt bones mans, 
les de Ramon de Arriba, que fa molts anys que coneix 
la casa i el mitjà. 

8. Ja per acabar: d'aventures i anècdotes entre 
discs de vinil i cintes de casset suposo que, 
aquells que treballàveu a l'emissora, en vau viure 
un bon munt En recordes alguna en especial que 
vulguis compartir amb nosaltres? 
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UffÜ Moltes, sí. El mes d'agostes posava aigun pro
grama gravat i un dia el que va posar la cinta anava 
despistat o despistada i va posar una cinta que es 
guardava d'un programa de Nadal, amb música i publi
citat de Nadal. Com que tampoc teníem lavabo si esta
ves sol havies de buscar una cançó molt llarga per 
poder anar a la Llar deis jubilats que estava al costat. 
Jo tenia la mania que el llenguatge de la ràdio ha de 
ser correcte i insistia molt en això, un dia en Pere Vila 
va fer un gran rètol que deia; "No digueu bestieses, 
fent-les n'hi ha prou!!!" Va agradar tant que va estar 
penjat cinc o sis anys! 

Vaig trobar l'emissora bé i amb tot ai dia. Hem de tenir 
en compte que ja feia molts anys que era el cap de la pro
gramació i per taní ja controlava o feia algunes de les tas
ques que després he continuat fent com a director. 

4. Quin és el model, l'estil de ràdio que tu defen
ses des del moment que assumeixes el control de 
Llagostera Ràdio? 

És una combinació de la ràdio musical i de la ràdio 
de contingut. En l'aspecte musical apostem per la 
radiofòrmula que combina èxits de sempre amb actua
litat musical. Intentem que sonin tant cançons en cata
là com en castellà o en qualsevol altre idioma. A part 
també es fan alguns programes musicals especialit
zats. Pel que fa a la ràdio de continguí, intentem donar 
el màxim d'informació del poble a través d'un informa
tiu, la retransmissió en directe dels plens I la retrans
missió, 0 bé en directe o bé en diferit, d'alguns dels 
actes culturals de Llagostera. 

(actual director de 
Llagostera Ràdio 
des del gener de 

l'any 2001) 

RAMON 
DE ARRIBA 

1. En quin moment de la teva vida i per quins 
motius decideixes entrar a Llagostera Ràdio? 

Vaig entrar a Llagostera Ràdio l'any 1990. En 
aquells moments es demanava un mínim de setze 
anys per entrar a l'emissora i els havia fet just aquell 
any. Tenia ja des que es va inaugurar l'emissora ganes 
de participar-hi de forma activa, però no ho vaig poder 
fer fins aquest moment. 

2. Tant de temps remenant micròfons, discs 
compactes i taules de so segur que dóna per mol
tes aventuretes i anècdotes. Explica'ns-en alguna... 

Efectivament, per exemple una vegada fent la trans
missió d'un ple de l'Ajuntamení vaig patir una forta enram-
pada amb una taula de mescles que s'havia avariat. Un 
altre cop, ja fa molts anys, en un programa nocturn uns 
quants vàrem fumar uns cigarrets fets amb fulles de 
menta. A part que eren molí dolents ens vam quedar tots 
afònics i va ser impossible continuar fent el programa. 

3. Quan et converteixes en director de l'emisso
ra? En quin estat, en quines condicions la trobes? 

Sopar en motiu del 9è (any 1993) aniversari al moli de la Selva. 

5. Ara que ja han passat uns quants any d'ençà 
que n'ets director, què creus que has aportat a l'e
missora? Quina és la situació actual de l'entitat? 

Hem fet una millora a nivell tècnic, introduint els ordi
nadors dins de la ràdio i deixant aixi de banda coses 
com el Manolo, és a dir, l'aparell reproductor de "cd" 
que durant molts anys ens ha ajudat a posar música 
quan no hi havia ningú a l'emissora. S'ha fet, per tant, 
una forta inversió en noves tecnologies. A part s'ha con
tinuat amb la mateixa filosofia que ha imperat sempre a 
Llagostera Ràdio. Intentem fer una ràdio de qualitat, 
feta per voluntaris que posen el seu temps lliure i les 
seves ganes en intentar tirar endavant aquest projecte. 

6. Què consideres necessari perquè Llagostera 
Ràdio entri, a partir d'ara, en una dinàmica més espe
rançadora? Quin tipus de suport és imprescindible? 

Actualment intentem i voldríem fer moltíssimes coses 
i més tenint en compte que aquest any la ràdio ja fa els 
seus primers vint anys. Ara bé, com ha passat ja en 
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altres períodes històrics de l'emissora, falta gent per 

omplir hores de ràdio, gent que faci programes de con

tingut 0 musicals. Fem per tant des d'aquí una crida a 

tots aquells que, tinguin l'edaí que tinguin, vulguin dedi

car-hi temps i voluntat i participar a Llagostera Ràdio. 

iS^dli-iusIó al 'èrfi issorarrf 

: . ^ - C ^ 

Pastís en motiu del 
14è aniversari de 
Llagostera ràdio 

^^:^s:::£,'jí^·-j/^^ 

7. En aquests últims anys, com valores les aporta
cions i el recolzament de l'Ajuntament envers vosal
tres? En quins aspectes no us acabeu d'entendre? 

La relació entre l'Ajuntament i la ràdio és normal, 

igual que la relació que té l'Ajuntament amb qualsevol 

altra entitat del poble. Suposo que ja sabeu que l'actual 

equip de govern va crear el Consell Municipal de 

Comunicacions, que ajuda i aconsella en determinats 

aspectes relacionats amb la ràdio: En aquest sentit 

s'hauria millorat en certs aspectes la comunicació entre 

l'Ajuntament i nosaltres. 

8. Convenç-me per què entri a Llagostera Ràdio. 
Què pot aportar a qualsevol llagosterenc l'expe
riència de col·laborar amb Llagostera Ràdio? Quin 
tipus de persones busqueu? 

Busquem gent de tots els sexes i totes les edats, 

que tinguin ganes de dedicar temps i energia a partici

par en el projecte de Llagostera Ràdio. L'ijnica cosa 

que els exigim és que siguin una mica constants per

què això sigui una cosa seriosa. Pel que fa al que han 

de fer, nosaltres estem oberts a gent de totes les ideo

logies i amb tot tipus de gustos musicals. Cadascú tin

drà el seu pijbilc i el seu horari. El que en traurà de fer 

ràdio és una gran satisfacció personal i el fet de saber 

que hi ha gent que engegarà la ràdio només perquè ell 

o ella li faci companyia durant una estona. Em sembla 

que ja us hem donat prou motius, no?l 

P^>-^^VI=> 
1 0 5 . y f r ~ n s t e r e o 
e m i s s o r a n n u r i i c i p a l 

L'actual logotip de 
Llagostera Ràdio 

Xevi Casas 

Des de la meva petita experiència de quatre anys de treball 

amb més o menys intensitat a Llagostera Ràdio, vull fer arribar 

a totiiom algunes impressions personals sobre el moment actual 

de l'emissora i, sobretot, sobre el seu futur immediat. 

El primer punt seria la felicitació més sincera a l'equip humà 

que ha donat vint anys de vida a la ràdio local. A ells i elles hem 

d'agrair moltes hores de dedicació a un mitjà que no és ni més 

ni menys que una eina indispensable per a la comunicació 

moderna d'un poble com el nostre. 

És meritori I ens ha d'enorgullir que ia feina d'aquesta gent 

ens hagi dotat d'uns estudis de ràdio tan decents, els quals són 

explotables per qualsevol ciutadà a qui ii interessi fer-ne ús; de 

la mateixa manera que mantenim presents moíts bons moments 

al costat de l'aparell de ràdio escoltant un entretingut o interes

sant programa fet per gent molt pròxima. Llagostera Ràdio és 

una emissora amb un potencial molt gran. A diferència d'altres 

ràdios locals de les rodalies, gaudeix de l'estatus de no profes

sional. Fer-se un lloc a la graella de programació és a l'abast de 

qualsevol que vulgui iniciar-se en aquesta activitat i alhora fer un 

servei a la comunitat, en aquest cas el poble. 

És palpable que en aquest moment la ràdio no ocupa la posi

ció que hauria de tenir a la vida social de Llagostera. Hi ha un 

cert abandonament per part de l'audiència que repercuteix en !a 

il·lusió que els locutors necessiten per continuar endavant, i 

també hi ha una necessitat de nova gent que es decideixi a dedi

car temps lliure a fer aquesta activitat Això fa que ens trobem 

amb el peix que es mossega la cua: disminueix l'activitat en els 

programes propis i s'ofereix un producte inferior que no pot com

petir amb l'aftra oferta radiofònica, que és de gran magnitud. 

Revitaliízar la ràdio ha de ser voluntat i compromís de tots. 

Que això passi és només qüestió de fer dues passes. La prime

ra, molt important, l'ha de fer la gent del poble, escoltant la ràdio 

i participant en els programes. La resposta dels oients és la 

millor injecció d'il·lusió per un locutor que fa ràdio per afició. La 

complicitat entre la ràdio i l'audiència ha de crear el caliu neces

sari per dotar l'emissora d'un espai de comunicació útil al poble 

que farà més atractiu decidir-se per participar-hi com a locutor. 

La ràdio s'hauria d'escoltar tant a les llars, com a les botigues, 

als tallers, als bars o al cotxe. 

En definitiva, el més interessant seria capgirar el peix que es 

mossega la cua. I estic ben segur que quan l'audiència s'estimi 

amb més força la ràdio hi haurà una línia ascendent en la seva 

producció. Vull remarcar que el moment actual és prou digne en 

els continguts. I per això animo a tots els lectors i lectores, espe

cialment als que fa temps que no ho fan, a engegar l'aparell 

receptor a la freqüència del 105.7 FM. No és un gest excessiva

ment cansat i hi trobareu treball i ganes en forma d'informació, 

coneixements i molt bona música que demanen a crits una res

posta. Tanmateix, cal assegurar a tots aquells que no ho han 

provat que fer ràdio és una experiència única i gratificant que t'o

fereix unes sensacions físiques i psíquiques que no has experi

mentat mai. 
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(Un dels locutors de 
la nostra emissora 

que, malgrat la seva 
joventut, 

té ja una dilatada 
experiència dins el 

món radiofònic) 

ENRIC SANCHEZ 

1. En quin moment de la teva vida i per quins 
motius decideixes entrar a Llagostera Ràdio? 

A mi des de petit que tot el món de !a comunicació 
m'ha agradat i quan tenia dotze anys, coincidint que feia 
primer d'ESO, la gent de l'emissora feia com a activitat 
extra escolar dos cursos de ràdio. El primer consistia a 
aprendre a vocalitzar i parlar per ràdio i en el segon es 
tractava d'aplicar-ho a la pràctica. Gràcies a això, vaig 
poder entrar a Llagostera Ràdio als tretze anys. 

2. Quan es trepitja per primera vegada una terra 
desconeguda se sol necessitar un temps d'integra
ció al nou indret. Abans d'emetre el teu primer pro
grama, per quin tipus d' "entrenaments" vas haver 
de passar i quins coneixements bàsics vas haver 
de retenir per poder solucionar els problemes més 
habituals d'un locutor de ràdio? 

Després de fer el curs aquest d'iniciació a la ràdio, vaig 
fer un període de pràctiques a la mateixa emissora i al 
cap d'uns mesos vaig començar a col·laborar en un pro
grama on presentava alguna cançó; més endavant, vaig 
començar a fer el meu propi programa, el qual en un prin
cipi era només d'una hora i després ja va ser de dues. 
Com a entrenaments... doncs uns d'ells va ser llegir 
sense que es notés, una cosa bàsica si et vols dedicar a 
la comunicació tant en ràdio com en televisió, i llavors 
aprendre a manejar els aparells tècnics. 

3. Com valores l'evolució de la ràdio al llarg dels 
anys que tu n'has format part? 

Fa ja sis anys que formo part de Llagostera Ràdio i 
durant tot aquest temps hi ha hagut coses bones i 
coses dolentes, però l'evolució la trobo positiva. 

4. Actualment, la situació permet ser optimistes? 
Quin tipus de problemes creus que us trobeu? Creus 
que la gent valora suficientment el rol de la ràdio local? 

Actualment jo crec que sí que podem ser optimis
tes: una ràdio que arriba als vint anys no és poca 
cosa i si hem arribat fins aquí és per l'esforç de tots 
els que en formem part. 

De problemes, com que és una emissora petita sem
pre en trobes, tant d'econòmics com de personal. Pel 
que fa a la gent, trobo que falta conscienciar-la que 
tenim un mitjà i que se'n pot treure més profit del que 
actualment en traiem. 

5. Per què Llagostera Ràdio vagi a més els pro
pers anys, quin tipus de canvis s'han de produir? 
Encares el futur amb confiança? 

Sempre va bé mirar el futur de forma positiva, si no 
moltes coses costaria molt tirar-les endavant. De can
vis... crec que un d'ells és el que he dit abans, cons-
cienciar la gent que es pot fer encara més del que es 
fa I col·laborar una mica més, tant amb l'emissora com 
amb altres entitats. Per què la ràdio local tiri endavant, 
a part de les ganes també hi falta gent. Pots tenir uns 
aparells que facin de tot i que vagin molt bé, però 
sense ía gent no funcionen. 

6. Consideres que el jovent llagosterenc, en 
general, està poc implicat en les diferents entitats 
del poble í que aquesta és una de les causes que 
no permeten el relleu generacional que de tant en 
tant fa falta a qualsevol col·lectiu o associació? 

Aquest seria un dels entrebancs que crec que qual
sevol entitat es pot trobar. El jovent no s'implica gaire 
en les activitats del poble, tot i que sempre n'hi ha 
alguns disposats a prendre aquest relleu... Si més no 
fins ara ha sigut així, tot i que últimament s'impliquen 
molí poc i espero que això canviï per tirar endavant 
moltes entitats de les quals el poble gaudeix ara. 

7. Dóna'ns motius per animar-nos a fer ràdio. 
Què pot ensenyar i aportar a nivell humà el tracte 
amb aquest mitjà de comunicació? I al poble, quin 
servei et sembla que ofereix Llagostera Ràdio? 

Pot aprendre a explicar millor alguna cosa, a distreu
re la gent o simplement a passar una bona estona fent 
una cosa que és entretinguda. Doncs, si teniu temps 
lliure i ganes de comunicar quelcom al poble, la ràdio 
està oberta a qualsevol persona amb ganes de tirar-la 
endavant molts anys més. 

ATALL D'ANÈCDOTA... 

Sabies que Llagostera Ràdio no va obtenir la 
freqüència d'emissió 105.7 FM (que és l'actual) 
fins el 1987? Durant els tres primers anys, a l'emis
sora li van correspondre altres freqüències com e! 
103.3 c e l 106.0. 

Eduard Comas Blanch 



LA VEU DEL LECTOR 

De RETÒRICA PERCEP 
En un dels meus quaderns de 

"Reculls, Retrats i Retrets de llen
guatge escrit" hi tinc entre altres, 
la percepció d'un tema: Invitació a 
la lectura. 

Se'n desprèn la recomanació de 
llegir en moments d'oci. És neces
sari traslladar l'aficció a la recerca 
d'evasions que estimulin sensibili-
tas. Atots en fa falta. 

