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E D I T O R I A L 

D'ençà que el darrer número d'aquesta revista va sortir al carrer, un 
munt de fets han sacsejat la nostra actualitat. A nivell planetari, s'ha par
lat (i es continuarà parlant) dels efectes d'una de les més grans catàs
trofes naturals de la història. El balanç final de víctimes caigudes sota la 
fúria del tsunami que va colpir sense clemència països com Tailàndia, 
l'índia, Singapur o Indonèsia, resulta realment esfereïdor 

Mentrestant, a Madrid, des de la Cambra del Parlament espanyol es 
frenava el pla de renovació de l'estatut de Gernika proposat pel lehenda-
kari. El president Zapatero, si més no, cal admetre-ho, deixa parlar el poble 
basc. Una altra cosa, ben diferent, és que se l'escolti, I convivint amb 
aquest panorama calitjós, al país, el nostre estatut, "l'estatut de tots", va 
cuinant-se. Sembla obvi, però, que perquè satisfaci als honorables tasta-
dors de la capital, massa pebre no hi podrem posar... 

Sortosament, els polítics, tenen la delicadesa de donar-nos l'oportunitat 
de dir la nostra al referèndum de la Constitució Europea, Ara que, ben mirat, 
potser algú sap què diu exactament aquest text? Al cap i a la fi, llegir-se'l és 
un moment: poc més de tres-centes pàgines! Molts, per no dir tots, sospitem 
que guanyarà el "sí" í que l'índex de participació serà baix, molt baix. És curiós 
que malgrat el nostre escepticisme ens atrevim a pronosticar un resultat ven
cedor, oi? Però que res ens espanti, tot està previst i adequadament muntat 
pels qui mouen els fils de la societat. Una vegada més, el dret del ciutadà serà 
trepitjat per la manipulació de la informació i l'arrogància del poder 

Per altra banda, als carrers de la vila s'ha continuat parlant de la polèmica que 
envolta la construcció d'un nou oratori per la comunitat musulmar.a, de la immi
gració i les "amenaces" que aquest fenomen comporta, de la descomposició de 
la Comissió de Festes i les causes que l'han forçada, de diferents actes plens de 
bones intencions que s'han anat organitzant i que han topat amb una baixa assis
tència de púb l i c . Procurar donar resposta a to t s aquests temes, facilitar informa
ció i proporcionar material que generi opinió entre els llagosterencs i llagosteren-
ques, són alguns dels objectius que ens hem marcat en l'edició de l'exemplar que 
ara sostens a les mans. Darrerament sembla que, també a Llagostera, se'ns ha 
posat al cap la ceba de recórrer a la crítica fàcil, la resposta indiferent i el gest man
cat de compromís. Diuen que el discurs més eloqüent és l'exemple, així que potser 
comença a ser hora d'abandonar la retòrica i posar-nos la granota de treball. Aplau
dim, doncs, als 15 voluntaris que s'han presentat a la campanya "parelles lingüísti
ques" que el GRAMC ha estès al poble. Ells representen, d'alguna manera, el model 
de vilatà actiu i inquiet que urgeix al municipi; altrament, aquells que sols es limiten a 
incrementar la densitat del núvol de la fraseologia... no presten cap mena de servei. 

bé, canviant de tema: amb la impressió del cinquè número d'E/ Bi:tlleti, la tercera 
etapa de la revista celebra el seu primer aniversari. Sembla que era ahir quan ens plan
tejàvem per primera vegada la possibilitat de fer-nos amb el t imó d'aquest projecte per 
evitar que la nau anés a la deriva! Confiats que el lector hagi apreciat una certa millora 
(per minúscula que sigui) publicació rera publicació, així com també esperant que s'hagi 

copsat el nostre esforç per fer, per damunt de tot, les coses ben fetes, us garantim que 
si les col·laboracions i l'interès vers la revista no cessen, entre tots donarem corda per 
estona a El Butlletí... 

El col·lectiu de redacció 
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A C T U A L S 

El pressupost de rAjuntament 
de Llagostera pel 2005 

El passat dimecres 12 de 
gener es va cel·lebrar el ple 

municipal per parlar de números i 
més números. En concret, 
5.464.755 euros de pressupost, 
que han de servir per millorar alguns 
serveis del poble. Ara bé, no sé si és 
perquè, com les matemàtiques que 
no agraden a ningú (hi així ho refle-
xen els resultats dels estudiants 
d'arreu del nostre país), el fet de 
parlar de números no motiva a la 
gent, però el cas és que l'assistèn
cia de públic va ser ben escassa. 

Els comptes per al 2005, que 
segons l'Entesa per Llagostera no 
seran tant importants com al 2006, 
any en què és rebran les subven
cions atorgades pel PUOSC (Pla 
Únic d'Obres i Serveis de Catalun
ya), destinaran partides importants 
a la Residència Josep Baulida (que 
comptarà també amb una subven
ció de la Generalitat de 88.332 
euros) per restaurar-la i ampliar-la, 
així com a la urbanització del Puig 
del General, que ja fa anys que té 
els carrers en unes deplorables 
condic ions. A part d 'aquestes I 
altres actuacions, l'Ajuntament es 
vol dotar de recursos materials i 
humans, i per això ha decidit desti
nar 33.000 euros en l'adquisició 
d'un vehicle per a la policia, 45.000 
euros en un camió amb cistella per 
a la brigada, 111.000 euros en un 
camió petit per a la neteja viària 
(que permetrà netejar els carrers 
estrets del municipi), així c o m 
reforçar-se a m b la incorporació 
d'una educadora per a la llar d'in
fants, un tècnic en l'àrea d'Urbanis
me, un altre a la de Serveis Socials 
i dues persones a Medi Ambient, 
que es faran càrrec de la deixalleria 
municipal. 

Els pressupostos però, c o m 
moltes aítres coses en política, no 
són interpretats mai de la mateixa 
manera pels seus usuaris, almenys 
tal com l'equip de govern voldria. 
Això és el que ha passat en aquest 
cas a Llagostera, en què l'equip de 
CiU hi ha votat en contra, al·legant 
per exemple, que considerava insu
ficient la partida destinada al foment 
del Treball, Indústria, Comerç, Turis
me i Cultura. I en canvi, el grup de 
l'oposició considera que es destina 
una excessiva quantitat de diners a 
l'àrea de Medi Ambient. 

Al final de la sessió, la discussió 
estava oberta, c o m sempre: que si 
no ès veritat que es destini un 
16,8% del pressupost a la conser
vació del medi ambient, sinó un 
10%; que és molt agosarat dir que 
l'Entesa no destina prous diners a 
l'àrea de cultura, quan realment l'a
posta principal de l'Entesa és la 
gran inversió que farà amb L'Edifici 
de Cultura, biblioteca, observatori 
d'astronomia... 

L'Ajuntament destinarà el 0 '9% 
del pressupost municipal a projec
tes de cooperació amb el 3r món. 

D'altra banda, i deixant estar els 
diferents pros i contres del pressu
post, voldria destacar una xifra, 
que per més minsa que sigui en 
comparació a les altres, crec que 
té un valor molt important: 0'9%. 

Aquesta és la fracció del pressu
post municipal, que l'Ajuntament de 
Llagostera destinarà a projectes de 
cooperació amb el tercer món. 

De ben segur que molts i mol
tes de vosaltres no sabeu els 
motius d'aquesta quantitat, i enca
ra menys en què es dest inen 
aquests diners. Doncs bé, cal que 

sapigueu que en l'any 1972 l'ONU 
va reformar una petició que ella 
mateixa havia fet al 1960 (en què 
demanava que els països desen
volupats dediquessin com a mínim 
r 1 % del seu PIB als països pobres 
del sud) per sol·licitar el 0,7% del 
PIB per cooperac ió, procedent 
d 'organismes oficials (ajunta
ments, diputacions,...) i el 0,3% 
restant l'aportarien les ONG's. A m b 
aquesta quantitat I' ONU conside
rava que en un període de 10 anys 
es podria radicar la fam al món, a 
més de possibilitar el desenvolupa
ment dels països pobres i així 
reduir les diferències entre els paï
sos de l'hemisferi Nord i el Sud. 

Les nostres institucions, el Par
lament espanyol i posteriorment el 
Senat, van prendre el compromís 
d'arribar a la xifra del 0,7%, però la 
realitat ens diu que això no s'ha fet 
mai. A Catalunya, la Generalitat va 
assolir el mateix compromís a l'any 
92, i tampoc ho ha complert. 

Actualment a Catalunya són 
pocs el municipis que es situen en 
l'1% o més d'aportació municipal a 
projectes de solidaritat i cooperació 
al desenvolupament (dades del 
2000 ens diuen que Quart (2'32%), 
Arbúcies (2,20%), Talarn-Pallars 
Jussà (r76%) i Lleida ( r28%) són 
els únics municipis que superen 
r i % ; prop de deu estan situats en 
r i % i setanta-quatre són el total de 
poblacions que han assolit el 0'7% 
o més en tota Catalunya). 