És importantíssim atendre l'ele
ment cultural, ja que si hom no s'a
limenta de lectura cada dia en el 
seu treball, acaba essent com "un 
arbre buit per dintre". 

Una aitra reflexió. No creure en 
els robots humans, sinó en el ser 
humà amb tota !a dosi diària de 
poesia que la lectura proporciona. 

I una altra, amb el títol Redes-
cubriment de la lectura. 

Prescindint del que és temàtica 
políticosocial, mereixen atenció 
consideracions respecte al ressò i 
l'eficàcia que tenien les trobades 
que celebràvem uns quants com
panys i amics en eis anys 30 i 
següents {teníem entre 17 i 22 
anys), amb ansietat per saber i 
entendre les coses que passaven 
en el món d'aquell temps. Alguns 
no teníem estudis superiors, érem 
simples deixebles de mestres voca
cionals d'ensenyança primària, 
però preteníem inculcar-nos una 
cultura suficient per estar a l'altura 

del món intel·lectual i poder refle
xionar sobre els grans problemes 
que sempre estan en l'ordre del dia 
a dia, en totes les èpoques. 

El Casino i la seva magnífica 
biblioteca de llavors (presents al 
poble des del segle XIX) eren els 
seus desencadenants i foren la 
"ciau" que va obrir les portes de la 
nostra pretensió. 

Com si estiguéssim posseïts per 
una d'aquelles energies invisibles 
que impulsen activitats imprevisi
bles, al final de cada dia ens reuní
em per parlar de les impressions 
que cada contertulià podia aportar. 
Es parlava sobre les notícies de la 
premsa o sobre els continguts de 
llibres que es llegien o que s'ha
vien llegit. 

És a dir, que les tertúlies respo
nien ja a aquella intuïció decidida 
per demostrar que, si bé no es 
tenia l'oportunitat d'haver accedit a 
una educació superior, aconsegui
ríem una capacitat per assimilar 
qualsevol realització, tant d'ordre 
cultural com de la lectura i els 
comentaris dels seus continguts; 
un alt nivell intel·lectual que ens 
permetria sentir-nos involucrats en 
el món, i ser conseqüents amb tot 
el que passava. És a dir, que 
fomentàrem una "palestra" digna 
de ser presa com a exemple. 

Fou vigent fins a l'esclat de la 

Guerra Civil, l'any 1936. Llavors es 
produí la "diàspora" d'aquella 
joventut i el seu coseqüent "èxode". 

No hi hagué un tornar a comen
çar, però sí unes reminiscències 
com les que en cada generació es 
produeixen i unes constàncies pel 
record. I al pas irremissible del 
temps sempre surgeix una joventut 
nova, que és el present del futur 
amb inquietuds renovadores. En 
els seus principis el món és seu, i 
aquesta joventut, llicenciada o no, 
universitària o no, fa possible la 
pràctica d'aquest senzill mitjà de 
comunicació, compartint coneixe
ments i opinions, com per exemple 
i sobretot, l'oportunitat de mantenir 
en vigència els col·lectius de redac
ció I publicació dels butlletins del 
poble que es van succeint. 

En resum, adonar-se del poder 
de la voluntat i la vocació de cada 
joventut nova i de les seves inquie
tuds, de manera que es fa realitat el 
sentit d'aquella percepció al·ludida 
al començament 

1 com a colofó, una dita: "A vega
des no s'aconsegueix el que es vol, 
però s'aconsegueix altra cosa que 
al final, resulta més volguda". 

Fins sempre 

Guillem Sureda Gironès 
Primavera / any 2004 
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Et buscaré de matinada 
Tot el meu jo, suspira 

Tinc set de tu, sense ira 
Et buscaré encara que sigui 
En terra seca, assedegada, 

Encara que aigües no tinguí. 

Vull veure el teu poder al dia 
Per quan entenc que... 

Valentia, 
És tot un valor en la vida. 

El meu jo és decisió 
És refugi i fortalesa 

-•• En iiores d'expansió, 
1 en hores de feblesa. 

Encara que retrunyi la Terra 
I les iVluntanyes s'esfondrin 
Et buscaré mentre visqui. 

I et lloaré amb veu sentida, 
quan et recordi i et digui: 

La recerca fou ben assolida. 

Et lloaré encara que... 
Al centre de !a Mar 

onades d'aigua escumin 
Exigències de Tempestat 
Doncs sempre hi hauran 
corrents de la Valentia 

que separaran la Cobardia 
i la esparverada Temeritat, 

amb Herois i iVlàrtirs 
damunt la Coincidència 

de la implacable Humanitat 

Valentia... 
Deixa'm per tot, ben dir: 

-Ets energia vital 
-Ets un factor afegit 

que exaltaré amb gest d'alegria 
que lloaré fins al termini de la vida 

fins la inexorable Eternitat...! 

Fins sempre 

Guillem Sureda Gironès 
Primavera/Any 2004 

53 



PUBLICITAT 

VENDA DE LLENYA 

louel [ riíi sx. 
SERVEIS FORESTALS ! VENDA DE CARBÓ VEGETAl 

ntcord Casademont. AG 

wwwJGsguias.com/rissGcli 

Tels. 972 83 05 7 2 - 9 7 2 83 03 OB 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

FUSTERIA J. CASTELLÓ i FILLS, S.C. 
N.I.F.: G-17775792 

« Mobíes d'encàrrec« Cuines 
• Finestres Fusta-Alumini 

• Fusteria en general 

Av. del Gironès, 36-B • Tel: 972 80 55 75 h 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Bona Festa Major 

RECADER 
JOAN XIRGU CIURANA 

Recaderia i paqueteria ^^•a'ò. 
de dilluns a divendres, ^ .ka\'^'^ 

matí i tarda ^ ^ s ^ ^ ^ 
Agència a Girona: *" 

Cooperativa de Recaders 

A Llagostera: 

C./ Concepció, 45 

Tel. 23 39 61 

Tel. 83 01 57 
Mòbil 630 07 33 07 

FRUITES 
PUIG 

Bona Festa Major 

EL N O M D E L S 
B O N S A L I M E N T S !! 

MUNTANER 

Rafei Villena i Sànchez 
Arquitecte Tècnic 

m 
M 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals Ül 

C/Joan Maragail, 30 - Llagostera 17240 
Tel. 972 83 29 46 / 626 49 99 77 
Fax. 972 83 18 04 mail: rafelvs@teleline.es 

m 
D 
D 
n 

CARNlSSEnA - XARCUTERIA 

"•fessi"^ 

3 T 

Avgda. Gironès, 24 
Tel. 972 83 08 83 

mailto:rafelvs@teleline.es


LA VEU DEL LECTOR 

Contràriament als resultats que 
pronosticaven les enquestes, el PP 
ha estat derrotat. Malauradament, 
sembla que només la tragèdia de 
r i1 -M pot explicar aquest canvi. 
Només davant de tanta barbàrie la 
gent, encara no tota, ha estat capaç 
de veure que el PP no porta enlloc. 
De fet, em sembla evident que el 
significat de portar a o de conduir 
no s'adiu gens amb aquest partit. 
Més aviat és un partit que ens 
remet a verbs totalment contraris, 
tornar cap a, és a dir, retrocedir. 

Aquests vuit anys de mandat del 
PP no han estat res més que una 
dictadura disfressada de democrà
cia. Les notes dominants han estat 
la corrupció, la manipulació i la cen
sura. L'objectiu era formar una 
Espalïa unida, és a dir, acabar amb 
la llibertat del poble català, entre 
d'altres; aniquilar tot allò que dificul
tés aquesta unitat, al preu que fos. 

Catalunya, que tant interessava 
econòmicament al senyor Aznar, al 
mateix temps, li feia nosa. Odiava 
els seus habitants, massa tossuts, 
que volien anar massa a la seva i, 
a més, ho pronunciaven tot en una 
altra llengua. Quin malson pel 
pobre senyor Aznar! 

Atemorit, el Govern va optar per 
fer alguns canvis que afectaven 
directament la llengua, ['element dis
tintiu més evident. Es va decidir que, 
des d'un determinat moment, el 
català i el valencià serien dues llen
gües diferenciades i, és clar, que 
ningú posi en dubte que tot això es 
basa només en criteris "rigorosa
ment" lingüístics; de política, no mal
penséssim, no n'hi havia gens ni 
mica! 

Amb l'objectiu de provocar el 
"fragmeníarisme", de fer-nos sentir 
diferents, no pretenien res més que 
esmicolar-nos, fer-nos creure en un 
caos que ells mateixos havien creat 
(però que mai ha existit) per tal de 
poder engolir-nos amb més facilitat. 

Poc temps després, potser 

creient-nos derrotats, es va tenir la 
"brillant" idea de deixar triar als 
estudiants en quina llengua volien 
ser ensenyats, en català o en cas
tellà. "Trieu pares, vosaltres teniu la 
paraula. Nosaltres, només estem 
oferint-vos un ventall de produc
tes". Em pregunto si algú ho havia 
demanat. La llei de l'oferta i la 
demanda sembla no donar compte 
de tot plegat. Novament, es prete
nia restar força al català, és a dir, 
imposar el castellà. 

Però, tot d'una, aquell somhure 
maquiavèlic d'un sol llavi que s'a
magava sota el bigoti, va veure's 
estroncat. Hi ha eleccions a 
Catalunya; puja al poder el tripartit 
i, sobretot, resulta que la clau es 
troba en un home que resulta, 
diguem-ne poc simpàtic, a Aznar: 
Carod-Rovira. 

El galliner se li esvalota i, per pri
mer cop, veu que l'esquerra inde
pendentista ha arribat al poder per 
la via democràtica. No pot condem
nar-ho explícitament perquè es 
faria massa evident que sota aque
lla careta tan còmica s'hi amaga la 
reencarnació de Franco. Aznar, 
doncs, es disposa a esperar, a 
estar-se quiet i amagant però atent 
a tot, com una fera que es disposa 
a caçar la seva presa. L'atac és 
imminent. Carod, en una aposta pel 
diàleg, fa una "excursió" a 
Puigcerdà per entrevistar-se amb 
ETA. Poc després, la banda terro
rista anuncia una treva indefinida 
per Catalunya. Ha arribat el 
moment! Aznar es llança al damunt 
de Carod i el captura. Aquest és 
presentat fora de Catalunya com un 
terrorista que manté relacions amb 
ETA. Quin eixelebrat! Sort que el 
senyor Aznar ha intervingut a 
temps. És el nostre salvador! 

El senyor Carod, castigat per 
ser tan dolent, perd la seva carte
ra. Ha d'abandonar el càrrec però, 
abans, anuncia que es deixa en 
mans del poble que és, al capda

vall, qui l'ha triat. 
Aznar respira tranquil. Té assu

mida la victòria i, de nits, somnia 
amb Rajoy, un deixeble molt eman
cipat. De ben segur que cada matí 
s'aixeca amb el coixí humit perquè 
ja assaboreix el triomf. Les enques
tes confirmen, efectivament, que la 
gent oblida ràpid. 

El desastre del Prestige i la guerra 
d'Iraq semblen haver esdevingut 
espectres. Tot és un misteri. El 80% 
dels espanyols que es manifestaven 
contra la guerra, a causa d'un feno
men paranormal, han desaparegut. 

Rajoy s'imagina amb la corona 
de llorer i somriu davant del mirall. 
Però, de sobte... 

Dues centes persones innocents 
moren víctimes d'un atemptat a 
diverses estacions ferroviàries de 
Madrid. A tot Europa se'n fa ressò i 
tenen lloc multitudinàries manifes
tacions per la pau, en contra del 
terrorisme. Però mentre Europa 
sap contra qui es manifesta, coneix 
la cara i ulls del terror. Espanya viu 
enmig del desconcert. El PP no pot 
arruïnar, ara que les eleccions són 
al damunt, tants anys de "treball". 
No pot estar passant! Tant de 
temps vanagloriant-se de la seva 
lluita antiterrorista, dels seus èxits i, 
de sobte, resulta que es produeix 
l'atemptat més gran de la història a 
l'Estat espanyol. Alguna cosa ha 
fallat perquè ha resultat que aquella 
bandera que ells mateixos havien 
aixecat, se'ls ha girat en contra. 

Passant per damunt de tota ètica 
humana, decideix apostar per l'her-
metisme. Menyspreant el respecte 
per les víctimes i oblidant la neces
sitat d'entre i de conèixer la veritat 
de les seves famílies, es neguen a 
anunciar els autors dels fets. 
Expliquen que hi ha dubtes i que el 
més probable és que ETA en sigui 
la responsable. 

Al-Qaida fa un comunicat mani
festant-se responsable dels fets 
però es continua negant la seva 
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autoria. ETA declara ser innocent 
en aquest cas, però sembla que els 
dubtes continuen. 

La gent, indignada, surt als 
carrers, reclama transparència i es 
manifesta contra el PP. Finalment 
han de cedir i admetre que l'acció 
terrorista es deu a Al-Qaida. Per 
tant, es tracta de la resposta a la 
guerra de l'iraq, aquella guerra que 
ningú volia però que el senyor 

Aznar va decidir fer en contra de 
tothom, això sí, sempre al costat 
del seu ídol: Bush. 

Per fi, el dia 14 de març, la gent 
castiga el PP. Guanya el PSOE i 
guanya no perquè la gent es declari 
socialista als quatre vents sinó per
què la gent odia el PP, odia la men
tida i la millor manera de fer-li front 
és votant l'altre partit majoritari. 

Rajoy no pot pronunciar el seu 

discurs de victòria i, plorant, es treu 
la corona. A més, e! PP ha de veure 
com aquells que titllava de "terroris
tes" creixen espectacularment. En 
l'últim moment, ha fallat tot. El PP, 
que fins ara es dedicava a assassi
nar, aquest cop ha estat mort. Jo, 
des d'aquí, vull donar-los el meu 
més "sincer" condol. 

Composicions florals ^©s^^ 
Rams de núvia - Ceràmiques 

Servei a domicili 

Perruqueria 
i 

Tstetica 

CA Joan Maragall, 36 
Telf. 972 83 03 17 

17240 LLAGOSTERA 
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tres d^espàrrec 

E[ passat dia dos d'abril, es va trobar un espàrrec de 3,10 metres 
a Saní Llorenç. El sr. José Rodríguez IVIartínez va anar a buscar 
espàrrecs com fa sovint. Però aquella tarda, en el seu recorregut 
pels boscos de Saní Llorenç, enmig de una mata de bruc hi va tro
bar aquesta raresa. El sr. José molt amablement ens va mostrar l'es
pàrrec i ens va explicar amb tot detall com el va trobar. També vam 
immortalitzar el moment, ja que coses així no passen cada dia. Ens 
va explicar que la troballa estava molt amagada, juntament amb dos 
espàrrecs més, però de menys longitud i això va fer que ningú el tro-
ves abans. 

Col·lectiu de redacció 

NOTA: aquesta secció anomenada "La veu del lector" està 
reservada, a partir del segon número d'aquesta 3a. etapa, a 
totes aquelles persones que vulguin pronunciar-se sobre 
algun tema concret, criticar, alabar, qüestionar, publicar poe
sies, narracions breus o el que es vulgui (això sí, d'una forma 
respectuosa i educada). 

José Rodríguez moslranl l'espàrrec. 