La necessitat d'aquests diners és 
vital per a poder dur a terme projec
tes d'ensenyament, sanitat, alimen
tació, construcció d'infrastructu
res..., projectes molt necessaris en 
aquests països. Això, si realment s'e
xecuta amb la col·laboració de tots, 
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suposarà dos fets molt importants; 
en primer lloc, la supervivència de la 
gent al seu propi país d'origen, amb 
unes condicions mínimes de vida; i 
en segon lloc, aconseguirem evitar, 
mica en mica, que emigrin cap a paï
sos desenvolupats, deixant-s'hi en 
molts de casos la vida pel camí, que 
calguin en xarxes que els usurpen i 
que finalment acabin marginats en 
els nostres pàísos per la seva condi
ció de pobres i manca de recursos. 
Per aquests i molts altres motius 
importantissims el grup de l'Entesa, 
pensa que és necessari aportar una 
petita col·laboració, ja que és de jus
tícia social estar al costat dels que 
s'han vist explotats al llarg de la histò
ria pels occidentals, extraient totes 
les matèries primes dels seus pàísos 
i fent d'ells mà d'obra barata per 
lucrar-se sense mesura. 

La part més important d'aquest 
0'9% d'aportacions econòmiques 
(uns 25.285 ) es dirigirà a temes de 
cooperació directa amb diversos 
projectes que actualment ja s'estan 
duent a terme a l'Amèrica Llatina: 
concretament a la població de San 
Nicolàs de Oriente a Nicaragua, on 
des de fa tres anys és una realitat 
l'aportació de beques alimentàries 

per a un centenar de nens i nenes, 
així com el subminisrament de 
recursos materials per a la bibliote
ca del poble, etc. En aquest munici
pi, on el 90% de la seva població 
són camperols, els estudiants han 
de caminar més d'una hora per 
assistir a classes, i generalment a 
les seves cases no poden fer un 
esmorzar complet que els mantin
gui i sustenti durant el període de 
classe, perquè no compten amb els 
suficients recursos econòmics. 

Prenent en consideració aques
ta realitat "inobjetable" el Comitè 
d'Agermanament de San Nicolàs 
presenta cada any al nostre ajunta
ment el seu projecte d'alimentació, 
per tal de garantitzar l'esmorzar a 
un centenar d'estudiants de secun
dària procedents de les diferents 
comunitats del municipi (estem par
lant d'un esmorzar diari que té un 
valor d'encara no 0'50 euros per 
estudiant, res que es pugui compa
rar amb un esmorzar de qualsevol 
de nosaltres). D'altra banda, tot i 
que l'alimentació és l'activitat central 
del projecte, aprofiten aquest espai 
de convivència per obtenir altres 
resultats de molta importància per la 
formació dels estudiants tals com: 

promoure espais de convivència, 
amistat I companyer isme entre 
joves de diferents comunitats, 
organitzar els pares i mares de 
famOia entorn a l'educació dels seus 
filis, Implementar tallers de reflexió 
sobre la problemàtica de la joven
tut, desenvolupant temes que en 
les seves llars són tabú pels pares 
de família (educació sexual, rela
cions de gènere, violència intrafa-
miliar, mediambient, e tc ) , inculcar 
valors morals als joves, promoure 
igualtat de drets I oportunitats, ele
var el nivell de cultura del municipi, 
etc. 

D'altra banda, darrerament s'ha 
engegat el projecte de construcció 
d'un banc de gra, que és un exem
ple de les moltes activitats que es 
poden fer per reactivar la situació 
econòmica i la independència dels 
camperols locals... 

Però aquest pressupost solidari, 
que és una responsabilitat comuna, 
no només està encaminada o enfo
cada al continent americà, sinó que 
també es col·labora aproximada
ment amb 3.600 euros amb l'Asso
ciació Catalana d'Amics del Poble 
Sahraui (ACAPS), que és l'encarre
gada d'organitzar les colònies d'a-
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collida de nens i nenes sahrauis així 
com de les campanyes de recollida 
d'aliments, entre d'altres. També 
es destinen 1.500 euros en projec
tes de cooperació a l'Àfrica, 900 
euros en campanyes de sensibilit
zació (xerrades, exposicions, cine
ma..,), 745 euros per a l'edició de 
l?Agenda Llatino americana, i es 
preserven uns 1.860 euros per 
campanyes d 'emergència diver
ses: ajuda als damnificats pel tsu-
nami del sud-est asiàtic, aiguats, 
terratrèmols, etc. 

Llagostera forma part del Con
sell de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament. 

En aquest camí, l'Ajuntament de 
Llagostera ha entrat a formar part 
d'un nou òrgan consultiu endegat 
per la Diputació de Girona: el Con
sell de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament. En aquest Con
sell, representats pel regidor de 
Solidaritat de l'Ajuntament de Lla
gostera, s'avaluaran, programaran i 
desenvoluparan estratègies i línies 
d'actuació pública en els àmbits del 
Tercer i Quart Món. 

A més, des de !a regidoria de 
solidaritat del poble, es treballa per 
a crear pròx imament el Consell 
Municipal de Cooperació i Solidari
tat de la Vila de Llagostera que serà 
un òrgan de participació ciutadana 
que agrupi una representació de la 
Corporació, les entitats de treball 
solidari, les ONG locals, i aquelles 
persones i entitats que s'hi identifi
quin i vulguin tenir una participació 
activa amb els objectius marcats. 

Els objectius cabdals del Consell 
Municipal de Cooperació de la Vila 
de Llagostera seran, d'una banda, 
promoure i donar suport a les 
actuacions i projectes relacionats 
directa o indirectament amb la 
cooperació, codesenvolupament i 
la solidaritat internacional, axí com 
estendre aquests valors entre les 
ciutadanes i ciutadans de Llagoste
ra. D'altra banda, servirà c o m a 
mitjà d'assessorament i consulta 

per a l'Ajuntament de Llagostera i 
serà un canal de presentació de 
propostes per la distribució de la 
partida de Cooperació. 

A partir d'aquests objectius, el 
Consell Municipal de Cooperació 
establiria les següents fites: 

Proposar els criteris i les priori
tats que han de regir els plans d'ac
tuació que realitzi l'Ajuntament de 
Llagostera en matèria de coopera
ció internacional, 

Analitzar i proposar les condi
cions de les adjudicacions del fons 
de cooperació per al desenvolupa
ment, per tal de garantir-ne la 
transparència i la qualitat. 

Avaluar aquelles iniciatives i pro
jectes en matèria de cooperació i 
codesenvolupament que sol·licitin 
l'ajuda dels recursos de l'Ajunta
ment de Llagostera per al seu des
envolupament. 

Proposar i impulsar iniciatives i 
campanyes d'informació i sensibi
lització de la població que es consi
derin prioritàries en matèria de 
cooperac ió internacional, code
senvolupament i solidaritat. 

Coordinar accions de caire ciu
tadà en col·laboració amb altres 
institucions, entitats i col·lectius a fi 
d'optimitzar els recursos humans, 
pressupostaris i materials i assolir el 
màxim ressò. 

Col·laborar quan el consell ho 
cregui convenient amb el Fons 
Català de Cooperació al Desenvo
lupament en l'aplicació de recursos 
per a projectes i comptar amb el 
seu assessorament en l'avaluació i 
el seguiment de determinades ini
ciatives. 

Col·laborar en l'edició i distribu
ció de material de difusió dels 
valors relacionats amb la coopera
ció amb el Tercer Món. 

Assessorar en els projectes de 
cooperació concertats directa
ment per l'Ajuntament de Llagoste
ra. 

Recolzar les iniciatives tendents 
a la promoció de! voluntariat en 
l'àmbit de les seves competències. 

Etc. 

Ara farà quatre anys que un 
grup de llagosterencs conscien-
ciats amb la problemàtica social 
que assola el nostre món van pren
dre la decisió de crear una entitat 
solidària (Llagostera Solidària} per 
tal de posar el seu granet de sorra i 
així aconseguir consciènciar a la 
societat del municipi i a més a més 
realitzar algun projecte de coope
ració destinat als més necessitats 
de diferents indrets. D'ençà, han 
organitzats xerrades, col·loquis, 
projeccions de pel·lícules i reportat
ges, s'han fet campanyes de reco
llida d'aliments, campanyes de sen
sibilització: agenda Llatinoameri
cana..., s'ha participat activament 
com a observadors electorals a 
Nicaragua, s'ha engegat i donat 
continuïtat al projecte d'alimentació 
de nens I nenes, i també al projecte 
de creació d'un banc de gra, s'ha 
contribuït en les campanyes de 
reollida de material pel Sàhara, 
s'han acollit nens i nenes Sahrauis 
durant el període d'estiu, s'està 
estudiant la possibilitat de crear un 
agermanament amb el Nord d'Àfri
ca i la zona subsahariana, etc. 

Llagostera ha demostrat el seu 
esperit solidari amb aquells pobles 
que han estat víctimes de calami
tats naturals o produïdes per la 
intolerància humana, 

Crec que la futura constitució 
del Consell Municipal de Coopera
ció i Solidaritat per l'Ajuntament de 
Llagostera obeeix a la voluntat de 
contribuir a una millor coordinació 
de tots els esforços que des d'a
questes entitats s'estan fent, a la 
vegada que és una demostració 
del reconeixement del municipi per 
la feina que aquestes organitza
cions venen realitzant. Moltes felici
tats i molta sort a totes elles! 

Lluís Comas Blanch 

• IL 



ACTIVITATS DEL POBLE 

Marató a Llagostera 

Com cada any, es va cel.lebrar 
el ja tradicional mercat de nadaí, 
entre totes les parades, destacar 
la "colla" que va organitzar una 
venda d'articles i objectes de 
segona mà que la gent va cedir 
voluntàriament. Tots els guanys 
que es van obtenir es va cedir 
aquests any a la marató contra el 
càncer. 