ASSESSORIA MONTIEL BOADAS, S.L. 
ILaboral - F i s ca l * Ju r íd i ca . - C o m p t a b l e 
C o n - e d o r í a d ^ A s s e g u r a n c e s - F i j aqucs 

MARGARITA MONTIEL BOADAS 
Advocada 

Plaça Barceloneta, 8 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 1B 18 / 972 83 03 62 

Fax. 972 80 52 30 
E-mall: assessoria @montle[boadBs.com 

UAGQSTÍRA 

Articles de Regal 

Articles de Neteja 

Articles de Jogu ina 

Articles de Plàst ic 

A partir de 0,75€ 

Bona Festa Major 

Pssg. Pompeu Fabra, n17 
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El Retorn 
Uf! Fa tres números que no he escrit 

perquè he estat reciclant coneixements; 
ja ho deia ei savi grec que mai se sap tot. 
I jo encara no ho sé tot, però he pogut 
posar a prova algunes tècniques i orde
nar algunes idees que a partir d'ara en 
els propers butlletins anirem desxifrant. 

Us explicaré una petita història de 
com va començar tot. Ja sabeu els 
amants de la jardineria, que una lluita 
que sempre establim és la de mantenir 
les males herbes fora de la gespa, de les 
rocallós i dels parterres. Com totes les 
lluites, un dia s'ha d'acabar i arribar la 
pau. Ja cansada de perseguir les males 
herbes arreu del jardí amb productes 
químics, vaig decidir buscar noves solu
cions. Així, que vaig adquirir mitjançant 
internet un llibre que potser amb podia 
ajudar. Primerament, només vaig fulle
jar-lo i prou, el vaig enviar al prestatge 
de la llibreria; però com que les males 
herbes continuaven exhaurint el meu 

temps lliure vaig treure altre cop el llibre 
i em va interessar d'allò més. El Dr. Lee 
Reich, investigador de sòls i plantes a la 
Corneli University, explica el mètode que 
us tradueixo com el del 'paper de diari' 
en el llibre titulat Weediess Gardening 
{Jardineria sense herbes). 

El mètode de! 'paper de diari' es basa 
principalment en la reutilitzaciò i el reciclat
ge de la matèria orgànica que produïm a 
les nostres llars i jardins. I ei més important 
és que permet deixar de lluitar contra les 
males herbes i col·laborar amb la natura. 
Aquest mètode és molt senzill i us l'expli
caré en e! proper Butlletí per falta de línies. 

La petita història continua amb l'11 
M, el dia del meu aniversari, un dia dels 
més esperats per mi tot l'any, que 
enguany va ser molt trist pels atemptats 
de Madrid. Feia poc que havia llegit un 
altre llibre Manifest per la Terra, de 
Mikhaïl Gorbatxov. I la paràbola oriental 
dels nenúfars del seu amic japonès 

m'havia fet pensar: "Suposem que els 
nenúfars d'un estany dupliquen cada 
dia !a superfície que ocupaven la vigí
lia. I que tarden 30 dies per cobrir tot 
l'estany. Doncs si mireu l'estany el dia 
29 només la meitat és coberta i pensa
reu que la situació no es catastròfica. 
Però, de fet, només queda un dia per
què envaeixin l'estany del tot!" 

Tot això va fer que el que havia 
començat com la provatura d'un nou 
mètode contra les males herbes hagi 
resultat ser una nova i possible jardine
ria basada tant en conceptes tradicio
nals com moderns, com ara la rotació 
de conreus, el reciclatge i el composí; 
els jardins que es poden menjar; les 
plantes amigues, i molí més que enca
ra cal aprendre i que ja us explicaré. 

Fins aviat i bona Festa IVlajor. 

Teresa Puerto I as L. 
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L'autèntica Ll ibertat 
"Minoria d'edat és ía incapacitat 

de servir-se del propi enteniment 
sense la direcció d'un altre. La 
peresa i la covardia són ies causes 
del fet que una gran part dels 
éssers humans romanguin de bon 
grat menors d'edat per toia la vida. 
Atreveix-te a pensar!. Tingues 
coratge de servir-te del teu propi 
enteniment!". 

Amb aquestes paraules I. Kant 
volia incitar els homes del seu 
temps a lluitar per aconseguir el 
que és essencial a la condició 
humana, la llibertat i la dignitat. 

Enguany es compleix el 
segon centenari de la mort de I. 
Kant, una de les ments més lúci
des del pensament occidental, però 
no és només per homenatjar-io que 
estic comentant avui aquí algunes 
de les seves idees, sinó també per
què penso que el seu missatge 
segueix essent vàlid per a la socie
tat actual. Una societat que il·lusò-
riament es qualifica de "món lliure" 
però que roman sotmesa a l'escla
vatge del poder econòmic i del 
poder mediàtic, una societat que ha 
fet del consumisme una forma de 
viure, i com que valora els individus 
pel que tenen, impulsa molta gent 
cap a una carrera desenfrenada 
per aconseguir més. El poder eco
nòmic ha assolit el seu objectiu i el 
poder mediàtic ha aportat, amb 
suficient habilitat, els arguments 

fal·laços per què una gran majoria 
no sigui conscient de tot plegat És 
a aquests a qui Kant diria "serveix-
te del teu propi enteniment" per 
decidir què vols, per saber com ets, 
què és realment important.... , 
"atreveix-te a ser lliure". 

En el comentari a la 
"Declaració dels drets de l'home i 
del ciutadà" Kant diu que la llibertat 
és l'únic dret innat de tots els 
humans i que per exercir-la ens cal 
"autonomia moral", és a dir, capaci
tat per legislar la pròpia moralitat; 
és la nostra raó qui ha de decidir 
els deures i obligacions morals. 
Però hi ha una única condició, i 
amb això entro en el segon aspec
te essencial per a l'home que 
esmentava a l'inici, la dignitat. 

Actualment també es parla 
de dignitat, de respecte, però mol
tes vegades es confon el respecte 
amb l'educació, l'amabilitat, amb 
les bones formes... Respectar la 
dignitat de les persones va més 
enllà de les formes. I una vegada 
més faré ús de les paraules de 
Kant, ara per aclarir en què consis
teix la dignitat humana. Una perso
na no es pot mai instrumentalitzar, 
és a dir, una persona és un fi en si 
mateixa i no pot ser mai instrument 
per a res i per a ningú, en això con
sisteix la dignitat. Només cal una 
ullada ràpida pels camins de la his
tòria i pels camins de l'actualitat per 

constatar que l'expíoíacló dels uns 
sobre els altres, la manipulació per 
interessos propis, la falsa amistat, 
la hipocresia.... regeixen de forma 
massa habitual les relacions entre 
els homes. El missatge de Kant ens 
és, doncs, necessari i podem 
entendre que si el seguíssim viurí
em en un món perfecte, "el regne 
dels fins". Sé que això és utòpic, 
que no es pot assolir, però la recer
ca de la utopia fa a l'home millor, 
l'implica en una tasca noble que 
reporta felicitat per a ell i per a la 
comunitat. 

Kant també va constatar 
que l'autonomia moral aplicada a la 
política porta a respectar la sobira
nia dels pobles i, per tant, penso 
que dóna legitimitat al fet de que 
alguns partits polítics es plategin 
fer-ne ús per adaptar l'Esíaíuí i la 
Constitució als canvis socials. I 
amb tot això, Kant va contribuir a 
fonamentar les bases de la demo
cràcia, de la igualtat i de la solidari
tat, valors pels quals va lluitar l'ho
me durant l'edat moderna i que cal 
seguir defensant si realment volem 
tenir una vida autènticament huma
na, de llibertat, respecte i dignitat. 

Immaculada Aubó 
Professora de Filosofia 
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vescomtes de Rocaberti 
Els catalans, més pràctics, dona

ven diners als pagesos per cada 
quarta de llagostes empaitades; 
altres pagesos les cremaven al 
mateix camp amb feixines de bruc 
enceses. 

El 1360 el notari de Llagostera 
era Bernat Guillem. 

Fins al segle XII l'art usat en l'ar
quitectura i la pintura fou el romà
nic. Al segle XIII sorgiren els pin
tors d'estil gòtic, com Ducci, 
Simone Martini, Lorenzetti, Glotto, 
Ferrer Brossa, Benet Martorell, 
Lluís Dalmau i molts d'altres, i s'ini
cià també l'arquitectura gòtica, 
amb la introducció de les catedrals 
apuntades. Seguidament, la men
talitat medieval va anar canviant 
amb els viatges de Marco Polo, la 
ciència de Copèrnic i els descobri
ments de Servet. 

Lart gòtic, sinònim de barbàr, es 
va perfeccionar al nord d'Europa 
durant el segle XIII, amb els arqui
tectes Pierre de Monterau i Jean 
des Champs. El mestre Mateo el va 
introduir a Espanya i Guillem 
Sagrera a Catalunya. Els escultors 
més famosos foren els mateixos 
pintors esmentats anteriorment jun
tament amb, a Catalunya, Micaió 
Pissano i Eloi Montbrai. 

El personatge conegut amb el 
nom de Santasaccilia va reunir en 

un volum denominat Ordinacions la 
regulació de les servituds de 
Catalunya respecte a les finques 
urbanes i rústiques; avui dia està 
parcialment en vigor. 

El 18 de juny de 1353 Pere Vidal, 
pagès de Llagostera, comprà tota 
la vegueria del terme del castell de 
Llagostera i de la parròquia de 
Santa Ceclina al cavaller Ramon 
Parrú de Caldes de Malavella, a qui 
havia estat concedida pel rei 
Jaume II. Va pagar la quantitat de 
80 lliures barceloneses i avalà el 
document el baró de Llagostera, 
Pere de Montcada. 

El 17 d'agost de 1521 Jaume 
Vidal de Llagostera va vendre la 
vegueria a Bernat Alsina, del mas 
"Cal Orri" de la parròquia de Caldes 
de Malavella. Els verguers eren els 
representants del rel encarregats 
d'administrar la justícia, sota la 
tutela dels barons. Podien cobrar 
els censos i els impostos de tots els 
terrenys de la seva jurisdicció, 
menys els del baró I els de 
l'Església. A més, els veguers esta
ven exempts de pagar els impostos 
de fogatge als ajuntaments (ano
menats universitats). 

El 9 de gener de 1728 el síndic 
de la vila de Llagostera presentà un 
"Judici de dubte" contra Jaume 
Vidal de Llagostera, per no pagar 

tributs a l'Ajuntament, que conside
rava que els devia des de 1521, 
quan Vidal va vendre la vegueria i 
per això va perdre la immunitat. 

El 28 de gener de 1733 el "Real 
Fisco del Estado" resolgué el judici, 
desestimant les proves presenta
des per la casa Vidal, que consis
tien en la deciració de deu testimo
nis que resultaren insuficients i en 
la justificació de les despeses que 
la casa Vidal fiavia suportat mentre 
hostatjava les tropes de l'exèrcit. 

El jutge va considerar no accep
tar la demanda, ja que l'exèrcit 
depenia del rei. A més, el jutge va 
recalcar que, amb el Decret de 
Nova Planta de 1716, les vegueries 
quedaren dissoltes. Per això va 
donar la raó a la Universitat de 
Llagostera i obligà els Vidal a pagar 
els Impostos retardats. 

Segons un suplement de l'arxiu 
de la ciutat de Barcelona, un jueu 
de Girona, l'any 1333, va deixar 
escrita un llista en hebreu dels cris
tians de Llagostera a qui havia dei
xat diners. Aquests llagosterencs 
eren: Bernat Canalé de Bruguera; 
Guillem Mensa, la seva filla i el seu 
sogre de Panedes; Arnal Foní , el 
seu fill i la seva nora de Llagostera. 

Emili Soler Vicens 

60 

TEL: 972 830 045 

FAX: 972 805 494 

C/CONCEPCIÓ, 27 

17240 LLAGOSTERA 

ío/nct/ta/ict^ 

^Be-l: .972.80.56.J3 - 972.SS.'J0.39 

http://972.80.56.J3


LAVEU DEL LECTOR 

i 

wK^^^^ 

Nerea ets com un Àngel tots els 
companys t'anyorem i els monitors 
també. 

Dels teus companys/ companyes, 
professors de la Fundació Ramon 
Noguera i del Taller Montillvl 
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Fotografia cedida per Anna Codolar corresponent a la processó de corpus de l'any 
1928. Poder veure-hi "Cal Granaire", habitatge ubicat a l'actual carrer Joan Wlaragal. 
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EL Túnel de Bracons: la pri
mera claudicació ecologista 

Tots sabem que és molt difícil 
ésser coherent, perquè una cosa 
és el que es diu i l'altra, molt més 
difícil, el que es fa. 

i aquesta dificultat encara es 
posa més en evidència quan s'ocu
pen càrrecs de responsabilitat 
i,com a conseqüència, s'han de 
prendre decisions. 

En el cas dels polítics, aquestes 
decisions que s'han de prendre són 
públiques i van lligades, general
ment, a un programa electoral pel 
qual han obtingut els vots dels ciu-
tadants. Han obtingut la seva con
fiança per portar endavant els pro
jectes que han promès. És com un 
"contracte ocult": "jo et voto i tu fas 
el que has promès". 

Esperem coherència dels polítics 
i dels partits que representen. 
Tanmateix, hi ha ocasions en què la 
realitat és ben diferent: valguin com 
a exemples algunes actuacions del 
nostre govern tripartit i dels seus 
representants a nivell local: 

El túnel de Bracons: 

Total oposició de ICV, ERC i 
PSC abans de les eleccions. 
Manifestacions en contra darrera 
pancartes i en els mitjans de comu
nicació, al costat de grups ecologis
tes, i contra el govern de CID. Ben 
segur que aquesta oposició els va 
donar vots. 

Es constitueix el govern tripartit 
al Parlament de Catalunya i (no fos 
cas que perdessin vots) s'espe
ra a prendre una decisió a després 
de les eleccions generals. 

I... quan ja s'ha guanyat, el pre
sident de tripartit (PSC) decideix 
executar el projecte. Part del tripar
tit, ERC i ICV, diuen que no hi estan 
d'acord, però en comptes de dimitir 
per ésser coherents, decideixen 
"aguantar la cadira" i anar a les 
manifestacions, darrera la pancar
ta. Com es pot ésser govern i opo
sició alhora? 

Aplaudim la valentia i la coherèn
cia del regidor de l'Ajuntament 
d'Olot, el Sr Miquel Macias, que 
quan \^a vist que el seu partit, ICV, 
se'n desdeia ha renunciat al càrrec. 

No es pot ésser portaveu del 
Govern i anar a les manifestacions 
en contra de les decisions que 
aquest pren. S'ha d'ésser cohe
rent, però això vol dir, a vegades, 
"renunciar a la cadira" i quan es té 
agafada... 

Valgui també, com a exemple, el 
que ha fet el representant i, per 
tant, defensor d'ICVerds a les 
comarques gironines, el Sr Postigo. 
Continua com a diputat al 
Parlament del govern tripartit i va 
darrera les pancartes, en contra de 
les decisions que pren ei seu 
govern. 

On és la coherència? Quina 
valoració en fan els ciutadants? I 
com ho valorarien ells mateixos si 
aquestes actuacions les hagués 
fet CIU? 

Ei túnel de Bracons ha sigut la 
primera mostra. 

Cal esperar a veure què es farà 
amb el Pla Hidrològic, amb la refor
ma de l'estatut, amb un nou siste
ma de finançament, amb l'ensenya
ment públic i concertat, amb la 
immigració i el terrorisme. Cal no 

Operaris treballant a tes obres de Bracons 

oblidar els vots que els han donat 
els ciutadants pel seu posiciona-
mení.en general, en contra de les 
tesis del PP! 

Una cosa és estar a l'oposiciò i 
l'altra estar a! Govern. Moltes deci
sions que el PSC va prendre, a 
nivell de programa, les va prendre 
en uns moments que donava quasi 
per segur que el PP tornaria a 
guanyar. Ningú s'imaginava que 
r i1-M fóra possible. Ara tenim una 
nova situació: ha desaparegut el 
PP com a "enemic a batre". Ara, hi 
ha el PSC a Catalunya i el PSOE a 
Madrid. Ara, no es podrà donar les 
culpes al PP i ERC haurà de 
demostrar de quin costat està en 
molts temes. 

Ara, ha arribat l'hora de la veritat 
per a tothom. 
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Un amic meu, posseïdor de bon 
criteri per enjudiciar les coses, em 
diu que li sembla estrany el fet que, 
en els temps actuals, funcioni aquí 
un partit polític que porta la denomi
nació oficial de republicà. 

Com que fa pocs dies érem al 
14 d'abril, penso en aquesta data 
de 1931 en què es va proclamar 
ia Segona República. En principi, 
la forma política de l'Estat hauria 
de ser intranscendent i irrelle
vant. És com el marc d'un qua
dre. L'imperant és la pintura, és a 
dir, el continguí polític existent en 
cada temps. Però les circumstàn
cies existents el 1931 omplien 
d'importància el fet d'un o un altre 
règim. En aquells moments, ser 
monàrquic o ser republicà impli
cava clarament una opció política 
i fins i tot ètica. La monarquia 
representava un sistema caduc, 
sostingut per forces oligàrqui
ques, eclesiàstiques i militars 
amb escassa connexió amb el 
món real de l'època, sense pols ni 
esperança, que com una closca 
morta cobria la decadència secu
lar espanyola. 

La república, per contra, signifi
cava una gran esperança de rege
neració, d'ímpetu vital, de possibi
litat d'emprendre reformes inajor-
nabies que els millors països 
d'Europa ja havien realitzat feia 
temps. Per això, els millors polítics 
i els millors valors cívics i intel·lec
tuals del moment es van arrengle
rar al costat de l'opciò republicana. 
I el poble hi va participar plena
ment. Tots hem vist en els mitjans 
audíovisuals, en reportages histò
rics, el grau elevadlssim d'entu
siasme popular expressat el 14 
d'abril de 1931, i l'adhesió quasi 
unànime al nou règim (explicar les 
causes de la posterior pèrdua de 
credibilitat hauria de ser objecte 
d'una altra reflexió). 

En aquell temps històric, el fet 
de ser o anomenar-se republicà 
va esdevenir no solament la 
manifestació d'una preferència 
per una determinada forma d'es
tructura institucional, sinó també 
la representació d'una ideologia 
política concreta. Una clara posi
ció política d'esquerra burgesa. 
Aquesta posició política, encar
nada en diversos partits de deno
minació republicana (Izquierda 
Republicana, Acció Republicana, 
Partido Nacional Republicano, 
Esquerra Republicana de 
Catalunya, ORGA, e t c . ) tenia 
com a objectiu sostreure de la 
Societat i de l'Estat del domini les 
antigues forces de la reacció 
absolutista, que amb evident 
retard respecte els altres països 
europeus, seguia dominant en 
gran part la vida del país; 
l'Església Catòlica llavors anco
rada en una concepció feudal 
dels seus propis privilegis; 
l'Exèrcit, que ocupava parcel·les 
de poder que corresponien a la 
societat civil, i els grans terrati
nents aferrats als seus privilegis 
oposats a qualsevol reforma 
demandada per una col·lectivitat 
pobre que reclamava imperiosa-
ment major justícia. El propòsit 
d'aquestes forces denominades 
republicanes era edificar un ordre 
en la llibertat, en la dignitat de la 
persona i en la justícia social fins 
a on fos possible, sense desmun
tar el sistema capitalista petít-
burgès d'on procedien els seus 
components, abolint els privilegis 
de naixement o de casta i esta
blint la promoció personal per 
mèrits propis. 

L'esquerra burgesa-republicana 
va ser un grup polític del qual van 
formar part grans idealistes, gent 
il·lustrada i il·luminada en la lluita 
pel progrés, en una concreta etapa 
històrica. I quan va arribar el 

moment en què el país es va divi
dir en dos bàndols irreconciliables, 
va assumir, des del govern, ia 
causa del poble, amb el que va 
compartir després les hores amar
gues de l'exili. 

Han passat seíanta-tres anys. 
Les situacions són completament 
diferents, com correspon al pas 
del temps i als canvis socials. La 
dreta espanyola ha assumit, amb 
actitud civilitzada i moderna, la 
major part d'aquells valors de sig
nificació republicana. Ara, en els 
nostres temps, república o monar
quia ja no representen com llavors 
una opció política, sinó només 
l'expressió de l'estructura institu
cional de l'Estat. 

Així les coses, sembla que 
només cal examinar sense preju
dicis si una vegada instaurada la 
monarquia a Espanya i legitimada 
per l'exercici exemplar de viní-i-
nou anys, que supleix amb 
escreix l'inconvenient del seu ori
gen (així ho han entès la totalitat 
de les forces polítiques des del 
Partit Conservador al partit 
Comunista), cal examinar, dic, si 
no són majors els avantatges que 
els inconvenients en el fet de dis
posar d'un cap d'Estat situat per 
sobre de les diferents opcions 
polítiques, allunyat de les lluites 
de poder, constituït en símbol de 
la unitat i permanència de l'Estat i 
al servei d'una Constitució elabo
rada, per primer cop en la història 
d'Espanya, amb ampli consens 
de totes les forces polítiques que 
ha assegurat al país un dilatat 
període de temps de normalitat 
democràtica i de progrés econò
mic i social. 

Joan Pinsach Arché 
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Sentir ploure 
A la televisió ens diuen que 

demà plourà. Però què saben? No 
és segur ni que demà surti el sol, 
deia en Hume. Ja ens hem acostu
mat a escoltar-los com si sentíssim 
ploure. Avui dia té tanta credibilitat 
un home del temps com en 
Raphael o l'Urdaci. No entenc com 
se'n pot dir noticia de la informació 
del temps. Ho podríem entendre si 
ens diguessin el temps que va fer 
ahir, 0 fins i tot el que està fent ara. 
Però predir el temps? És simpàtic 
veure a la CNN mapes de toí el 
món, amb deu o dotze símbols, 
agrupant el IVlarroc amb Catalunya, 
I igualant el temps del tròpic al 
d'Amèrica del Sud. I és clar que 
fent"ho d'aquesta manera alguna 
vegada ho encertaran, però em 
sembla una falta de respecte pel 
que fa a les altres noticies. Als mit
jans de comunicació, en teoria, 
hauria de separar-se sempre l'opi
nió de la informació. 

Per què no ens posem a predir 
les bombes? "Demà cauran dues 
bombes més a l'Iraq i una a 
Anglaterra, que és el país ocupant 
que encara no n'ha rebut cap." Ho 
trobaríem normal? Suposo que a 
base de sentir-ho sí. O prediccions 
dels morts a la carretera: "segons 
les estadístiques avui toca morir a 
en Fulano de Tal". 

Tornant al temps, diuen que no 
falta gaire perquè el segon ordina
dor més potent del món, que volen 
instal·lar a Barcelona, serveixi per a 
predir-lo. No en tenim prou amb 
inventar-nos-ho, que ara haurem 
de consultar l'ordinador multimilio
nari per a veure si el temps que 
estem predient és versemblant. 

I això no passa només amb el 
temps. Entre moltes altres coses, 
també els programes que es fan dir 
"del cor", però que són de la butxa
ca. I les novel·les que després d'un 
pròleg amb diferents al·lusions al 
fonament real del que expliquen i 
als documents ais que diuen que 

han acudit, edifiquen un cúmul de 
mentides que condueixen on es 
volia arribar des del principi. I 
alguns d'aquests llibres, a més, es 
venen com xurros. En fan dir 
novel·la històrica, però són una his
tòrica presa de pèl. És fàcil escriu
re d'aquesta manera. Quatre dades 
d'internet, quatre coses que et 
sonen, una setmana de feina, un 
argument versemblant, i una con
clusió que ja he pensat des del 
principi. I ja has enganyat un país. 
S'obliden que les històries reals 
són moltes vegades inversem
blants i que les conclusions no s'es-
cullen des de bon principi. 

! abans d'acabar aquest article, 
m'agradaria que us fixéssiu en el 
que està passant al voltant del 
Fòrum. Quantes crítiques has sen
tit? Quants acudits has vist als dia-

ns? Quanta gent es manifesta con 
írària al Fòrum? Tots els mitjans 
asseguren que serà un èxit. Ningú 
s'ha fixat que l'empresa que cons
trueix el Fòrum és americana. 
Ningú hi veu l'especulació immobi
liària. Ningú s'adona que aquell edi
fici de ciment i vidre serà calorosís-
sim a l'estiu. Per què? Tots els dia
ris estan comprats. Tots publiquen 
anuncis del Fòrum o d'empreses 
que hi estan adherides, i a ningú li 
agrada perdre un bon client. Em 
sembla molt bé que es discuteixin 
temes que són tan necessaris de 
discutir. Però el Fòrum de la gent 
que té diners per pagar una entra
da caríssima també hauria de ser 
objecte de crítiques i d'humor, el 
termòmetre de la salut d'un país. 

Impre Sentable 
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GAVINA A LA CASSOLA. 

El PP ha estat derrotat i sembla que alguns dels terrabastalls que estava a punt de provo
car s'han mig estroncat. Bé per l'Ebre, per l'educació, per la pau; bé per la vista, l'oïda, el gust, 

'olfacte I el tacte. Menys malament pels treballadors, potser fins i tot per les dones maltractades i 
també pels homosexuals. Però, bé pel diàleg; o no bé? I bé per les nacions oprimides del regne; o 
malament? I bé per les llibertats individuals i col·lectives? O l'Espanya de les autonomies? 
Vull deixar clar que en aquesta reflexió no toco temes socio-econòmics sinó únicament d'indenti-

taí, encara que van estretament lligats i els tindré en compte en futurs números. 

REPINTAR ELS BARROTS O LA LLIBERTAT 

Deixant de banda la satisfacció de veure plegar 
Aznars, Zaplanas i les altres criatures fllofeixistes del 
Govern Espanyol sortint, em pregunto si aquests 
anys hauran servit per reflexionar. I no només 
aquests vuit últims. No es pot dir que no ha canviat 
res, però em veig davant dels mateixos problemes de 
fons de fa vuit, vint-i-cinc i cent anys. El poble català 
no pot esperar caure amb gràcia al bipartidisme de la 
Espana Una de les nacions sotmeses i esquartera
des; no podem esperar que ens deixin manar a casa 
nostra perquè no és possible que, per exemple, un 
partit com ERC guanyi les eleccions espanyoles. No 
es pot parlar de segones transicions quan encara no 
és clar si hi ha hagut la primera amb tots els ets i uís, 
i no poden parlar de democràcia els còmplices d'exe
cucions a garrote vil. Així és com es manté una idea 
d'Espanya i, per tots els mitjans, no es dubtarà en 
seguir-la defensant. Pels segles dels segles... 

Ens hem de pronunciar amb fermesa i apuntar a 
les nostres agendes quin és el grau de llibertat que 
volem els ciutadans dels pobles de l'estat. Llavors 
s'ha de comprovar si el que volem és l'enèssim intent 
de regeneració de l'estat-nació governat des de la 
Moncloa o ser conscients que és possible, per exem
ple, una ruptura democràtica nacional, exercint un 
dret internacionalment reconegut però que no entra 
en la legalitat Espanyola. No hem de seguir essent, 
com diu la cançó, el país on de la por se'n diu seny. 
Repintar, de blau cel i des de dins, els barrots de la 
presó que ens enclou no és un gest hàbil, ja que a 
darrere sempre hi seguirà havent una paret de totxo. 
Per això el meu més sincer escepticisme davant un 
nou Estatut que no serà la voluntat del poble al qual 
repercuteix sinó un nou pedaç, dins el marc estatal 
actual i condicionat pels que manen des de Madrid. 

Espanya serà un marc obert si no tenim por a 
demanar-ho i podem esquivar l'amenaça repressiva 
mirant a l'entorn internacional i agafant confiança. 
Sortosament, ens trobem dins el marc Europeu on, 
tot i l'excloent projecte de Constitució Europea, si 
parlem molts alhora amb una mateixa idea, la parau

la serà un bon escut pels canonazos que ens dispa
ri un vell foll que no s'aguanta els pets i que ja no té 
la mateixa punteria que quan era un dels grossos del 
Movimiento Nacional. L'Unió Europea no podrà 
obviar un poble, que vol ser reconegut en el seu si, 
obligat per un estat a no existir. Llavors ei món ens 
recollirà d'una estrebada, tot allunyant-nos del punt 
de mira del vell recobert de quitrà i plomes de gavi
na. A partir d'aquell dia serem ciutadans del món. 
Perquè si surts d'Espanya i entres al món trobaràs 
moltes coses noves, entre elles la llibertat de decidir. 

LA PERSONIFICACIÓ D'ESPANYA 

L'estat Espanyol no pot envejar de res als Estats 
Units d'Amèrica. Aquí també tenim un Oncle Sam. El 
nostre Oncle Sam, la personificació d'Espanya, és de 
carn i os. La seva aparença deslluïda, decadent, no 
ens convenç. I tanmateix, tot el que ell representa no 
decau, perdura. Estic parlant de la continuïtat d'un 
nacionalisme excloent que supura por i odi; el reflex de 
la desculdada higiene d'un règim anomenat democrà
tic. Estic parlant del senyor que temps era temps es 
banyà a la platja de Palomares. Estic parlant de Fraga. 

Manuel Fraga Iribarne és, segons les meves 
modestes reflexions, la viva personificació del règim 
de l'Espanya contemporània, que no difereix massa 
de la del segle XIX que ens descriu tan hàbilment 
Valentí Almirall en la seva obra; en definitiva, de la 
tradicional des de Felip V. 

Abans de la transició, Fraga ocupà els més diver
sos càrrecs d'importància de la dictadura franquista. 
Després de la transició ha ocupat i ocupa els càrrecs 
polítics de més importància. Què ha canviat? 
Almenys res que permeti a un falangista manar i ser 
el president d'honor d'un partit que va fundar per 
conservar la declaració de principis que ha tingut 
tota la vida al cap i posar-la en pràctica. 