Els guanys que es van obtenir 
del mercat de nada! es van sumar 
amb la recaudació del tradicional 
partit de hambol. 
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Joan Maragall, 30 
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lel. 972 831 8i9 
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Camprodon. 16 
I7240l.lugosicra 
tel. 972 830 040 
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Transports 

Servei diari a Barcelona 

C. Cantallops, 2 
Tel. 972 83 02 55 
17240 LLAGOSTERA 

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

Granja 
Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, Eatrepans 

Dolors Carreras 

Joan Maragail.lO 
Telèfon 80 54 37 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Petrocnt 
C/ Panedes, 35 

LLAGOSTERA 
Tel. C972) 83 02 11 

Camprodon, 24 
Tel. i Fax : 83 02 10 

LLAGOSTERA 

Vinas 
Ctra. Girona a Sani Feliu. Km. 10 
Telèton 972 83 01 90 
Fax 972 80 53 83 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
E-mail: pinsosvinyas@infonegocio-com 

f V I ^ T ^ S - n i C I C L C T C S 
i n c c c s s ^ i i i s 
mot 

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

T o l . 3 3 O e 1 2 
L L R C 3 C » S T € R R 



A C T I V I T A T S DEL POBLE 

Presentació agenda llatinoamericana 2005 

"Contra la política opressora de 
qualsevol imperi, 

la política alliberadora de la Vida. 
Contra r"agenda" de l'imperi, 

r"agenda" de la Vida." 
(Pere Casaldàliga) 
El passat dijous 16 de desem

bre, a les 10 de la nit i al local social, 
Llagostera Solidària va organitzar la 
presentació de l'Agenda Llatinoa

mericana 2005, a la qual van assis
tir prop d'una trentena de perso
nes. 

L'Enric Plantés, mossèn al nos
tre poble, va fer-se càrrec de la 
part introductòria de Tacte en què 
va destacar l'agenda com a eina 
de sensibilització i esperança 
envers un món més just i millor 

A continuació, Fernando Fon

seca, president de Metges del 
Món, va passar als assistents unes 
imatges que resumien, sense 
escatimar detalls, com s'originen i 
què aporten els conflictes bèl·lics. 
Les seves experiències viscudes a 
hospitals d'arreu del món (Iraq, 
Cisjordània, Kosovo...) van c o m 
moure la sala i, encara que potser 
només per uns instants, van fer 
sentir a to thom la necessitat de 
moure peça per col·locar la prime
ra pedra d'aquest món somniat. 

Eduard Comas i Blanch 

LLUÍS COSTA ROS 

Mestral, 14 
17240 Llagostera 
Telf/Fax. 972 830 521 
e-mall: cr@lluiscosta.coni 

ECOIAB 

Productes de nete ja per t iosteleria I indústria 
•equips i s istemes-cei . lu ioses i derivats 

RíOD'INSTAL.LAOanS 

SeMa&Mia 

CASTELLÓ . MARTÍ, S.L. 
/1:ARPINTER!A METALLICA EN FERRO I ALUMINI^ 
V I ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC J 

C/PonenU-2 (Sector CAVISA) 
17240 Llagostera (Girona) 

mailto:cr@lluiscosta.coni


PUBLICITAT 

M^ Carme Valentí 

PERRUQUERIA 

Passeig Pompeu Fabra, 36 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 972 83 06 20 Girona 

Des de 1952 
Matança pròpia 

Embotits Casolans 

iDaA^n4^G>ò^€4m^ 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boada, 12 
17240 Llagostera { Girona ) 

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

PLANXISTERIA i PINTURA 

Albert Mallorquí i Gulch 

Ctra. Tossa, 45 
Tel. 972 80 53 09 17240 LLAGOSTERA 
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QUISSO 
-Perruqueria i estètica Canina i Felina 

-Venda d'Animals de companyia 
-Venda d'accessoris 

-Rèptils 
•Recollida a domicili 

En Perruqueria 
horas convingudas 
655 07 89 72 

oCu®cíe'4-̂ ímü3«£rLa 

C/ Compte Guifré, 27 
Tel. 972 831 215 

17240 LLAGOSTERA 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABaiA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 

AMB FERRO I ALUMINI 
TANCATS DE TELA METÀL·LICA 

Carrer Tossa, 5 
Tel. 972 83 02 70 

* # * 

17240 LLAGOSTERA 
( Girona) 

N 
CONFECCIONS 1 

f. CAPDEVILA 
cA Comte Guifré, 6 

Tel. 972 83 00 88 
17240 LLAGOSTERA À 

liti 

^a^Uó4>ení€t.^- i S -̂ 72 

i ^e^ídai^J^ 93 03 91 

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

C/Barcelona. 16 17240 Llagostera (Gi) 

mailto:cesteve@grn.es


A C T I V I T A T S DEL POBLE 

Els reis Mags d'orient 

Com cada any que han 
passat Ses Majestats els Reis 
Mags d'Orient, han repartit 
molts regaís però també 
molta il·lusió. 

Aquest any a pels voltants 
de llagostera hi varen plantar 
un campamen t molt gran. 
Senyal de que tots ens hem 
portat molt bé. 

11 
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tèxt i l Tarragó 

VENDA AL DETALL D'ARTICLES 
PER LA LLAR: 

tovalloles de platja 

tovalloles per ia llar 

fundes nòrdiques 

• farcits nòrdics 

• llençols, ... 

HORARI: divendres de 15:00 a 19:00 

c/Garbí, s/n - P.l. Llagostera 
17240 Llagostera (Girona) - Spain 

Tel. 972 83 18 03 - Fax 972 83 16 09 
textiltarrago@textiltarrago.com 

onstruccíons 

Manel Malagón Serrano 

Comte Guifré, 2, 2n, 1a 
17240 Llagostera 
Telf.: 972 83 01 03 
Mòbil: 616 83 87 53 

SERVEI DE NETEJA DE 
XEMENEIES 

XXP^GOSTÉR^ 
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Passeig Tomàs Boada, 10 
Tel. 972 830081 
Fax 972 830342 

17240 LLAGOSTERA 

PI. Narcís Monturiol, 30 
Tel. 972 850546 

17411 VIDRERES 

Av. Catalunya, 35, baixos 
Tel. 972 165537 

17412 MAÇANET DE LA SELVA 

0/ Rossinyol, s/n 
Tel. 972 470772 

17455 CALDES DE MALAVELLA 

mailto:textiltarrago@textiltarrago.com


A C T I V I T A T S DEL POBLE 

XXV Cursa Popular de Sant Esteve 

El matí d'aquest passat 26 de 
desembre, al replà de davant del 
pavelló es van aplegar desenes 
d'atletes, disposats a recórrer els 
tradicionals 10 quilòmetres, mal
grat el fred i les males intencions 
que apuntava el temps. L'organit

zació, a càrrec de la U.E. Llagoste
ra, va comptabilitzar uns 650 peirtl-
cipants inscrits. El guanyador va 
ser Jaume Quintana, que arribà en 
solitari. Tot seguit es serví l'esmor
zar I els participants i espectadors 
van poder signar el manifest en 

defensa del paratge del Mas Roig. 
El Dr. Sureda i altres activistes de 
l'Associació d'Amics del Mas Roig, 
van començar amb aquesta 
actuació la seva campanya per 
qüestionar l'amenaça que la ja pro
jectada prolongació de la zona 
industrial per sobre del paratge del 
Mas Roig, Aquest indret, a més 
d'acollir habitualment la Cursa de 
Sant Esteve, ha estat protagonista 
dels projectes que el centre d'In
terpretació de la Sostenibilitat ha 
portat a te rme des de fa molts 
anys, amb uns resultats d'impor
tància cabdal en el terreny de l'E
ducació Ambiental no formal i la 
recerca de l'aprofitament de l'e
nergia del Sol per a l'ús domèstic. 

13 
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CONSIRUCCIO D'OBRES C,I.F,:B-17034265 

Carrer Maiena, 15 - Telèfon i Fax: 972 83 02 06 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

^ ^ ^ 

%)nd^ 
Serveis Tècnics de Reparació 

Meiobo imcoinsa 

[bombas] 

BOMBA I • I 1 

mnB 9 BOSCH 
14 ffiKXRCHER 

H E R R A M I E N T A S 
i: I i: c i l i I C A S 

C/ Gavarres, 24 
17240 Llagostera 

Tel.-Fax:972 83 09 73 

vuyub 

P '̂̂ m 

• 
Placa Calalunya, i f n 
17240 LLAGOSTERA 
Tal, S72 83 05 99 

TALLER MECÀNIC 

I FELS S.L, 

Servei de Grua Permanent 

Reparació i Venda de tota mena de 
nnaquinària agrícola, jardineria i forestal 

Ctra. de Tossa, 13 • 17240 LLAGOSTERA 
Tels: (Part.) 972 83 03 89 • Taller: 972 80 56 84 



A C T I V I T A T S DEL P O B L E 

St. Antoni 

El passat dia 30 de gener es va 
celebrar la festa de Sant Antoni 
Abat, va començar amb un esmor
zar pe els cavallistes, tot seguit es 
va fer el recorregut per el poble fins 
arribar a la plaça on es va fer la 
benedicció dels anaimals. 