Quina contradicció, oi? Un home que hauria de ser 
a la presó, per participar en un règim colpista i sangui
nari que s'ha decidit fer caure, i que té, sense més ni 
menys, la potestat de representar milers de ciutadans 
que poden votar les seves arcaiques idees. Aquesta 
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contradicció és, doncs, paral·lela a la mateixa natura
lesa d'Espanya. És igual d'artificial que la colonització 
i l'imperialisme, fonaments d'un estat construït per 
mitjà de la violència al llarg dels segles. Perquè si 
Espanya hagués nascut de la lliure associació i l'admi
ració d'uns pobles que volen ser un altre, tu no enten
dries aquestes línies. Perquè si això hagués passat 
ara mateix el català no existiria, el poble l'hauria obli
dat sense recances, i tu i jo seríem perfectes espan
yols orgullosos d'un país aixecat amb la lliure voluntat 
dels nostres avantpassats. 

Al mateix temps Don Manuel també és un gran 
defensor de la natura. És contrari a l'avortament i l'ho
mosexualitat. IVl'agradaria saber si el senyor Fraga 
estaria d'acord que quan li vingués un desmai en un 
míting dels que fa a Galícia el deixessin caure i no el 
recollissin, deixant fe ra la natura tota la resta; deixant-
lo morir en aquell racó d'aquella província nord-occi-
dental espanyola. I esperant l'arribada d'una República 
Gallega on enterrar-lo en un terreny, aquest sí, natural. 
Potser seria una justa fi per algú que ha tingut el privi
legi vitalici d'estar per sobre del bé i del mal? Tot depèn 
de com s'entengui la natura. Però enlloc està escrit ni 
que Adam i Eva ni, si ho vols, els primats fossin nacio-
nalcatolicistes. 

ELS QUE NO VAM VOTAR LA CONSTITUCIÓ 

Hi ha qui diu que la carta magna Espanyola no es 
pot reformar. I si tots els que no l'hem votat mai ens 
ajuntem i en fem una de nostra? Diuen els números 
que som majoria {tot qui no era major en el moment 
del famós referèndum) però aquesta no ens atorga 
el dret a decidir; perquè no tenim els tancs de la nos
tra part. Ni ganes de tenir-los! I tampoc crec que 
molts dels qui poder votar-la creguin en la rigidesa 
inviolable del text. 

Mentrestant, va passant el temps i aquesta majo
ria que no va poder dir-hi la seva va creixent. Cada 
cop som més els que podem exigir aquest dret. 
Línies enrere parlava de Fraga. M'he deixat una 
cosa: La Constitució va tenir vuit ponents, Manuel 
Fraga Iribarne un d'ells...! I un altre Miquel Roca, de 
qui diuen que va renunciar personalment al concert 
econòmic pel Principat de Catalunya quan ho tenia a 

les seves mans; un objectiu que ara, un quart de 
segle més tard, serà el gran èxit dels "catalanistes 
d'esquerres" quan l'assolim, si l 'assolim, el 2008 a 
canvi de seguir fent reverències al rei. He de confes
sar que tinc un greu embolic mental del que va ser 
la primera, i el que serà la segona transició. Quin és 
el nostre horitzó? Qui sóm i qui volem ser? Aquest 
afer em supera. 

Crec sincerament que ens espera un futur més 
lliure del que hem trobat. Això dependrà d'adonar-
nos que un règim governamental que se suposa 

democràtic, i amb la naturalesa descohesionada de 
l'Espanyol, necessita d'una crítica constructiva per
manent i d'una renovació constant per poder dotar 
als seus ciutadans dels drets i llibertats que necessi
ten en cada moment. SI els governs volen ser més 
justos han d'avançar en la democràcia participativa i 
en l'aprofundiment del dret de decidir. És en aquest 
punt on tenim la paraula les generacions que no hem 
votat la Constitució del 78. Som unes generacions 
més ben formades que no ens hem d'escandalitzar 
davant canvis pràctics sinó tot el contrari, sóm els qui 
hem de lluitar per aconseguir-los. 

Quina és l'Espanya, o la Catalunya, o l'Euskal Herria 
que volem els que no hem votat la Constitució? De la 
mateixa manera que no seria just que un Català 
hagués de decidir el grau de llibertat d'una Gallega o 
un Gallec, tampoc no ho és que un o més Castellano-
Espanyols decideixin si un Llagosterenc, posem per 
cas, hagi de ser Espanyol o Català. L'autodeterminació 
és el dret en què Catalans, Castellans, Bascos, Gallecs 
0 Andalusos hem de basar la nostra lluita per la identi
tat que volem. Acabar amb el problemes de convivèn
cia actuals passa, de ben segur, per acabar amb una 
concepció d'estat que ha comportat molts horrors, gue
rres i assassinats. És clar que si e! món és quelcom 
més que Espanya, també les lleis de les Nacions 
Unides són quelcom més que una Constitució signada 
amb el pols tremolós sota la coacció i l'amenaça d'un 
exèrcit franquista a l'espectativa, garantint les voluntats 
del testament del CaudiUo difunt. 1 el món diu que els 
pobles tenen dret a decidir. 

Xevi Casas Comas* 
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D'ON PRENEU LA RATAFIA? 

La festa era al bar "El rei de copes", a la plaça Reia! 
de Barcelona. El motiu era la celebració del quaranta 
aniversari de cinc amics que durant aquest any havien 
assolit aquesta edat. La particularitat era que, en 
comptes de fer-los un regal nosaltres, ells donarien a 
l'atzar nou obsequis entre els convidats. 

Amb una pinta de cervesa a la mà, vam dirigir-nos a 
un ampli local darrere l'entrada del bar, un espai amb un 
escenari petit al centre, que feia uns anys havia servit de 
"tablao" en les nits turísíico-flamenques de Barcelona. 

La multitud d'amics convidats (érem més de cent 
trenta) omplíem l'antre. Cada un teníem un número 
que ens havien donat a l'entrada. El que coincidia amb 
un dels nou números que llevaven d'un sac, tenia 
accés a un dels premis. 

Patia per què no sortís el 32, que era el que m'havien 
donat. Quan va sortir, dubtava entre pujar a l'escenari o 
fer-me el despistat i provocar que en traguessin un altre, 
com ja havia passat amb altres números, però vaig sortir. 

Quan dalt de l'escenari fèiem equilibris els nou con
vidats agraciats i els cinc amfitrions (hi havia lloc per 
set persones, tirant llarg), van començar a obsequiar-
nos amb "uns fantàstics regals d'una utilitat brutal", va 
dir l'Eduard, el que duia la veu cantant. 

A un tipus de Terrassa molt pelut, company d'univer
sitat d'un homenatjat, va tocar-li una calba de plàstic. A 
l'antiga companya sentimental d'un amfitrió, II va tocar 
un consolador a piles. 

Els obsequis van oscil·lar entre objectes de broma 
(nas i ulleres de Grouxo Marx, dents de Dràcula...) i 
artefactes de sex-shop que sempre anaven a parar a 
mans femenines. 

Quan va ser el meu torn, (jo coneixia lleument els 
organitzadors, la meva dona era companya de classe i 
amiga dels individus) em va tocar el premi amorf de la 
nit, em va tocar literalment el pollastre. 

—El premi següent és el pollastre.— Va dir en Miguel 
mentre em donava ei citat animal agafat pel coll, mort I 
plomat, però autèntic, a punt de posar a l'olla. 

Vaig Intentar canviar-lo pel consolador (per posar~li al 
que havia triat els regals en un lloc) però l'afortunada del 
consolador no va voler saber res de carns d'animals morts. 

Estava allà dret, amb la barba ben retallada, ben 
pentinat, amb un vestit net (fins aleshores), i una 
expressió somrient de festa a la cara (també fins ales
hores), amb un got gairebé buit en una mà i un pollas
tre Ilefiscós que començava a fer pudor, a l'altra. Al 
contrari del que em pensava, tothom va acosíar-se a 
tocar el pollastre i comprovar que no era de plàstic. 

—És fals.— Va dir-me l'Imma, professora de filosofia 
en un institut de Cornellà de Llobregat. —Tot i que no ho 
sembla, pertany a la meitat falsa del món. La tan debatu
da teoria que diu que la meitat del món és falsa, que no 
existeix, s'ha corroborat aquesta tarda. S'ha descobert 

que moltes coses que es donaven per certes es demos
trarà en breu que són una pantomima. Demà sortirà als 
diaris la notícia que fonamenta la teoria: Mentre Bush 
estava fent unes declaracions a la televisió, s'ha esfumat, 
només ha quedat una mena de ninoí de cartró horrorós 
amb les seves faccions. Si algú tenia dubtes que es trac
tava d'un ésser humà, ha quedat clar que no.— 

—No pot ser!— Vaig exclamar bocabadat. 
—Tanca la boca, deixa el pollastre a terra i vés a bus

car unes "birres" que t'explicaré el tema.— Va suggenr-
me la filòsofa veient el xoc emocional que m'havien pro
vocat les seves paraules. Amb els gots plens, va conti
nuar. —Hi ha molta gent que no existeix realment, segur 
que en coneixes que diuen que fan esport cada dia, o 
d'altres que asseguren que no s'enfaden, o que practi
quen el sexe nou vegades cada setmana, o expliquen 
sopars de duro... tots aquests ara es començaran a eva
porar perquè no són reals. Quantes vegades no has tro
bat una cosa que estaves segur que havies deixat en un 
lloc determinat? Digues les coses inútils que tens a 
casa. Compta les hores que has passat intentant arre
glar una aixeta que no tanca bé. Quants programes de 
la televisió són completament nefastos?— 

—Molts.— Vaig contestar abans d'anar a buscar 
més cervesa, en previsió que el preuat líquid fos la 
única veritat. 

—Bé, ara ja estàs advertit, no ei sorprenguis davant 
l'allau de falsedats que es faran evidents.— Jo anava 
pagant cerveses, la filòsofa enumerava coses i perso
nes que s'esvainen mentre engolia l'escumós element 
com si d'això depengués la seva vida. 

Un malson va repetir-se toia la curta dormida, on em 
transformava en un pollastre plomat i després desapa
reixia. Vaig despertar-me suat, amb el cap com un tim
bal, completament acabat, però fent un esforç titànic 
vaig córrer al quiosc a mirar els titulars dels diaris. És 
evident que no hi havia cap notícia sobre l'encartrona-
mení d'en Bush, ni res semblant. 

Ara ja estic més tranquil, són les deu de la nit, sóc a 
casa davant l'ordinador escnviní la història de la nit 
antenor, reposo un instant i miro per la finestra quan... 
Oooohhhhüü! No és possible!! La meitat falsa del món 
s'està evaporant, tinc la prova davant dels nassos: ha 
desaparegui mitja lluna. 

L'engranatge neurona! del meu cap fa esforços per 
processar la informació següent: existeix un cicle lunar 
i en un estadi d'aquest cicle es veu la meitat de la lluna, 
tal com passa aquesta nit. 

De iotes formes, encara que sembli que m'hagin 
pres el pèl, estigueu atents, amics lectors, perquè la 
meitat falsa del món és molt probable que existeixi..., o 
millor dit: que no existeixi. 

Joan Frigola 
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í el medi ambient 
Des dels punts de vista històric, arqueològic i 

ambiental, el marc físic on es desenvolupa la guerra de 
i'Iraq és Mesopotàmia, el bressol de la nostra "daura
da" civiiització, i mentre aquí en ei nostre territori des
viem carreteres i aturem obres civils o públiques per 
respectar troballes arqueològiques o protegir paisat
ges, allà trinxem el territori i destruïm el medi ambient 
-i el que és pitjor, els seus habitants- sense cap mena 
de respecte per les persones, ni per la història ni pel 
medi ambient. 

Els ciutadans i les ciutadanes que volem participar 
de manera directa en els afers de la vida i ens sen
tim solidaris hem mostrat repetidament la nostra 
voluntat de sortir de l'actual catastrofisme, conven
çuts que els problemes són globals i que entre tots 
podem canviar la realitat que ens envolta, segurs 
que un altre món és possible i convençuts que mol
tes coses depenen de la posició que prengui la 
societat civil. 

En aquest sentit tenim una extraordinària expe
riència; em refereixo a les mobilitzacions contra la 
guerra de l'Iraq i les seves recents conseqüències, 
tant nacionals com internacionals, que confirmen 
l'alt grau de sensibilitat aconseguida per part de la 
societat civil. 

Però a diferència d'altres vegades, en aquest cas la 
societat va sortir de ía protesta i va passar a l'acció i a 
la implicació, primer personal i més tard col·lectiva. Van 
ser tan importants, que han modificat la realitat i han 
aconseguit canviar la inèrcia de les coses. 

Des d'ara, els professionals de la política no podran 
considerar-se "la cosa pública", aïllada de les pres
sions socials, perquè cada cop més hauran d'escoltar 
l'opinió d'una ciutadania documentada, amb capacitat 
organitzativa i amb una influència creixent. 

Aquests fets mostren l'evidència que els ciutadans i 
no els politics són el principal punt d'esperança per 
tirar endavant el procés de la governabilitat del món. 

Aquesta societat emergent ha posat de relleu amb la 
seva capacitat de maniobra que, no només rebutja la 
manipulació de la Informació, sinó també la retòrica del 
sistema i els seus eufemismes, com ara el de "guerra 
preventiva" per emmascarar un gran negoci que des
trueix sense escrúpols una població i un territori, situat 
entre els rius Tigris i Eufrates que, com he dit, en el seu 
dia va ser ei bressol de la nostra civilització. 

L'excusa de la cerca d'unes armes de destrucció 
massiva que, dit sigui de passada, només es troben en 
el bàndol de l'invasor, es recolza d'una indústria arma-
mentista per la "destrucció" de tot un país. I paral·lela
ment es prepara, amb una perversió sinistra, una opera
ció econòmica de "reconstrucció", que deprecia la vida 
de les persones, el seu territori i el seu medi ambient. 

Conscients que som responsables dels nostres 
actes, la reflexió ha de precedir qualsevol actuació, 
però també hem de tenir clar que sense passar a l'ac
ció no canviarem res. En aquest detall rau precisament 
la diferència entre pensar i fe r . 

En aquest sentit l'eslògan postmodern del que és 
"políticament correcte" ha de deixar de tenir prestigi 
social perquè, ni tot val, ni tot val el mateix. 

Associar el pensament amb l'acció és necessari per 
viure com penses i si no estem d'acord amb la guerra 
de l'Iraq o el malbaratament dels recursos naturals, la 
contaminació o la constant degradació dei planeta, 
tenim el dret de canviar-ho. 

La guerra de l'íraq, organitzada pel senyor Bush 
amb el recolzament de tres personatges sinistres, no 
es va desencadenar per accident. Encara que fins l'any 
passat no es va declarar, ara sabem que fa anys que 
es preparava i que no íé res a veure amb r i 1 de setem
bre, sinó que és el fruit d'haver portat a la pràctica el 
que pensen aquests individus. 

És a dir, si s'hagués impedit l'inici de la guerra, el 
món que tenim avui podha ser d'una altra manera. Així 
ho van entendre els milions de persones que, amb la 
seva decisió i una capacitat organitzativa sense prece
dents, es van posicionar espontàniament units en un 
clam de "NO A LA GUERRA"... 

Aquestes persones podien deixar les coses com 
estaven o fer una altra cosa perquè les decisions d'ac
ció 0 d'inhibició estaven en les seves mans. 

El que vull dir és que res està escrit i tot pot ser 
d'una altra manera i que només actuant modifiquem la 
nostra forma de viure; i és precisament això el que no 
hem d'oblidar mai. 

Més per bé que per mal, la solució de molts conflictes 
rau en la gent. I ara més que mai, són moltes les perso
nes que senten la necessitat de participar en les decisions 
socials, polítiques i econòmiques que els afecten, perquè 
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perceben que les seves decisions i la seva participació és 
imprescindibie per modificar la realitat; d'aqui la necessi
tat d'anar cap a una democràcia més participativa. 

L'ansietat que genera un conflicte bèl·lic, sobre 
qualsevol població civil, desencadena sempre 
accions directes de repulsa, però en el cas d'a
questa guerra ha aflorat també un debat públic, ja 
latent en moltes persones, sobre els límits I la legi
timitat dels politics, teòricament democràtics, que 
en l'exercici de les seves funcions prenen decisions 
contràries a la voluntat explícita, no ja de tot un 
país, sinó també, de quasi tots els països democrà
tics de la Terra. 

La societat civil tot just ha començat a reaccionar i ja 
ha obert un debat universal sense precedents en la his
tòria de la nostra civilització, que no només qüestiona 
la legitimitat democràtica de prendre decisions contra 
la voluntat global de tot un poble, sinó que també obre 
la porta a la depuració de responsabilitats per parí del 
Tribunal Penal Internacional. 

Els ciutadans i les ciutadanes d'un país lliure -al 
marge de la informació oficial- saben, dia darrere dia, 
que els teòrics salvadors són en realitat botxins ensi
nistrats en l'exercici degradant de pràctiques de tortura 
i que aquestes accions són portades a terme per mer
cenaris, pagats amb els impostos dels ciutadans del 
país econòmicament més he del món. Aquests ciuta
dans tenen el deure d'actuar. 

Si tots els pobles del planeta s'hi impliquen i pre
nen una posició semblant, de ben segur que les 
coses canviaran. 

Dr. Francesc Sureda i Alsina 
Responsable del Centre 

d'Interpretació de la Sostenibilitat 
del Mas Roig. 
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Sovint als que ens dediquem d'una manera o altra al 
negoci dels mitjans de comunicació se'ns acusa d'in
formar només de les coses "dolentes", de donar notí
cies "sensacionalistes" per vendre més diaris o tenir 
més audiència, i això no és cert. Malauradament la 
realitat, ho hem comprovat a bastament, supera la fic
ció i els mitjans de comunicació no tenen cap més 
remei que transmetre les misèries que estan passanL 
Però ben segur que cada dia també trobem en els dia
ris, les ràdios o les teles, notícies que ens reconcilien 
amb el gènere humà, tot i que moltes vegades pel sol 
fet de ser "coses normals" ja no hi parem atenció. 

En tot cas, avui, aquest cronista que modestament 
sempre intenta aportar la seva visió més o menys crí
tica de la realitat llagosterenca, fa una lectura molt 

positiva de la campanya 
"El suro i el seu món" que 
han organitzat conjunta
ment els municipis de 
Cassà de la Selva i 
Llagostera. Crec no equi
vocar-me si asseguro que 
és la primera vegada en 
aquests vint-i-cinc anys 
d'ajuntaments democrà
tics que tots dos pobles 
s'uneixen oficialment en 
una tasca comuna. 

Tampoc descobriré res de nou si atribueixo l'encert 
d'aquesía iniciativa al fet que l'han promogut les arxi
veres dels dos municipis, Marta Alba i Dolors Grau 
que, diguem-ho, són llagosterenques. 

A la presentació dels actes d'aquest projecte con
junt, que es va fer el dia de Sant Jordi a la sala de plens 
de i'Ajuníamení de Llagostera, hi havia dos regidors 
cassanerrcs i alguns representants de la revista 
Gavarres -una ambiciosa proposta que té la seu a 
Cassà-, i de la revista Llumiguia. Tanmateix molts dels 
actes que es faran i que suposo que ja s'expliquen més 
detalladament en algun altre apartat del Butlletí, se 
celebraran a Cassà. Entre ells destaca molt especial
ment la festa de "la pela del suro" que es farà a Can 
Vilallonga a finals de juny. 

La industrialització 

Tornant al suro i el seu món, ja és gros que essent 
la principal indústria que hi ha hagut a Llagostera 
durant més de cent anys, fins ara no hi hagués cap 
estudi ben fet que analitzés l'evolució d'aquesta acti-

Portada del tríptic de la campanya 
"El Suro i el seu Món" 

vitat que, lamentablement, avui al nostre poble està 
en plena regressió. Aquesta circumstància, ha que
dat almenys parcialment coberta gràcies al llibre 
Suro, carracs i taps. Llagostera, 1753-1934, de 
Joaquim Alvarado. Aquest treball, que va guanyar la 
III Beca Esteve Fa i Tolsanas, també va ser presen
tat el dia de Sant Jordi amb un saló de píens que 
estava de gom a gom. No parlaré del llibre perquè 
encara no he tingut ocasió de llegir-lo, però sí que 
puc avançar que és una obra que aporta moltes 
dades de com funcionava la indústria tapera a 
Llagostera a finals del s. XIX i principis del XX. 

Aquest mateix historiador està trebailaní ara en el lli
bre "Industrials i tapers, Cassà, s. XVIII-XX" que es 
presentarà l'any vinent per aquestes dates. 

La realitat és que a Cassà, essent una població eco
nòmicament més potent que no pas Llagostera, i on 
encara avui hi ha diverses fàbriques dedicades al suro 
i els seus derivats, tampoc tenien cap estudi com el 
que elaborarà Alvarado. Aquest és un dels drames de 
la nostra societat: la falta de memòria, de perspectiva 
històrica, d'aprofundir en els nostres orígens, de saber 
d'on venim i fer-ne bandera, en comptes de deixar-nos 
enlluernar pels cants de la sirena del diner fàcil i ei ren
diment a curí termini. 

La industrialització va arribar a Llagostera amb el 
suro i durant molts anys va ser la principal font de 
riquesa. Incomprensiblement el negoci es va anar 
degradant, les fàbriques van anar tancant i avui sobren 
dits en una mà per comptar les indústries que han 
aguantat el pas del temps. Ara, les fàbriques d'aquest 
ram són sobretot a Portugal, però també n'hi ha a' 
Andalusia i Extremadura. És clar, allà tenen material de 
primera mà a les dehesas, grans extensions d'alzines 
sureres on pasturen els ramats. 

En canvi, a casa nostra es van tallar molts boscos 
d'alzines sureres per allò que dèiem del diner fàcil i 
ràpid, i altres es van cremar o estan tan emboscats que 
ja ningú en treu la pela. Sí, és clar, queden indrets que 
encara es conreen -a les Gavarres, l'Ardenya, les 
Guiileries o l'Albera- i també professionals que s'hi 
dediquen, però aviat ja ningú coneixerà l'ofici tal com 
ens l'ensenyaran en Jaume Abel, en Narcís Lloveras 
"Canet", en Josep Lloveras i í'Eloi Madrià en la diada 
del 27 de juny. Per cert, en "Canet", un bosquerol que 
és tot un personatge, és fill de Llagostera. 

Abans, els boscos es netejaven i els brucs, les 
branquetes i les rabasses anaven a cremar als forns 
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de pa, a les bòbiles o pel consum familiar, i amb el 
fullam es feia jaç pel bestiar. Amb el gas butà, el gas 
ciutat i l'electricitat, ja gairebé ningú fa servir la llen
ya com a combustible i si bé tenim més massa fores
tal, està més abandonada que mai. El mateix Eloi 
Madrià m'explica que el suro del país, és a dir, el de 
les Gavarres, l'Ardenya, les Guilleries o l'Albera, és 
el més buscat per la seva qualitat, perquè el seu crei
xement és lent i té més cos, més densitat i menys 
volum que no vas el de les dehesas, que es fa molt 
més ràpid i es pela cada set o vuit anys, quan aquí 
se'n tarden catorze o quinze. 

Esperem que jornades com les que s'han organit
zat permetin reflexionar sobre la riquesa del suro de 
casa nostra i la necessitat de recuperar els boscos 
autòctons, que són bàsicament d'alzines, roures I 
alzines sureres. Ja veiem qué passa amb els pins 
quan hi ha un incendi: són els principals propagadors 
del foc. Ep! No vull dir que no hagin de quedar pine
des, que si no ens quedaríem sense pinatells ni rove
llons, I tampoc es tracta d'això. Per què creixi un suro 
han de passar generacions, però dubto que per gene
racions que passin es trobi un material millor per 
tapar les ampolles de vi i de cava. 

La mala notícia 

Tots els conductors que aquests dies hem hagut de 
sortir de Llagostera per la variant ens haurem recordat 
dels avantpassats ancestrals d'algú. No sé si aquella 
tremenda cruïlla es podia fer amb més mala intenció ni 
tampoc entenc per què no es podia fer un pas provisio
nal pel costat de les obres del Toro. Ni que fossin uns 
centenars de metres de terra, no calla ni asfaltar-ho, 
sempre hagués estat més bona solució. 

Però aquesta variant, a part dels accessos, té un 
altre problema molt important i és que s'ha construït 
molt baixa, en uns territoris que fa uns quants segles 
eren aiguamolls i, per tant, veurem què passarà ei dia 
que plogui de veritat. També desconec si l'obra ja és 
definitiva, però em sembla que l'asfalt és de menys 
qualitat que, per exemple, el de la variant de Cassà, 
sense anar més lluny. Temps al temps. 

Bona Festa per a tothom! 
Joan Ventura Brugulat 

1er de maig del 2004 

:^:^v:>^::a;^;?'í^'Tí^;r;^r,·'t^^^^ï^^;';^^^ 

^-crdofai-^^^' 

Carretera 
de Sant Feliu a Girona, 
C_65 Km. 12 
Tel. 972 83 03 56 
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VIATGES AL PENSAMENT 

Viatges al pensament 
Quan em van dir si volia formar parí del Butlletí no m'ho vaig ni pensar, vaig dir que si de seguida; però quan 

a la primera reunió em van dir que havia de pensar algun tema i un nom per la secció em vaig quedar bloque
jada, no sabia de què podria fer-la. Em van passar moltes coses pel cap: 11-M, maltractaments, teatre o, sim
plement, parlar del poble. Però, siguem realistes: tinc setze anys i del que tinc ganes és de parlar de moltes 

coses, sobretot dels adolescents, de diferents cultures, d'amors impossibles, del passat... I el que vaig decidir 
fer és buscar un tema que lligués tots aquests pensaments, com per exemple: viatges al pensament. 

74 

Començaré aquesta secció donant les gràcies a tota 
ia geni del Butlletí per donar-me l'oportunitat d'escriure. 

I anant al gra.,, què us sembla si parlem de l'adoles
cència? Podríem començar per definir-la. Podríem dir 
que és una etapa de la pubertat en què els joves volem 
(m'hi incloc) tot el que està fora del nostre abast, tot 
l'impossible, i simplement ho volem ja! 

Tots sabem (dic tots, perquè tots ho sabem, encara 
que alguns ho dissimulin) que no tot és possible, però en 
aquesta etapa ens podríem descriure com uns joves 
intrèpids que volem el que no podem tenir i que contes
tem, ens fem els grans, i no volem fer cap de les nostres 
obligacions; en resum: volem aïllar-nos de la realitat! 

I us preguntareu, per què? Doncs... mmm... també 
es pot dir que... no hi ha per què. 

19 20 dejunio de 2004 

Voga: 
El Poder de la Mente y El Cuerm 

imtjartido por: Manuel Agulla-Madhana 

Ovgamza: 

Calle Joan Gener, 7 - Atico 
Tel. 972 83 07 27 - Mòbil 639 123 738 

Cassà (te la Selva (Gerona) 

Colabora: 
Aymtamiento de Caldes 

de Malavella (Gerona) 

Només us puc dir que el món que ens envolta en 
aquesta etapa és un món egoista, orgullós, distant i 
també somnàmbul (dic somnàmbul perquè estem 
adormits dins el nostre propi món). 

En aquest món només hi ha adolescents i no hi ha 
normes, però és clar... en algun moment ens hem de 
despertar... i aquest moment és un moment qualsevol 
en què ens adonem que no som els únics que habitem 
aquest planeta i que sí que hi ha normes. 

A vegades és millor deixar-nos dormir, a vegades és 
millor despertar-nos o simplement evitar-nos. 

Ara podríem descriure algunes situacions en què 
estem en el nostre món. Com que sóc una noia us 
podria parlar de la típica situació en què les noies ens 
trobem en una "depressió sense final" (paraules entre 
cometes perquè la majoria de vegades sòn excuses 
per cridar l'atenció) i us podria dir que en aquestes 
"depressions" les noies ens sentim soles, abandona
des (però segur que estem envoltades de geni) i sem
pre, sempre, fem els petits problemes molt grans. 

Dels nois també us en parlaré, no de la mateixa 
manera però sí des d'un punt llunyà. Per exemple, 
quan estan entre amics i veuen a una noia que està, 
com diuen ells, "bona", comencen a fer apostes per 
veure qui aconsegueix què. Però siguem realistes: la 
noia estarà pensant què es posarà per sortir aquella nit 
amb el noi dels seus somnis... 

Podríem resumir-nos altra vegada com a il·lusos, 
somiatruites i mimats... podria, però no ho faré. 

En realitat els adolescents som el que serem des
prés d'aquesta etapa, som els mateixos, però dife
rents... Si em deixeu que us doni un consell, és millor 
que quan ens trobeu de bon humor intenteu descobrir-
nos, perquè tenim moltes coses interessants a dir, com 
pensaments o problemes que cada cop fem més gros
sos sense que tinguin importància, i a vegades quan 
menys ho sembla, més us necessitem. 

M'acomiado... però si us plau... guardeu-me aquest 
secret: ningú és igual i encara menys quan hem de 
descobrir qui som. 

Mireia Collell 



"ARTICLES DETERMÍNATS" 

Foto; Xtec 

Ni ei futur ni el passat són el que eren quan va sor
gir, deu fer centenars d'anys, el primer Butlletí en aque
lla remota versió, entusiasta i maldestra, en la redacció 
de la qual vaig participar. Mai tornarà la percepció del 
futur que vam tenir els que vam viure aquells excitants 
temps de la transició, durant els quals, malgrat haver 
de tenir l'oreila sempre atenta a la remor de sables, 
tothom et convidava a compartir una o altra utopia i a 
protagonitzar somnis esplèndids; mai tornaran aquells 
anys en que, en efecte, com s'afirma en el vers més tri
llat de l'any: iot estava per fer i tot 
era possible encara. O ho sembla
va. I no sabria dir si això és bo o és 
dolent. Però si el futur ha estat fàcil 
de modificar, canviar el passat, és a 
dir, recuperar-lo, coneixeria història 
que ens havia precedit i que ho 
explica tot; saber de la República, 
de la Guerra Civil, de ia llarguissi-
ma postguerra, de com va afectar 
aquesta població més enllà de les 
noticies vagues, parcials, tenyides 
de prejudicis i plenes de buits que 
cadascú de nosaltres podia haver 
recollit, ha resultat, sorprenent
ment, molt més difícil. En primer 
lloc perquè la por o la mala cons
ciència ho havia recobert toí d'una 
duríssima crosta de silenci; des
prés, quan la repressió ja s'havia 
relaxat, perquè aquelles històries 
tristes, feixugues i inútils ja no inte
ressaven ningú; més tard perquè 
els pactes de la transició es van 
bastir damunt l'oblit, i finalment, 
perquè ia distància semblava deixar 
aquell passat dolorós molt lluny de 
la nostra realitat quotidiana. 