A la zona esportiva van tocar sar
danes, tot seguit es va fer el sorteig. 

En acabar el Club de Patinatge 
va organitzar un dinar. 

'̂̂ ïïüSffll 



A C T I V I T A T S DEL POBLE 

La cuina dels Sentits 

El bacallà 
Olor de mar, un punt de sal, 

color d'escata, remor d'onades i 
textura suau 

El dijous 10 de febrer, a les 7 de 
la tarda, prop de 200 persones 
van reunir-se al cafè-bar del Casi
no Llagosterenc per degustar les 
exquisitats de 6 restaurants llagos-
terencs que participen a la cam
panya gast ronòmica conjunta 
amb les poblacions de Santa Cris
tina, Sant Feliu i Castell-Platja 
d'Aro-S'Agaró. Els xefs de Ca la 
Maria, Cal Degollat, restaurant 
Anna Maria, Ca l'Artau, Mas Roure, 
els Tinars i Mas Tarrè van demos
trar les seves dots culinàries al 
públic assistent. Un arròs cremós 
de bacallà, espàrrecs I parmesà; 
una bona esqueixada; un timbal de 
brandada i patata deliciós o una 
canya dolça de full amb cabell 
d'àngel de bacallà, són alguns dels 
plats que van satisfer els paladars 
de la gent. 

Malgrat que l'afluència no va 
acontentar les expectatives dels 
organitzadors, les valoracions 
finals eren positives. Ambientar 
Tacte al Casino i apostar per reivin
dicar un element cultural més, en 
aquest cas la cuina, dos encerts a 
tenir en compte. Aquell dijous, a 
quarts de 9 o les 9 del vespre, la 
gent començava a desfilar sense 
massa pressa cap a les llars res
pectives amb la certesa d'haver 
fet un bon sopar. 

Eduard Comas Blanch 
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C O N C U R S S A N T J O R D I 

X CONCURS LITERARI SANT JORDI 2005 

Sant Jordi 
2005 :• 

ORGANITZA; 

AJUNTAMENT 
DE LLAGOSTERA 
AllEAOE CULTURA tuMoiUU 

COL·LABORA: 

I.E.S. Llagostera 

CATEGORIES 

1. INFANTIL 

-En les categories infantils, el t re
ball presentat a concurs haurà de 
ser un conte il·lustrat. 
-Es pot presentar en qualsevol 
tècnica (llapis de colors, 
aquarel·la,.,.}. Tamany DIN A-4, 
-Tema lliure. 

-Tots els treballs s'hauran de pre
sentar en llengua catalana. 
-Les obres presentades hauran de 
ser inèdites. 

Infantil A: Cicle inicial {predomini 
d'il·lustració sobre text) 
Infantil B: Cicle mitjà (predominí 
d'Il-lustració sobre text) 
Infantil C: Cicle superior (predomini 
de text sobre Il·lustració. Es pre
sentarà l'original i 4 còpies) 

2. JUVENIL 
\ 

-En les categories juvenils, el treball 
presentat a concurs haurà de ser 
una narració. 
-Tema lliure. 
-Extensió màxima 15 fulls DIN A-4. 
-Escrit a màquina o ordinador, a 
doble espai i per una sola cara. 
-Es presentarà l'original i 4 còpies. 
-Tots els treballs s'hauran de pre
sentar en llengua catalana. 
-Les obres presentades hauran de 
ser inèdites. 

Juvenil A: 1r. Cicle d'ESO 
Juvenil B: 2n. Cicle d'ESO 

3. ADULT 

-En la categoria adult, el treball pre
sentat a concurs haurà de ser una 
narració. 
-Tema lliure. 
-Extensió màxima 15 fulls DIN A-4. 

-Escrit a màquina o ordinador, a 
doble espai i per una sola cara. 
-Es presentarà l'original I 4 còpies. 
-Tots els treballs s'hauran de pre
sentar en llengua catalana. 
-Les obres presentades hauran de 
ser inèdites. 

Adult; nascuts el 1988 o abans 

PRESENTACÍÓ 

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

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

- Concurs literari Sant Jordi 2005. 
- Títol de l'obra i categoria. 

- Dins aquest sobre s'hl inclourà 
una targeta amb NOM, COG
NOMS, ADREÇA i TELÈFON. 

TERMINI DE 
PRESENTACIÓ 

- Els treballs es podran presentar a 
la Biblioteca Julià Cutiller (Plaça Lli
bertat, 1. 17240 - LU\GOSTERA) 
fins al divendres 18 de març de 
2005. No s'acceptaran les obres 
que es presentin fora de termini. 

JURAT 

Hi haurà un jurat per a cada cate
goria. El jurat estarà format per cinc 
membres. 
El jurat es reserva el dret de deixar 
desert el premi d'alguna de les 
categories si ho considera oportú. 



C O N C U R S S A N T J O R D I ^ 

PREMIS 

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

Categoria 1: Un lot de llibres i un 
trofeu per a cada un dels cicles. 
Categoria 2: Un val per discos 
t/o llibres per valor de 120 euros per 
a cada un dels cicles. 
Categoria 3; 500 euros 

VEREDICTE I REPARTI
MENT DE PREMIS 

El veredicte de les categories juve
nil i adults es farà públic el diven
dres 22 d'abril de 2005, a la Biblio
teca Julià Cutiller. El veredicte de 
les categor ies infantils es farà 
públic el dissabte 23 d'abril de 
2005 dins els actes de la Diada de 
Sant Jordi a la Plaça Catalunya. 

ACLARIMENTS 

- L'organització del concurs es 
reserva el dret de domini sobre les 
obres premiades. 

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

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

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

TfiBfICS 
MONTSE PLENSE SENDRfl 

C. Camprodon, 10 
Tel 972 83 05 28 

17.2*0 LLfiGOSTERfi (Girona) 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

TEL: 972 830 045 

FAX: 972 805 494 

C/CONCEPCIÓ, 27 

17240 LLAGOSTERA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra, 21 
Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 

la/na/l4tt€i/ 

SPaàúeiff 0*oin/ien SPaha, ^/G - 9^faf/»ifeia 
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PUBLICITAT 

C^n Panec/e^ 

Carretera 
de Sant Feliu a Girona, 
C_65 Km. 12 
Tel. 972 83 03 56 
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E N T I T A T S 

CLUB PATINATGE LLAGOSTERA CAMPIÓ DE 
CATALÜIMYA DE GRUPS PETITS I 
SOTSCAMPIÓ DE GRUPS GRANS 

Els passats 18 i19 de desembre 
va tenir lloc al pavelló Girona-Fon-
tajau el Campionat de Catalunya 
de grups-show, tant pel que fa a la 
categoria de grups grans c o m a la 
de grups petits, amb un nou èxit 
del patinatge llagosterenc ja que, 
una vegada més, va aconseguir 
ser l'únic club de Catalunya que va 
classificar dos grups (un de cada 
categoria) pel campionat d'Espan
ya, que tindrà lloc a Múrcia els pro
pers 11 i 12 de març. 

En la jornada de dissabte el 
Club Patinatge Llagostera va acon
seguir el subcampionat de Cata
lunya en la categor ia de grups 
grans amb el número titulat "Socie
tat contemporània", en què van 
destacar la gran dosis d'interpreta
ció per part de les 18 patinadores í 
el patinador i una coreografia molt 
treballada que va agradar moltís-
sim a les més de dues mil perso
nes presents a Fontajau. 

En el primer lloc d 'aquesta 
categoria va quedar el CPA Olot 
amb "Instint animal" i en tercer lloc 
el CP El Masnou amb "La trampa 
del Progrés". 

En la jornada de diumenge va 
arribar l'apoteosi amb l'extraordi
nària actuació del grup petit que va 
repetir l'èxit del provincial i es va 
proclamar campió de Catalunya 
per davant del CPA Blanes amb 
"Aigua" i del CP Sant Celoni amb 
"Que somiïs amb eís angelets". 

Les "nimfes" l lagosterenques 
van ser les més aplaudides de la 
tarda per la seva espectacular 
actuació. Van realitzar un exercici 
gairebé per fecte amb una gran 
coordinació per part de les onze 
pat inadores del g rup i una 

excel·lent caracterització que va 
fer gaudir de valent ei públic per 
l 'espectacle tan viu i bonic que van 
oferir 

A m b aquestes dues grans 
actuacions al català de grups, el 
nostre patinatge artístic va deixar 
constància, una vegada més, del 
seu gran nivell, fruit de molts sacri
ficis i moltes hores d'entrenament 
per part de les nostres patinadores 
i patinador i de l'excel·lent treball, 
direcció i coreografia de la nostra 
entrenadora, Eva Estanyol, una 
persona incansable i una guanya
dora nata. 

Moltes felicitats al Club de Pati
natge, junta, patinadores, entrena
dora..., i moltes gràcies a tots els 
clubs esportius de Llagostera per 
la vostra col·laboració i les facilitats 
donades; als pares, mares I fami

liars de les patinadores per la vos
tra paciència i comprensió, i a tota 
l'afició l lagosterenca que es va 
desplaçar en un gran nombre fins 
a Fontajau ja que sense el seu 
suport tampoc hauria estat possi
ble aquest èxit. 

Patronat Municipal d'Esports 

e-mail: esports@llagostera.org 
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PUBLICITAT 

Tot per el seus animals de companyia 
* Peixos 
:¥ Ocells 7 Amfí^A ^ Gàbies 

V U Í ^^'^^°" 972 83 03 21 
^ V v 17240 Llagostera ÍG irona) 

SoleF* 
mobles i cortines 

C. Àngel Guímei^, 6 - Tel 972 83 0 0 44 - Llagostet-^ 

MasfMaíensa 
vivers 
j a r d i n e r i a 
V.Bruj;ut"ri! 7 
17240 LLagostera Gironít Tel 972 83 07 45 

22 

< ^ Transports 

JAPIC PETIT, s.A. 
TRANSPORTS INTERNACIONALS 1 NACIONALS 

Carrer Girona, 18 - Tèls. (972) 83 03 04 - 80 52 57 • FAX 83 05 55 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

^ ^ ^ ^ H H COMERCIAL 

Ç O M O N I SE 
* P. RABASEDAS - M. BOADELLA, C.B. 

LLm&mA' òom^TEm 

Plaça Catalunya, 1 - Local A 
Tel. 972 83 05 46 

17240 LLAGOSTERA 

Constructor d'Obres 

"raiartí R 
C MÚSIC Aguiló.3 

Telèfon (972) 83 04 17 
17240 Llagostera 

(Girona) 

Pi. C^rpn\^. 6 .17240 Uaop^tóra ,-(d; 972 8^00 02 

M A L 
/ / a 

pintura decorativa i estucs 

M a l c u FoiU Plana 
ert Font Valent í 

•( 'oxtti Brava. 44 
.:) /./(i}iítstcra {Clirtul·là 



E N T I T A T S 

ELS NOSTRES 

. Avui recollim el segon testimo
niatge dels residents del geriàtric, i 
en aquesta ocasió hem volgut que 
fos una veu femenina qui ens parlés 
de la seva vida 1 ens fes arribar algu
nes consideracions fruit de les 
experiències viscudes. Molts deís 
residents pertanyen a la mateixa 
generació i per tant els esdeveni
ments polítics i socials que han vis
cut són els mateixos, però no hi ha 
coincidència ni en la situació ni en la 
perspectiva des de la que s'han vis
cut, la qual cosa els porta a relatar 
aspectes diferents d'un mateix fet, 
de ben segur que tots ells reals. 

La diversitat de perspectives és 
molt interessant perquè facilita l'a-
nàiisi objectiva de la Història. 

MARIA DEL CARME 
RIVAS 1 MIRÓ 

És una senyora de 88 anys. molt 
simpàtica, elegant i vital. És admira
ble observar com conserva intacta 
la il·lusió vers una activitat que ha 
exercit gran part de la seva vida 
laboral: el disseny. Abans dissenya
va joies i tot tipus de complements, 
i ara, a la residència, realitza treballs 
manuals, però parla de manera 
entusiasta tant dels dissenys de 
joventut com dels treballs actuals. 
Diu que el seu espai vital - la seva 
habitació- està repleta de materials 
útils per a les seves creacions i es 
mostra contenta que sigui així, ja 
que amb aquests estris pot mante
nir una activitat que li dona il·lusió 
per viure. 

La Maria Carme va néixer a Bar
celona, després del batxillerat 
hagué d'interrompre els estudis a 
causa de la Guerra Civil, i a la fi del 
conflicte, pogué continuar estu
diant graduant-se en disseny a l'Es
cola Professional i especialitzant-se 
en joieria a l'Escola Industrial. Va 
exercir aquesta professió a Barce
lona durant els anys de joventut, 

fins que va decidir donar un tomb a 
la seva vida i va ser llavors quan va 
començar la vinculació a Llagoste
ra: es va traslladar a "Can Llambí" 
per ajudar la família i fer de "nurse" 
dels infants de la casa. Durant 16 
anys va conviure amb la família 
Llambí i paria amb enyorança d'a
quella etapa, diu que el tracte va ser 
excel·lent i que s'hi van establir vin
cles d'afecte i amistat. 

Ens parlà també dels "valors" 
que han donat sentit a la seva vida i 
pensa que alguns d'ells seria bo 
que els joves d'avui els recuperes
sin. Són els següents: 

Capacitat per l'esforç i per gau
dir del treball ben fet 

Triar una professió perquè t'hi 
sents realitzat i no només per ser 
una feina ben pagada 

Implicació en tasques socials i 
comunitàries 

La fe religiós 

Vol remarcar però que durant la 
seva joventut no tothom defensava 
aquests valors i pensa que aquesta 
és una de les causes dels problemes 
de la República. Diu que el govern de 
la República no va saber mantenir 
l'ordre social i no va poder evitar les 
extorsions que van patir algunes per
sones pel sol fet de tenir un petit 
patrimoni que s'havien guanyat lícita

ment amb treball i esforç, o bé per 
ser creients i practicar el culte cristià. 
Explica que la República es va rebre 
amb molta il·lusió però que no va 
saber respondre a les expectatives 
que els ciutadans hi havien posat. 

El problema més greu d'avui en 
dia creu que es troba en l'afany dels 
joves per obtenir diner fàcil, sense 
esforç, sense estimar la professió. I 
també en l'individualisme, en la inca
pacitat de sacrificar-se per la comu
nitat, en la manca de fe religiosa que 
ajuda a la realització de projectes 
personals i col·lectius. Referent als 
polítics creu que haurien de dedicar 
menys a temps a la crítica i preocu
par-se més de tirar endavant pro
jectes al servei de les persones. 

És però optimista en el sentit 
que malgrat els canvis socials per
manents i inevitables, hi ha valors 
autènt icament humans que en 
alguns períodes semblen oblidats 
però que tornen a reeixir. 

Aquest és molt breument , el 
testimoni de la Maria Carme, una 
persona de fe, que gaudeix del t re
ball i de la amistat i amb qui he tin
gut la satisfacció de compart i r 
alguna tarda. 

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

"JOSEP BAULIDA" 

Immaculada Aubó 
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PUBLICITAT 

ASSESSORAMENT 
ADMINISTRATIU - COMPTABLE 
FISCAL - LABORAL - FINANCER 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL 
PER EMPRESES 

ADMINISTRACIÓ I VENDA 
DE FINQUES 

CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES 

Carrer Aluarez, 10 baixos - Ap.Correus 60 
17240 LLAGOSTERA 
Telt: 972830229 - Fan: 972805722 

Rambla Vidal, 39 1 r. B - Ap.Correus 47 
17320 SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Telf: 972320767 - 972321076 - Fan: 972820369 

Carrer Teuleta. 39 baixos 
17246 SANTA CRISTINA D'ARO 
Telf; 972837165 Fax: 972837551 

Centre à'Eetètlca 

Ma Assumpció Llobat 

Tractaments estrella: 

FOTODEPILACIO: la depilació defi
nitiva sense dolor. 

LPG: El tractament reductor, anti-
cel.lulític i reafirmant. 

THERMAFINE LIFT: la novetat 
antiarrugues sense 

C/Almogàvers, 22 
17240 Llagostera 
Tel. 972 83 01 47 

GARATGE EMILI ROGET 
AGENT OFICIAL PEUGEOT ' 

PEUGEOT 
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ENTITATS 

Contes a la Biblioteca 

L'hora del conte 
febrer/juny 2005 

Totes les hores dei conte es 
realitzaran a ies 6 de la tarda 
a la Biblioteca Julià Cutillé. 

Dimarts, 22 de febrer 
Contes del llop ferotge...! babau, a càrrec de Sessi Sitja. 

Dimarts, 29 de març 
Va d'Andersen a càrrec del grup Va de contes. 

Dimarts, 26 d'abril 
Contes per a nens i nenes, a càrrec de Sílvia Escuder i Vllal-
tella. 

Dimarts, 31 de maig i 
Kakeki-Kontes, a càrrec de La Perleta i Els Mitjons 

Dimarts, 14 de juny 
Cercant i rondant contes, a càrrec d'Albert Quintana 

V * -̂  

r ^ 

Organitza; 

V 
AJUNTAMENT 

DELAGOSTERA juliàculilló 

Amb el suport 
de la Diputació 
de Girona. 

Diputació do Girona 

Per venir a escoltar contes és molt important: 

- Que els pares o responsables dels més petits es quedin al 
seu costat. 
- SI llnfant no segueix el conte, és millor sortir de la sala. Escoltar 
contes és un hàbit que s'aprèn de mica en mica. 
- Un cop finalitzada la sessió de contes, cal mantenir el silenci i 
triar amb tranquil·litat els llibres que us voleu endur en préstec. 
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PUBLICITAT 

Carns i elaboració 
d'Embotits i preparats 
Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 972 83 01 91 

L l a g o s t e r a 

Queviures 
*3£^^, 

T m^ 
CAN MADI 

C/ Almogàvers, 8 - Tel. 9 7 2 8 3 0 0 9 8 
17240 LLAGOSTERA 

CARNS I EMBOTITS 
ELABORACIÓ PRÒPIA 

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

Sara 
Merceria - Perfumeria 

Seri^ei de Tintoreria 

a Donzelles, 6 - Telèfon: 972 83 11 15 
17240 LLAGOSTERA 

EMBOTITS ARTESANS 

0 /A lmogàve rs , 13 - Tel. 972 83 02 99 
17240 L L A G O S T E R A (Girona) 

Joieri Rill^ •ena 

Taller Propi 

Dissenys Exclusius 

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

farmàcia 

lluís saurí 
pau casals, 13- te l . 805599 

HHíSBHía l l a g o s t e r a 

Restaurant / Bar 

CAL f^ 
LO 

cCD 
cc< 
CO-I 

LnO> 
CMCVJ 

o 
coco 
coco 
CMCvJ 

h-r--

Servei de carta i menú 
Ü 0) 

I -



E N T I T A T S 

8è 3 contra 3 d'hivern a Llagostera 

El passat 2 de Gener en ses
sions de mati i tarda es va celebrar 
al Pavelló Municipal d'Esports de 
Llagostera el 8è 3 contra 3 d'Hi
vern de Llagostera. Aquesta c o m 
petició, que amenaça de convertir-
se definitivament en un clàssic de 
les dates nadalenques a la 
nostra vila, va ser de 
nou un èxit de parti
cipació i esportivi
tat. 