En aquests darrers anys però, 
en el nostre poble i fonamentalment gràcies als actes 
i a les activitats organitzades des de l'Àrea de Cultura 
i més concretament des de l'Arxiu IVlunicipal dirigit 
per Marta Alba, s'ha recuperat, miraculosament, una 
part d'aquest passat i s'ha incorporat al gran tapis de 
la història uns fragments fonamentals. Als vençuts i 
als familiars que van viure una eternitat, sovint dra
màticament, sota totes les cares de la derrota, se'ls 
devia la història. Les daurades esperances de la 
República es van truncar molt aviat; el món va escla
tar i en aquells temps d'enormes diferències socials, 
d'enormes injustícies i de vida duríssima per a molts, 
i segurament per això: d'intenses passions políti

ques, l'aixecament dels que sorgint del fons de la his
tòria defensaven Timmobilisme, l'uniformisme i els 
valors eterns de ía tradició, va frustrar les expectati
ves de tots els que a una o altra velocitat, fins i tot en 
un sentit o altre, pretenien construir un món més just 
i més lliure, si se'm permet usar aquests mots ara ja 
absolutament gastats i buits. Seria estúpid furgar en 
velles ferides i buscar la sang sota les cicatrius, però 
malgrat això és obvi que calia passar comptes amb ia 
història, i en aquest aspecte la programació dels 

darrers anys ha estat modèlica i 
s'ha convertit en un referent a les 
nostres comarques. Transitant 
damunt un territori extremadament 
sensible, s'han viscut moments de 
gran emotivitat i la recuperació no 
ja de la Història, així en majúscu
les, sinó de múltiples petites histò
ries personals s'ha acollit en molts 
casos com una pluja llargament 
esperada. L'homenatge als repre-
saliats pel franquisme i el retroba
ment amb alguns dels refugiats de 
guerra a Llagostera en són magní
fics exemples, com ho és la publi
cació aquest any del Diari d'Emili 
Cantal en la col·lecció Memòria. 
No només perquè és un testimoni 
valuosíssim de la duresa dels 
anys viscuts pel refugiats als 
camps de concentració francesos, 
sinó també per l'esplèndid treball 
de la historiadora llagosterenca 
Dolors Grau que el situa i l'enri
queix. Finalment, és una síntesi de 
la història de la Guerra Civil i de la 
postguerra des del nostre poble. 
L'assassinat dels ires religiosos a 
mans dels comitès antifeixistes, 

els bombardeigs, les víctimes de la llarga i dura 
repressió posterior, els afusellaments, els morts als 
camps nazis. Un magnífic resum, en unes vint pàgi
nes tan intenses com imprescindibles, de la segura
ment excessiva aportació d'aquest poble, que ales
hores només tenia 3.795 habitants, a aquell gran 
drama col·lectiu que encara avui suscita passions, 
però que malgrat la seva transcendència i les lliçons 
que se n'ha d'extreure, segueix essent per a la majo
ria una època obscura, coberta encara per una 
espessa boira. 

Enric Ramionet 

La recuperació de la memòria Jiistória és 
una tasca importantíssima per la! de no 

cometre els errors del passat. 
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El pasado 21 de enero se aprovo en el pleno del 
ayuntamiento de llagostera 
(TRIBUNA DE ASTRONOMIA Y UNIVERSO, del mes 
de març de 2004) 

Un foc crema dos bidons de pintura i deixalles 
d'una empresa a Llagostera 
(DIARI DE GIRONA, 26 de març de 2004) 

Llagostera deixa d'escenificar la Passió 
per manca d'actor 
(EL PUNT 30 de març de 2004) 

S'enfonsa una part del sostre d'una casa habitada 
a Llagostera 
(DIARI DE GIRONA, 4 d'abril de 2004) 

Entra en servei, amb certa confusió però amb fluï
desa, la variant de Llagostera 
(EL PUNT 8 d'abril de 2004) 

Red Point de Llagostera guanya a la Fira 
internacional de moda infantil 
(DIARI DE GIRONA, 21 d'abril de 2004) 

Llagostera i Cassà obren un any d'activitats 
dedicades al suro i el seu món 
(EL PUNT 23 d'abril de 2004) 

Teisa suprimeix per culpa de la variant 3 parades 
a Llagostera 
(DIARI DE GIRONA, 27 d'abril de 2004) 

Condemnen un home que va pegar a un noi per 
fer-H llums amb el cotxe 
(DIARI DE GIRONA, 30 d'abril de 2004) 

La campanya Faves, Pèsols i Suquets es tanca 
amb prop de 4.000 menús servits 
(DIARI DE GIRONA, 5 de maig de 2004) 

CIU s'absté en la moció pel regidor de Llagostera i 
surt xiulat del ple 
(DIARI DE GIRONA, 6 de maig de 2004) 

El Màgic Andreu, a Llagostera, el Dia 
de la Creu Roja 
(EL PUNT 7 de maig de 2004) 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 

CI6I tSU L l l 6 l l 

Categoria: única 

Com ha de ser la fotografia: 
Doncs perquè la teva sigui la guanyadora cal que, per començar, compleixi aquests tres requisits: estar íntima
ment relacionada amb la Festa Major 2004, ser presentada amb el format 15x10 cm i ser amb color {per tant, 
queden exclosos estils com el fotomuntatge o les fotografies en blanc i negre). Després, tot dependrà de la teva 
originalitat i del teu talent artístic... 

Presentació: 
Les fotografies {podeu enviar-nos-en 1 o, com a màxim, 2) s'hauran de fer arribar dins d'un sobre tancat on s'in
dicarà, en el seu exterior: / Concurs de Fotografia 2004 del Butlletí de Llagostera; dins d'aquest, s'hi inclourà 
també una targeta amb el NOM de l'autor, els dos COGNOMS, l'ADREÇA, un TELÈFON de contacte i el TÍTOL 
CORRESPONENT A CADA FOTOGRAFIA (un nom que la identifiqui). 

Termini de presentació: 
El sobre amb la/les fotografia/es el podràs fer.arribar a la b.ú§|í§-̂ ®' Butlletí fins ei dilluns dia 14 de juny. Recorda 
que la nostra direcció és\carrer Sant Pere, 5. 

Jurat: VàV" 
Es reserva el dret de deixar deserts'els premis si ho considera o 
Estarà format per les següents personalitats: :,...-• 
- Lluís Postigo (alcalde de Llagostera). 
- Eugènia Comas (regidora de cultura a l'Ajuntament de.Llagostera) 
- Quim Palomo (Foto Kim) 
- Josep Vall-llosera (professional durant molts anys dinS'^ iïnón de la foto 
- Gerard Casanovas,(presidént del Butlletí) 

Premis; 
Primer: 
Publicació de la fotogf l^ . guanyadora'̂ à la portada déí núrhéro del Butlletí corresponent al mes de Setembre d'a
quest any 2004 + un sopàV per a 2 personessaLcasíauraní Mas Roure. 
Segon: ? 
4 números gratuïts del Butlletí (concretament els corresponents a Setembre de 2004, Desembre de 2004, Febrer 
de 2005 i Juny de 2005). ^^ 

Puntualitzacions: 
- És preferible que l'orientació de les fotografies sigui vertical. 
- Les fotos que no respectin qualssevol dels requisits recollits en les bases del concurs no podran optar a cap 
tipus de premi. 
- La participació en aquest concurs dóna per entès que les fotografies de cada concursant queden en propietat 
del Butlletí. 
- Ei veredicte es donarà a conèixer personalment als guanydadors i, seguidament, se'n farà ressò públicament al 
Butlletí de setembre. 
- Per qualsevol dubte, escriu-nos a l'adreça electrònica butlletíJlagostera@hotmaí!.com 79 

Organitza: Col·labora: 

El Butlletí de Llagostera 

liluTLLETÍ 

Ajuntament de Llagostera 

p^BÇ^ 
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Plaça Catalunya, s/n 
17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 05 99 

Bona XS|. " ^^ 
Festa Major "fílOP^ 

Serveis Tècnics de Reparació 

bombasi 
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Bona Festa Major 
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LA XARXf 

Aprendre i passar l'estona 
L'arbre de les maduixes 
Hi ha coses fàcils de trobar, però 

n'hi ha de molt difícils. Aquesta 
pàgina és un índex de tot el difícil 
de trobar. Les armes de destrucció 
massiva, un candidat convincent 
per les properes eleccions, un habi
tatge digne o fins i tot en Wally... 
Segur que el que no trobes hi surt. 
http://www.noseencuentra.eom/i 
ndex2.htm. 

Sabies que un de cada cinc cata
lans es diu José I que un de cada 
quatre té Garcia de cognom? 
Sables que Torres és el cognom 
català més freqüent a Catalunya, 
després de divuit cognoms caste
llans? A www.idescat.com, de 
rinstiíut d'Estadística de Catalunya 
també pots trobar quina és la fre
qüència del teu cognom i en quines 
comarques estan repartits els teus 
"parents", entre moltes altres 
coses. 

R'rl?>T"T'^iT'?T!f " i ? ^l'ff^y'^f^ 
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€L Ç-Òkm DGL ròRUM 
Tot i que és ben cert que els 

debats que tindran lloc al Fòrum 
2004 seran possiblement impor
tants pel futur d'Europa i per la 
defensa de la pau, el Fòrum 
Universal de les Cultures 
(http://www.barcelona2004.com/ 
cat) també té el seu costat fosc. I 
és que la forma i el fons no sempre 
són el mateix. Compareu la web del 
fòrum amb la de l'aníifòrum 
(http://fotut2004.org/ct/index.php). 
Per entendre un fet, cal ser capaç 
de conèixer les dues parts implica
des. 

Lh mròmK DG LK >̂ î RXt\ 
internet ja ha tingut temps per fer 

història. Vols saber quan i com va 
començar alguna pàgina web, com 
per exemple llagosiera.com? Visita 
www.archive.org i podràs veure 
quina va ser la seva primera versió. 
Vols veure la primera pàgina web 
d'un diari peninsular? Pots posar-hi 
el diari Avui, que va ser el primer, i 
ho trobaràs. 

lïKriqUING DG WGCÇ 
Sabies que llagostera.com, en el 

rànquing de pàgines web més visi
tades del món ocupa el lloc 
2.148.301? Pots consultar la pàgi
na que vulguis a www.alexa.com, i 
adonar-te de la seva evolució. 
Qualsevol pàgina està dins el ràn
quing d'alexa. 
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©Alexa 
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Miquel Codolar 
mcodolar@hotmail.com 
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Jordi Pinsach 



RACÓ DE LA CUINA 
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Ingredients per a quatre persones: 
quatre cuixes de cabrit, mig fetge d'ànec, mantellina, % de litre de crema espanyola, Và 
de litre d'Oporto, patata, mongeta, pastanaga. 

Elaboració de les cuixes: 
Desossarem les cuixes de cabrit i un cop les tinguem hi posarem un tall de fetge, sal 
i pebre i les embolicarem amb la mantellina. Les lligarem amb un cordill i les posarem 
al forn a uns 80° durant aproximadament 3 hores. 
{Si és té un termòmetre s'ha d'intentar que el fetge no passi de 55° ). 

Elaboració de la salsa: 
Posarem les parts de crema espanyola i Oporto a reduir fins 
que trobem una textura que ens agradi per napar ies cuixes, 
(si no tenim espanyola es poden comprar productes concen
trats similars). 

Guarnició: 
Bullirem totes les verdures i les reservarem pel muntatge del plat. 

Per muntar el plat: 
Tallem les cuixes a làmines de mig centímetre i les col·loquem 
en forma de vano. 
En el vèrtex hi posarem la verdura i perfilant la carn hi tirarem 
la salsa. 
Ja està a punt per servir. 

Jordi Vidiella Cervera, 
Cuiner del Restaurant Mas Roure 

El col·lectiu de redacció pretén iniciar a partir d'ara, a través d'aquest apartat culinari, una ruta pels diferents res
taurants de Llagostera, amb la finalitat de conèixer nous plats | noves maneres d'entendre "el món dels fogons".. 
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FE DE RATES 

CONRAT PENAT GASIU ratolí 
resident 

Ei, hola! Benvingut a la nova 
secció d'auíocritica del número 
anterior de Butlletí de Llagostera. 

Us parla un servil ratolí, cuacurt i 
de dents prominents, que viu al 
local on es pareix aquesta edició tri
mestral de premsa local de 
Llagostera. 

Aquí, a part de mastegar molts 
papers inútils (notícies que han dei
xat de ser-ho, opinions massa atre
vides que mal sortiran a la llum, 
esbossos d'idees genials escrites 
amb bolígraf gastat...) i fer un 
xarrup de tinta de tant en tant, m'hie 
proposat criticar un xic la feina d'a
quests nois i noies que no em dei
xen tranquil ni els dissabtes a la nit. 
Que no podrien anar a torrar-se ais 
pubs, ballar cançons estúpides o 
muntar festes rave, com fa tot el 
jovent normal de la seva edat? 
Doncs no! Aquests, els bars i els 
pubs només els volen per fer-ne 
publicitat, les cançons me les fan 
escoltar a mi i els únics raves que 
els importen són els que pesen a 
partir dels deu quilos. Ah, i quan 
s'acosta l'entrega, la ballem tots! 

Sí, al final m'hi he hagut d'a
puntar i com a bon ciutadà llagos-
terenc, encara que rosegador i 
amenaçat pel mata-rates amb què 
se m'obsequia, donaré el màxim 
en la meva especialitat: trobar el 
tres peus al gat; que els gats ja 
me'ls conec... 

Pel que fa al número u, no he tro
bat cap més paraula definitòria que 
guirigall. Ja a la portada, la paraula 

Solius es desmunta I esdevé soliu. 
Tot al contrari del que pugui sem
blar, aquest no és un error tipogrà
fic. Soliu vol dir solitah i el qui ho va 
escriure ho va enfocar en el sentit 
de "desemparat". O sigui que darre
re del que pot semblar la típica 
errada d'algú que escriu ràpid per
què no hi ha temps material, hi ha 
amagada la intenció de qüestionar 
l'acció de Thome vers un indret molt 
sacrificat. Què us sembla, eh? 

Respecte a les lliures modifica
cions de logotips practicades a la 
pàgina 3 (contingut), on Diputació i 
Generalitat es transformen en LA 
DIPUTACIÓ i LA GENERALITAT cal 
dir que tampoc són errors, ja que 
l'artista que ho va fer va voler recal
car la importància d'aquestes admi
nistracions. Argumenta que no 
podem deixar el nom propi sense 
article com si hi hagués més d'una 
Generalitat de Catalunya o diverses 
Diputacions de Girona arreu del 
món. El meu advocat diu que l'excu
sa no s'aguanta gaire però jo me'n 
rento les mans i !a dono per bona. 

Anirem passant pàgines i veu
rem alguns, ara sí, errors tipogrà
fics clars. La seva presència va ser 
premeditada. Queda lleig publicar 
un primer número on tot surt per
fecte. 1 a més, va ser feina meva... 