Organitzat pel 
Club de Bàsquet 
Llagostera va 
incloure partits en 
to tes les ca tego-
ries, des de Escola 
cie Bàsquet fins a 
Sèniors. Un total de 33 
equips i més de 150 inscrits feren 
les delícies del públic assistent I 
demostraren l'alt nivell espoi-uu del 
bàsquet Llagosterenc. que va 
haver de competir contra esportis
tes vinguts per exemple de Cassà 

de la Selva, Sils, València o Barcelo
na. 

Des de un prisma estrictament 
esport iu, els guanyadors de les 
diferents categor ies foren els 
següents: 

"Som Nosaltres" a la categoria 
"Ünica", compost per Agustí i Jordi 
Clara, Àlex Herrera i Edu Comes, 
que va superar amb un apretat 34 a 
28 el "7681 Team" a la final. Els altres 
semifinalistes foren els equips 
"Kuits" i "No paga Santillana". 

En Cadets va obtenir la victòria 
el "Best Team", de Marc Plana, 
Guillem Miquel, David Puertas, 
Eduard Bonmatí i Jordi Cazorla, 
gràcies a la seva decisiva victòria 
23 a 17 sobre l'Athlètic Silenc al pri
mer partit de la llígueta. 

A la categoria Infantil varen ser 
vencedors els componen ts del 
"Màgic Team", Eduard Montlel, 
Gerard Nuell, Manel Molina, Jordi 
Ciurana i Arnau Ren dura pugna 
contra els "Nyam Nyam Cigalots" 

En Mini els "Catalinis", Marc Pi, 
Martí Llinàs, Artur Comes i Jordi 
Vinyes van guanyar la lligueta amb 
5 victòries en 5 partits, per davant 
del "Llunàtics", tot i que van haver 
de reclamar justament per obtenir 

la seva victòria per un error a la 
classificació provisional. 

Finalment en Pre-MIni 
es produí un empat a 7 
punts entre "Enroca", 
compos t per l'Enric 
Freixes, en Roger Vin
yes í en Carles Freixes 
i "Els Increïbles" d'Adrià 

Grau, Emili Roget, Jordi 
Ruiz, Grau Torres i Robert 

Fulla, resolt a favor dels pri
mers tant pel resultat particular 

com per diferència de punts. 

Però si cal ressaltar quelcom es 
que un cop més el 3 Contra 3 de 
Llagostera ha compler t el seu 
compromís amb l'esport. És una 
competició on els partits es dispu

ten sense àrbitre però on no n'hi ha 
incidents de cap mena. On els 
equips barregen edats, sexes i 
procedències sense contempla
cions. On l'esport es practica en un 
àmbit competit iu, però pel plaer de 
practicar-lo. 

Amb el lliurament dels obsequis 
als participants i la copa al guanya
dor de la final ens vàrem acomia
dar fins l'any proper. Gràcies a tots 
i us esperem el 2005/2006. 

La Junta del CBLL 

^)/ jfliqucj 
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PUBLICITAT 

^7H<VU4€^ 
Decoració i regals 

PI. Catalunya, 8 

Tel. i Fax 972 83 07 95 17240 Llagostera 

J / . 

I m p o r t a c i ó d e c e r e a l s 

TELÈFON: 972 83 10 11 

0/Camprodon. 12-Apartat 49 

17240 LLASGOSTERA (Girono) 

ALIMENTACIÓ 
VENDES A L'ENGRÒS 

€f. 
Comercial 

MESTRES, S.A. 

C/ Fivaller, 9 - Tel. 972 83 02 95 - Fax 972 83 11 01 

17240 LLAGOSTERA 

Construccions 
] . Oliveras 47 S.L 

Trav. Plaça Barceloneta, 16 

Tel. 972 83 09 82 

Mòbil 659 83 12 52 

17240 LLAGOSTERA 

J. FA 
Passeig Pompeu Fabra, 49 

Telèfon 972 83 03 64 
LLAGOSTERA 

<? 
VENDA DE LLENYA 

Miquel Rissech i fill s.c. 
SERVEIS FORESTALS I VENOA DE CARBÓ VEOETAL 

Ricord CBQQdernonl. 46 

www.lesgul99.coin/f ls8flch 

TalB. 872 BS 05 72 - 072 B3 03 08 

17240 LLAGOSTERA (Girono) 
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ESCOLES 

Dia Escolar de la No-violència 
i la Pau (DENIP) 

El dia 30 de Gener, aniversari de 
la mort de Gandhi, es celebra el 
DENIP (Dia Escolar de la No-violència 
i la Pau). Aquest any, en caure en diu
menge, la celebració es va avançar 
al divendres 28 de Gener, però per 
motius climàtics, nosaltres ho vam 
fer el dilluns següent, dia 31. 

El DENIP és una activitat pionera 
d'educació per la pau, que va ser 
instaurada l'any 1964, El seu objec
tiu és propugnar una educació 
envers la tolerància, la solidaritat, el 
respecte als drets humans, la no-
violència i la pau. Els centres esco
lars de tot el món estan convidats a 
participar-hi. Cada escola fa una 
activitat relacionada amb la cultura 
de la pau. Ens plau fer-vos saber 
que nosaltres també vam ser-hi 
presents. 

A l'hora prevista vam sortir tots 
al pati, cadascú amb el colom que 
havia retallat o punxat, penjat al coll. 
Llavors donant-nos les mans, for
màrem una cadena humana i ens 
vam dirigir cap al centre del poble. 
Una cadena humana que no es 
podia t rencar Petits i grans ens 
vam unir en aquest acte. Un cop a 

la plaça vam formar una rotllana i 
vam cantar algunes cançons que 
tenien com a tema central la pau. 
Després tornàrem cap a l'escola 
sense deixar anar les nostres mans. 

Nens I nenes de Llagostera per 
la Paul 

Col.tegi Ntra. Sra. del Carme 
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E N T R E V I S T A 

Poques vegades, les orelles del 
Butlletí tindran l'oportunitat d'es
coltar una veu amb l'experiència i 
magnitud política de Jordi Pujol. El 
qui ha sigut President de la Gene
ralitat de Catalunya durant tota la 
vida de la majoria dels que fem 
aquesta revista, va venir a Llagos
tera el passat divendres 21 de 
gener, convidat a un sopar-tertúlla 
organitzat pel grup municipal de 
Convergència i Unió, Abans del 
sopar, el senyor Pujol va tenir l'a
mabilitat d 'a tendre les nostres 
qüestions. 

Ell posà les seves condicions i 
ràpidament ens indicà quins temes 
no tocaven, Podem dir que vam 
conèixer a un Jordi Pujol que mal
grat haver deixat el càrrec insígnia 
de la seva carrera política - el de 
President de la Generalitat - conti
nua a la pr imera línia política i 
mediàtica, des de la presidència de 
Convergència Democràt ica de 
Catalunya, En un hipotètic intent de 
manipulació de la història en el 
futur, seria molt difícil desvincular la 
seva persona de la configuració de 
la Catalunya contemporània. Amb 
vint-i-tres anys al capdavant del 

Govern català, el senyor Pujo! és un 
conscient responsable, tant d'allò 
positiu que ha assolit Catalunya, 
com d'aquelles qüestions que pot
ser s'haurien pogut fer d'una altra 
manera. Tanmateix, la seva condi
ció de líder, el seu carisma, ei fa una 
persona escoltada per molts, fins I 
tot per aquells o aquelles que mai 
han combregat amb els seus pro
grames electorals. 

Li vam preguntar sobre l'alcalde 
Lluís Postigo i ens va dír que no el 
coneix massa, únicament de l'afer 
de la línia, i que no havia vingut a fer 
consideracions personals. La seva 

curiosa manera d'esbossar les 
idees sobre paper, a batzegades 
de bolígraf, mentre ens responia, 
ens va sorprendre molt. Quan la 
pregunta va anar adreçada a pro
blemàtiques concretes, les respos
tes van ser riques, amb els exem
ples que guarda en una brillant 
memòria, 1 si les nostres ambicions 
d'alliberament nacional es van dis
parar en algun moment, el Jordi 
Pujol més pragmàtic ens aconsellà 
valorar més els avenços aconse
guits durant tots aquests anys, mit
jançant els pactes i amb l'Estatut 
com a instrument de referència. 



E N T R E V I S T A 

Vostè ha acumulat una expe
riència i autoritat moral molt impor
tant al llarg de la seva dilatada trajec
tòria política. Després dels seus 
vint-i-tres anys a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya, creu que 
ha aconseguit impregnar els ciuta
dans de la seva vocació de servei a 
Catalunya, altrament qualificada per 
aiguns com "l'obsessió de fer país"? 

Tinc aquesta obsessió des dels 
16 anys. Ja des de llavors m'he 
sentit molt vinculat al meu país, a la 
meva terra. Aquella era una època 
difícil, en plena dictadura franquista: 
hi havia una forta persecució de tot 
el què era català. 

He intentat servir aquesta pas
sió fent coses molt diverses. He fet 
de tot a la vida, però sempre amb la 
idea de fer un servei a Catalunya: 
en el camp de la cultura, en l'eco
nòmic, en el camp financer, he pin
tat parets, he estat a la presó, he 
organitzat partits polítics, etc. En 
definitiva, i amb paraules clares, he 
servit a un objectiu patriòtic, he ser
vit al meu país. 

No es tracta, doncs, només, de 
fer carreteres, de fer ponts, de fer 
escoles, etc. A més de moure l'eco
nomia cal fer-ho amb una idea de 
país. En el meu discurs, sempre he 
procurat reclamar a la gent que tin
gui una actitud positiva vers el país, 
que és Catalunya, i vers l'interès 
general de Catalunya. Si ho he acon
seguit no ho sé. Però aquesta ha 
estat una de les meves preocupa
cions. 

I què ens pot dir que n'ha 
après, en tots aquests anys, del 
poble català, de la gent de Cata
lunya? 

Primer de tot he de dir que li estic 
molt agraït al poble de Catalunya. 
He estat elegit sis vegades Presi
dent de la Generalitat. A les últimes 
eleccions, que ja no anava de cap 
de llista, el nostre partit va tomar a 
guanyar les eleccions tot i que al 
final no va aconseguir el govern. Jo li 
estic agraït per la confiança que 

m'ha fet a mi i que li ha fet, concre
tament, a Convergència i Unió. 

Jo sempre he intentat tenir un 
contacte molt directe amb la gent. 
Això vol dir parlar amb la gent, 
saber quins són els seus proble
mes. Això m'ha fet aprendre coses. 
Coses que no s'aprenen llegint, 
estudiant o fent anar un ordinador. 
He procurat parlar molt amb la gent 
i d'això he après. 

Sr. Pujol, l'última vegada que va 
venir a Llagostera com a President 
de la Generalitat, una part del poble, 
el moviment antilínia, va protagonit
zar una sèrie d'accions reivindicati
ves: Pancartes de "NO A LA LÍNIA" 
a les entrades de la vila, ei reparti
ment "porta per porta" d'una octa-
veta amb 10 preguntes que, supo
sadament, vostè no podia 
contestar i unes pancartes a la 
Plaça Catalunya que, amb ironia, ü 
agraïen la imposició del pas de la 
famosa linia elèctrica pel territori 
local. A vostè no li agraden les iro
nies, oi? 

Doncs sí, com podeu compren
dre, amb vint-i-tres anys de Presi
dent me n'he fet un tip de veure 
manifestacions i de rebre protes
tes. Per exemple, abans d'ahir, vaig 
anar a fer el pregó de la Festa Major 
d'hivern d'un poble. Una vegada, 
en aquest poble m'hi vaig trobar 
una manifestació; una part del 
poble es queixava del baix preu de 
l'avellana, volia més protecció per 
l'avellana. Tot í això, el seu alcalde 
em va demanar per anar-hi, ara 
que no sóc president, Aquest, que 
és socialista i el poble no ha votat 
mai Convergència i Unió. considera 
que no he estat mai un president 
sectari i que amb mi sempre hi han 
pogut dialogar. Això és bonic. 

Amb això vull dir... 

Que les velles ferides es poden 
tancar? 

Bé, que les ferides es poden 
tancar i una altra cosa: En aquest 
poble que dic, no hi havia solament 

el problema de l'avellana, sinó que 
també hi havia hagut la qüestió de 
l'incineradora. I també es va fer, 
negociant amb l'alcalde molt de 
temps; va ser molt complicat... 
Però al final es va poder arribar a 
una entesa. Però, és clar que la 
incineradora s'havia de fer perquè 
sinó ens t robàvem escanyada la 
petroquímica de Tarragona. De la 
mateixa manera que aquí s'havia 
de fer la línia elèctrica, perquè sinó 
ens trobàvem amb el perill cons
tant de manca de subministrament 
elèctric a la Costa Brava, De la 
mateixa manera, doncs, que la 
gent sap que s'haurà de fer la linia 
de Baixàs a Bescanó i de Bescanó 
a Sentmenat. Es faran les protestes 
que es vulguin però s'haurà de par
lar, s'haurà de discutir,,. 

Però, vostè les té en compte 
aquestes protestes. 

Sí. és clar! Hi vam estar tres 
anys,.. Mireu, amb tots els altres 
pobles per on passa la línia vam 
arribar a acords: Cassà, Juià, Santa 
Cristina, etc. Amb Uagostera no. Al 
cap de tres anys d'intentar enten
dre'ns i de fer canvis - jo mateix 
vaig fer alguns canvis escoltant a la 
gent - el govern va arribar a la con
clusió que a Uagostera no hi havia 
voluntat d'entesa. Tanmateix, 
nosaltres teníem la necessitat de 
tirar endavant aquesta línia i així ho 
vam fer, A vegades, els governants 
han de prendre aquest tipus de 
decisions; ara, el que s'ha de fer és 
esgotar les possibilitats d'entesa 
que hi puguin haver. 

La opinió que circula pel poble 
és que el Govern va fer molt de 
cas al plantejament de FECSA-
ENHER. 

Això és mentida, ÉS a dir, la 
costa necessitava llum, cada any 
teníem una apagada i havíem de 
posar-hi generadors perquè no es 
quedessin a les fosques. I la costa 
té un potencial econòmic molt 
important que havíem de defensar, 
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de! qual se'n beneficia to thom, i 
també Llagostera. Aquesta neces
sitat existia i no crec que ningú 
pugui dir que no s'havia de reforçar 
el subministre elèctric de la costa, I 
això requereix un transport elèctric, 
com a t o t arreu. 

Aquí, a més, es van escollir un 
tipus de pals dels més sofisticats, 
amb un disseny que els fa més dis
crets. No c o m les clàssiques 
torres... També ens vam preocu
par pei traçat i d'atendre algun pro
blema de caràcter humà. Però la 
línia s'havia de fer. 

Després vam arribar a la con
clusió que hi havia algunes perso
nes o alguns sectors polítics que, o 
no volien que es fes cap línia o, 
simplement, ho utilitzaven com a 
arma de desgast contra el Govern i 
contra la gent de CiU d'aquí a Lla
gostera. I així ho segueixo creient, 

La nostra vila és, com tantes 
altres del territori català, de gran 
caràcter i tradició rural, Catalunya 
compta avui, amb un 2% de pobla
ció activa dedicada a la pagesia. 
Quan vostè va començar el seu pri
mer mandat, aquest col·lectiu era 
més nombrós; d'un 8 %. Hem tro
bat aquesta dada en un llibrel on 
diferents persones reconegudes 
donen la seva visió de vostè. Con

cretament, a l'apartat d'en Pep 
Riera. Aquest històric coordinador 
de la Unió de Pagesos considera 
que hauria calgut una altra política 
agrària durant els seus governs. 
M'agradaria saber què en pensa de 
la pèrdua o desaparició de la figura 
del petit pagès i de les activitats que 
duia a terme vers el seu entorn? 

Bé, no sé si en aquell moment 
n'hi havia tants com un 8%. De 
totes maneres, aquesta és una 
evolució general a tot Europa i a 
tots ets països d'alt desenvolupa
ment econòmic, en els quals es 
manté una agricultura, que pro
dueix tant o més que abans però, 
evidentment, amb menys gent que 
hi treballa. Per tant, crec que l'evolu
ció de l'agricultura de Catalunya ha 
estat la pròpia d'una societat que 
progressa a nivell europeu, d'una 
manera global: tenim serveis, turis
me, indústria, i també agricultura. 
però aquesta última, amb molta 
menys gent. 

C o m funciona una economia 
moderna? Si pot tenir agricultura 
n'ha de tenir. Catalunya en pot tenir 
i la provincià de Girona en pot tenir. 
Hi ha d'haver més ramaderia: el 
què aguanta el camp a Catalunya 
és més la ramaderia que l'agricul

tura. Catalunya és un país amb una 
ramaderia potent. Nosaltres hem 
portat una política des de l'avellana 
fins al bestiar. Cada vegada amb 
menys gent, però també han cres
cut altres tipus d'activitats. 

El país també ha de tenir una 
indústria ben desenvolupada i el 
més moderna possible. Això aquí 
s'ha fet, A les Comarques gironines 
t robem els polígons industrials de 
Riudellots o Maçanet, on s'ha fet. Si 
el país pot tenir turisme n'ha de 
tenir. I aquí hi ha potencial turístic, 
sigui dit de passada, que necessita 
el corresponent subministrament 
elèctric. I després, naturalment, lli
gat amb tot això, els serveis. Tot, 
amb una capacitat de projecció 
internacional. Aquesta és la política 
que s'ha dut a terme. De suport a 
l'agricultura se n'ha fet des dels 
avellaners fins a importants obres 
per al regadiu. Crec que hem sal
vat l'agricultura catalana. 