I ja per acabar, parlem de fotos. 
La mala qualitat de bona part de les 
fotografies del primer número és 
deguda a un mal hàbit internacio
nal: la poca cura dels fotògrafs a 
vetllar per la neteja de les seves 
cameres. Estudis ratológics apun
ten que la majoria dels fotògrafs, no 

només no netegen mai les seves 
cameres, sinó que fan les seves 
activitats més íntimes i quotidianes 
amb la seva eina de treball a les 
mans. Segons una anàlisi química 
que he encarregat a una rata de 
laboratori, la substància que fa 
borroses la gran majoria de fotogra
fies de mala qualitat prové de la 
idea que va tenir en Ricard de fre
nar d'alguna manera les defeca-
cions contínues del seu cavall el dia 
de Sant Antoni. No hi havia res més 
a mà i la camera va fer el fet. I és 
que aquest pagès, de treball infinit 
dins el col·lectiu, és molt respectuós 
amb la netedat dels nostres carrers. 
Finalment, us obsequio amb les 
fotos de Mart i Saturn, que ens han 
enviat les estranyes criatures que 
habiten aquests dos planetes des
prés d'haver-les vist, però força 
desfigurades, en el butlletí anterior. 
Aquestes fotografies, fetes des d'a
quests planetes són d'una qualitat 
molt superior a les que es fan des 
d'aquí. 1 no és que els marcians i 
els saturnins tinguin cameres foto
gràfiques millors. El que passa és 
que ells, per anar al vàter o a men
jar calçots amb salsa romesco, 
saben endreçar la camera! 

Imatges bones 
corresponents a 

l'entitat, Assosiació 
d'afeccionats a 

l'Astronomia 
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FISCAL - LABORAL - FIMANCER 

GESTIÓ 
PER EMPRESES 
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DE FINQUES 

D'ASSEGURANCES 

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

Rambla Vidal, 39 lr. 8 - Ap.Correus 47 
17320 SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Teli; 972320767 - 972321076 - Fax: 972820369 

Carrer Teulera, 39 baixos 
17246 SANTA CRISTINA D'ARO 
Telf: 972837165 Fax: 973837551 
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REGISTRE CIVIL 

NAIXEMENTS: 

3 febrer Aitana Calderón Hernàndez 
3 febrer Lucas Moreno Agüera 
12 març Xantal Miquel Boada 
13 març Geraldine Pulgarin Herrera 
12 març Franc Riba Martí 
17 març Josep Bondia Fernandez 
14 març Roger Ventura Francesch 
17 març Demu Camara Krubally 
21 març Ariadna Comas Royan 
11 abril ll<er Ponte Pàez 
24 abril Bernat Forcano Campmany 
26 abril Maria Aiiu Gispert 

Xantal Miquel Boada 

MATRIMONIS: 

6 març Fabian Hernàndez Gala i Eva Pulido Ortiz 
19 abril José-Javier Grifoll de la Esperanza i Josefa Vioque López 
24 abril Carlos Llagostera Teixidor I Alejandra Ciurana García 

DEFUNCIONS: 

13 febrer Enrique Puig Feliu 
21 febrer Jordi Coll Turró 
25 febrer Carmen Grau Savalls 
3 març Rosa Oliveras Comas 
14 març Ivan Serrano Ortiz 
16 març Juan Rodríguez Jiménez 
20 març Montserrat Sureda Dalmau 
26 març Aurora Encesa Castellà 
2 abril Francisco Moyano Rubio 
4 abril Núria Lloveras Torrent 
10 abril Diego Cortés Pérez 
22 abril Sebastian Marco Güell 
22 abril Nerea Rey Munoz 
1 maig Antonio Chicharro Porcel 

93 
21 
85 
90 
22 
59 
79 
89 
72 
8 
91 
79 

43 
66 
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Es prega als pares interessats fer arribar personalment les fotografies dels nounats per tal 
d'incloure'ls en els nous números de Butlletí de Llagostera. 



ÀLBUM DE FOTOS 

Pati- Escola "Cooperativa, La 
Regeneradora" 1925, 
Foto cedida per: Mercè Tibau Anglada 

1.- Carles Gafarot Gafas 

2.- Enric Serra Garriga 

3.- Josep Gafarot Gafas 

4.- Salvador Barnés 

5.- Joan Turòn 

6.- Marti Puig Gafarot 

7.- F. Vinas 

8.- Miquel Gironès Oliveras 

9.- Oscar Ribas 

10.- Joan Berga (Mestre) 

11.- Joaquim Tibau Anglada 

12.- Ricardo Colom Arbusé 

13.- Pitu Dorca Muné 

14.- Guillem Suerda Gironès 

15.-Ernest Alvà Planella 

16.- Llorenç Llobet Masgran 

17.- Joaquim Colom Arbusé 

18.- Ramon Ramionet 

19.- Joan Cargol 

20.- Evarist Fulla Ball-llosera 

2 1 . - Prudenci Granpera Zurdo 

22.- Joan Turró 

23.- Juli Soler Vicens 

24.- Joaquim Paretas Paretas 

25.- Narcís Nohé Roqueta 

26.- Josep Forns Ramon 

27.- Josep Rissech Sureda 

28.-Jul i Pon Palahí 

29.- Franscisco Tibau Anglada 

30.- Bonabentura Alena Palli 

31.-Miquel Forns Ramon 

32.- Ricardo Mir Joan 

33.- Joan Valls Caldes 

34.- Gregori Basacoma 

35.- Miquel Mateu 

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 972 83 12 10. El Butlletí en farà una copia i us retornarà l'original. Gràcies. 
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CORPORACIÓ 
MASTER 

Dins del complex 
residencial Master 
Llagostera, 
integrats dins 
del nucli urbà de 
Llagostera, tots 
els serveis. 

A 15 minuts de 
Girona i a 10 
minuts de Sant 
Feiíu de Guixols-
Platja d'Aro,... 
clima agradable. 

SERVEIS DISPONIBLES 
DAVANT (A 30 METRES) 
AL 2006 

Recepció i ajuda 
mèdica tes 24 
hores, tots els dies 
de l'any. 

Serveis domèstics diaris, 
bugaderia, gimnàs, piscina 
terapèutica climatitzada. 
disponibilitat de metges. 
infermeres, assistenta 
social, fisioterapèutica, 
teràpies naturals, sales 
d'estar, sales d'intemet, 
de lectura amb diaris i 
revistes . sales de reunions, 
menjadors, cuina pròpia 
amb dinars i sopars amb 
dieta especialitzada, serveis 
religiosos, perruqueria (els 
dimecres), animació socio-
cultural. 

ACTIVITATS: autoestima, 
realització personal, 
convivència i integració, 
relacions intergeneracionals, 
solidaritat, participació,.... 

24 Habitatges 
tutelats de lloguer 
per a majors de 60 anys 

Habitatges per viure independent, aprop de tot. 
"En construcció"-disponibles al gener 2005. 
Per un nou estil de vida-preus competitius. 

COMPLEX RESIDENCIAL 

Edifici assolellat, modern, situació immillorable, 
edificació sostenible amb energia solar 
incorporada. 

Accés als habitatges amb tarja magnètica (tipus hotel), habitatges de 
1.2,3 i 4 habitacions, àtics dúplex amb amplies terrasses, totalment 
moblats, un o dos banys, calefacció, cuina equipada amb forn. campana 
encimera, rentadora, nevera.., ascensor fins a les places de pàrking, 
trasters, TV parabòlica per imatges via satèl·lit, edifici domotitzat. 

SERVEI DE MANTENIMENT GENERAL. 

CORPORACIÓ MASTER-COMPLEX INTEGRAL DE BENESTAR 

Tels. 972 83 16 15 i 972 83 01 59 • Fax: 972 83 02 39 

Carrer Garbi, 1-3-17240 LLAGOSTERA (Girona) 

fundaciollagostera.65@fersegrdnapropdecasa.com 

PER A UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA, 
CONFORT I SERVEIS 

mailto:fundaciollagostera.65@fersegrdnapropdecasa.com


n^STAURANT 

Mas Roure 

Ja fiem oBert Ca terrassa 

Ctra. Vidreres a St. Feliu de Guíxols, s/n. - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 12 02 - Fax 972 80 51 02 

www.masroure.com 

http://www.masroure.com
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DlS&AETE s a PE MAIQ 

De les 10 h. a les 14 h. II TROBA
DA D'INTERCAP«JVI DE 
PLAQUES DE CAVA a l'Edifici 
Polivalent. 

PlÜHEHQE a 3 DE MMG 

A les 19 h. Desfilada de moda 
infantil al Teatre Casino Llagosterenc 
(Org.: Tere Gómez). 

DI70ÜS a 7 n MAIQ 

A les 20 h. Inauguració de l'exposició 
EL SURO. UNA INDÚSTRIA, 
UNA MANERA DE VIURE. 
LLAGOSTERA S. XVIU-XX, al 
Museu Etnològic (edifici de l'Estació). 

A les 2 i h. Ball de la tercera edat a 
l'Edifici Polivalent amb el conjunt LA 
GRAMOLA. 
Hi haurà coca i cava per a tothom. 

DIVEHPRE& a s Vt MMQ 

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

A les 20 h. ANEM DE VIATGE, 
animació infantil a la Plaça Catalunya 
a càrrec de JORDI TONIETTI. 

A les 23 h. D'ARTKABARET a 
L'Espai 2 del Casino Llagosterenc 
(Org.: Casino Llagosterenc i Aula 
d'Art) 

A la 1 h. III Festival Reggae a l'Edifici 
Polivalent amb els grups NEVILLE 
STAPLE from THE SPECIALS + 
Hermano Ele (OPP- Mallorca) vs. 
Ben Jammin' with The Ranking 
Soldiers Band + Dj Sound System 

Pies^VTE a 9 PE MMO 

A les 9 h. Entrenament de TIR AL 
PLAT al camp de tir de Can 
Fonollerons. (Org.: Societat de 
Caçadors Sant Hubert), 

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

A les 12 h. Inauguració de GENT 
DE LLAGOSTERA. BUSCA LA 
TEVA HISTÒRIA, a la Sala de plens 
de l'Ajuntament. 

A les 13 h. Inauguració de l'exposició 
de treballs de l'ESCOLA DE 
BELLES ARTS, a l'Escola de Belles 
Arts (Casa de les vídues. Plaça 
Llibertat, 1). 

A les I4'30 h. Inscripcions i 
Campionat de botifarra a la 
Unikarpa (carpa de la Unió Esportiva 

Llagostera). (Org.: Unió Esportiva 
Llagostera). 

A les J5 h. Campionat de TIR AL 
PLAT (Tirada Social) al camp de tir 
de Can Fonollerons (Org.: Societat de 
Caçadors Sant Hubert). 

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

A les 17 h. Lliurament de premis del 
IX CONCURS DE PINTURA i 
del CONCURS DE CARTELLS 
DE FESTA MAJOR 2004 a la Sala 
d'Exposicions del Local Social de "la 
Caixa". 

A les 17'30 h. Inauguració de les 
EXPOSICIONS del CONCURS 
DE PINTURA, PINTORS 
LOCALS, CARTELLS DE FESTA 
MAJOR 2004, ESCULTURES DE 
JORDINA GARTENBACH i 
TREBALLS DELS ALUMNES 
DEL CURS DE PATCHWORK I 
DE PUNTA AL COIXÍ. 

A les 17'30 h. Plantada de gegants 
per a la VIÏI TROBADA DE 
GEGANTS DE LLAGOSTERA al 
Parc de l'Estació (Org.: Colla 
Gegantera de Llagostera). 

A les I8'30 h. GRAN CERCAVILA 
DE GEGANTS 
Recorregut: Parc de l'Estació, Ps. 
Tomàs Boada, Ps. Pompeu Fabra, 
carrers: Fivaller, Almogàvers, 
Cristòfol Colom, Comte Guifré, 
Consellers i Pi. Catalunya. 

PV-OOm^ 



A les 20'00 h. BALLS DE 
GEGANTS I CAPGROSSOS a la 
Pi. Catalunya. Durant els balls s'ani
ran presentant cadíiscuna de les colles 
geganteres participants. 

A les 23'00 h. CORREFOC pels car
rers del poble amb el grup ELS DIA
BLES D'EN PERE BOTERO. 
Sortida i espectacle d'inici: Pla^a del 
Castell. 

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

A les 4 h. FESTA DE L'ESCUMA a 
l'Edifici Polivalent. 

DiaM£N<aH. 3 0 DE MAIQ 

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

A les 12 h. Missa cantada a l'Església 
Parroquial. 

A les 12 h. Visita comentada de l'ex
posició EL SURO. UNA 
INDÚSTRLA, UNA MANERA DE 
VIURE. LLAGOSTERA S. XVIII-
XX, al Museu Etnològic (edifici de 
l'Estació). 

A les 13 h. Sardanes amb la cobla 
SELVAMAR a la Plaça Catalunya. 
A les 13'30 h. Inauguració del CON
CURS-EXPOSICIÓ DE FLORS I 
APARADORS al local del Petit 
Casino Llagosterenc. 

(Org.: Comissió Concurs Flors i 
Plantes i Casino Llagosterenc) 

A les 17 h. ESTOL DE JOCS a càr
rec de la Cia. PAM i PIPA al Passeig 
Pompeu Fabra. 

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

A les 20 h. Concert de swing i blues 
amb ADEL LEE DAVIS and her 
SELVA BIG BAND a l'Edifici 
Polivalent. 

A les 2130 h. NELAÜA PARADE. 
Cercavila per la fira a càrrec de 
Sarniga Produccions. 

A les 22'30 h. D'ARTKABARET a 
L'Espai 2 del Casino Llagosterenc 
(Org.: Casino Llagosterenc i Aula 
d'Art) 

A les 2330 h. Ball amb l'orquestra 
METROPOL a l'Edifici Polivalent. 

DlLLÜl^S 3 1 VI MiM<a 

A les 12 b. Visita comentada de l'ex
posició EL SURO. UNA 
INDÚSTRIA, UNA MANERA DE 
VIURE. LLAGOSTERA S. XVIII-
XX, al Museu Etnològic (edifici de 
l'Estació). 

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

A les 18 h. Audició de sardanes 
amb la cobla LA GENISENCA a la 
Plaça Catalunya. 

A les 20 h. Concert amb l'orques
tra MARAVELLA a l'Edifici 
Polivalent. 

A les 2330 h. Ball de Gala amb 
l'orquestra MARAVELLA a l'Edifici 
Polivalent. 

DIMARTS I DE aUMy 

A les 17 h. HEEYY!, espeaacle 
infantil a càrrec de la companyia 
TOT CIRC i XOCOLATADA al 
Parc de la Torre. 

A les 22'30 h. TEATRE. EEU-
UROPA de Teatre de Guerrilla al 
Teatre Casino Llagosterenc. Venda 
d'entrades anticipades a Llibreria 
Sureda, Pub l'Enrenou, Ajuntament 
de Llagostera i una hora abans de la 
representació a la taquilla del teatre. 

Hfícní 7.004 
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PORTADA: Guanyador del concurs 

de cartells 2004, Jordi Pinsach 

DISSENY I MAQUETACIÓ: Marca García 

IL·LUSTRACIÓ: Ramon Mocjer 

28, 29, 30 
31 de maig 
i 1 de juny 

de 2004 