Diuen que abans al bosc no hi 
havia tants incendis com ara, per 
les activitats d'aprof i tament d 'a
quest, que el mantenien net. 
Sense deixar de pariar, doncs, de 
l'abandó d'aquests antics oficis de 
la pagesia, no oreu que s'hauria 
d 'haver pro teg i t espec ia lment al 
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petit pagès, també, com a mesura 
de prevenció d'incendis? 

Catalunya és un país que ara té 
més bosc que abans. Per tant, eís 
incendis no han destruït, ni lian fet 
recular el bosc. Una altra cosa és 
que ara no es pugui mantenir el 
bosc net perquè té molt poc rendi
ment econòmic. El que compta no 
és que el pagès sigui gran o sigui 
petit, sinó que es guanyi la vida. 

En Riera, que és del Maresme 
com jo, sap que hi ha molts petits 
pagesos que es guanyen la vida. 
Sap que hi ha petits pagesos que a 
base de "fer flor" i a base de "fer 
planta" es guanyen bé la vida. 
Aquest pot ser un petit pagès. 
Però, segons a quin lloc, el petit 
pagès desapareix perquè no es 
guanya bé la vida. Llavors, el què 
compta és que el petit pagès tingui 
una unitat de terreny que li permeti 
prosperar 

I també hi ha una altra qüestió, el 
pagès tampoc no vol haver de tre
ballar ell i tres fills de Sol a Sol, com 
es feia abans. El que vol, doncs, és 
viure i treballar amb unes condi
cions de mecanització diferents de 
les d'abans, amb una millor produc
tivitat. A més, el pagès d'abans era, 
generalment, un pagès pobre. 

L'aprovació de l'Estatut d'auto
nomia, ha de suposar, a priori, un 
nou moment històric de major sobi
rania per a Catalunya. Quina creu 
que serà la següent fita que es pro
posaran assolir els partits catalanis
tes? O pel contrari, pot ser que en 
aquest moment les reivindicacions 
nacionals del poble català quedin en 
un segon terme? 

Ara hi ha el tema de l'Estatut i 
una situació política una mica con
fusa. Abans de pensar en noves 
fites s'ha de mirar si aquest nou 
Estatut és satisfactori o no en 
aquests tres punts: des del punt de 
vista del finançament, des del punt 
de vista del reconeixement nacio
nal de Catalunya i des del punt de 
vista de les competències, Si 
només es tracta d'un retoc tècnic i 
no hi ha guanys significatius en 
aquests aspectes no val la pena fer 
el nou Estatut. Si hi ha d'haver 
aquests guanys, llavor s'haurà de 
fer tot el què calgui per aconseguir 
aprovar aquest Estatut, A més, una 
cosa és el que es pugui aprovar 
aquí i l'altra el què pugui aprovar 
Zapatero, Ara en Zapatero diu que 
si. però haurà de consultar-ho amb 
el PP i aquest és un problema que 
hi ha. 

El primer objectiu d'un partit 
catalanista, nacionalista, és que 
Catalunya obtingui el màxim possi
ble de llibertat i, per tant, la màxima 
capacitat d'autogovernar-se i la 
màxima capacitat de fer que Cata
lunya sigui un país de progrés en 
tots sentits: econòmic, modernitat, 
internacionalització, cultural... Això 
és fer un país potent, de progrés, 
on la gent s'hi trobi bé. 

Ara hem tingut un bon instru
ment, l'Estatut actual, que ens ha 
permès fer molt de camí. Perquè, si 
comparem la Catalunya d'avui amb 
la de 1980, el canvi és molt gran: 
amb carreteres, escoles, hospitals, 
etc. També amb regadius... Ha 
millorat el nostre nivell de vida. Així, 
s'haurien pogut aconseguir més 
coses si l'actitud dels successius 
governs espanyols hagués estat 
més oberta. 

Es pot dir el mateix de la llen
gua? 

La llengua estava en una situació 
molt crítica i ha millorat. No prou. Ara 
tenim unes quantes coses que no 
sabem valorar prou: el Català és la 
llengua vehicular de l'escola. 1 això 
ho hem aconseguit amb l'instru
ment que hem tingut fins ara. Hem 
aconseguit tot una sèrie de mitjans 
de comunicació públics en català, 
que seran més o menys bons en 
funció de cadascú . Hem aconse
guit l'oficialitat de la llengua. Ara el 
coneixement de la llengua és més 
ampli que abans. Una altra cosa és 
si, després, la gent la gent la utilitza 
prou o no. En aquest sentit, nosal
tres tenim un gran problema: les 
successives immigracions que hem 
tingut a Catalunya. Aquestes s'han 
incorporat prou bé i d'una manera 
prou positiva, però a vegades no 
tant des del punt de vista lingüístic. 
Tenim una part de la població catala
na que no dóna a la llengua tota la 
importància que té. 

Passem a l'àmbit de les preocu
pacions. En una enquesta que apa
reix en el darrer Butlletí de Uagoste-
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ra, vam comprovar que l'aspecte 
que més preocupa als llagoste-
rencs, com passa en altres llocs, és 
e! de la immigració (amb un 43,7 % i 
a diferència de les altres qüestions 
que proposàvem). Vostè en sap 
molt de moviments migratoris. En 
quin sentit, la ciutadania, hauria 
d'estar preocupada per aquest 
assumpte? Potser són cabòries 
nostres? 

De moment, no són cabòries de 
la ciutadania. I ès evident que. a tot 
arreu on hi ha una Immigració molt 
forta, això creï una problemàtica, La 
immigració també té aspectes 
positius; que hi hagi immigració vol 
dir que nosaltres hem sigut un país 
d'èxit. Per altra banda, és evident 
que necessi tem gent. Aquesta 
gent ens pot aportar coses noves: 
idees noves, energies noves... Això 
és un fet positiu. 

La gent que ve fora té uns drets 
socials i econòmics que s'han de 

tenir en compte. A part d'això, és 
evident que un país necessita man
tenir la seva cohesió social I la seva 
identitat nacional. Té dret a seguir 
sent el què és. Llavors, cal combi
nar d 'una manera positiva tots 
aquests aspectes de la immigració 
perquè ells puguin tenir una acollida 
correcta i puguin promocionar-se, 
sense que això sigui negatiu per a 
les necessitats del país. Els qui 
vénen tenen el deure de respectar 
el país al qual van. 

De l 'esmentada consulta, 
també voldríem destacar que un 
67,8% dels enquestats no van voler 
opinar sobre el text de la Constitu
ció europea per manca d'informa
ció. Francament, no és una mica 
trist i, a nivell democràt ic, un xic 
mediocre, que una consti tució 
s'hagi de sotmetre a referèndum 
aquest febrer quan, a hores d'ara, 
no és coneguda pels seus ciuta
dans? 

Bé, precisament aquests dies 
s'està fent un gran esforç per expli
car-ho. Des de fa anys, els diferents 
Estats europeus í, a l'Estat espan
yol, nosaltres des de la Generalitat, 
s'ha mirat d'explicar-ho. Però la 
gent no s'hi ha interessat gaire. 
Perquè a la gent, el què el preocu
pa, que per altra banda és lògic, és 
que hi hagi l'escoía de Llagostera, 
que no hi hagi una pesta pel bestiar, 
que les carreteres funcionin, que hi 
hagi casa per la gent jove... 

El que es discuteix a Brussel·les, 
les decisions de política econòmica 
del Banc Central Europeu i totes 
aquestes altres coses, no interes
sen tant a la gent, costa molt de fer-
ho entendre i requereixen més 
temps, En definitiva, a la gent, la idea 
d'Europa, li costa; malgrat s'hagin 
fet esforços en aquest sentit. 

Xevl Casas Comas 

Pau Turon Izquierdo 
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S POSTIGO 

Després la comentarem més al 
detall, però, quina valoració general 
fas de l'enquesta? Creus que acon
segueix reflexar l'autèntica relació 
que uneix els llagosterencs amb la 
política local? 

Em sembla, fent-hi una ullada 
per sobre, que els temes que es 
toquen a l'enquesta són positius 
perquè pretenen saber què pensa 
la gent al respecte. Nosaltres, des 
de l'ajuntament, no hem fet mai 
una valoració d'aquest tipus i pot
ser ens serviria per reorientar les 
actuacions que fem com a equip 
de govern. Una altra cosa són els 
aspectes que es poden preguntar i 
si la pregunta podria afinar-se més 
o no. Però en tot cas, em sembla 
molt bé que s'hagi fet. 

Pel que fa al resultat de l'en
questa, és lògic que pels que 
estem a l'ajuntament hi hagi molts 
aspectes que no s'acabin de c o m 
partir, perquè ho vius to t d 'una 
manera més directa, més Intensa i 
coneixes els diferents problemes 
disposant de més informació que 
la majoria de gent. Desconec els 
criteris que vau seguir per enques-
tar a la gent, però el resultat és 
important tenir-lo en compte. 

Pràcticament el 70% dels enques-
tats aprova la vostra gestió des de l'e
quip de govern. No obstant, l'aprovat 
que us donen és força just (entre 
"suficient" i "bé", sobretot). Penses 
que realment mereix aquesta nota el 
vostre treball? Indiquen aquestes 
dades que l'Entesa havia generat 
unes expectacions que no s'han com
plert? 

D'entrada, aquests resultats els 
considero positius. Ara bé, no ens 
hem de conformar amb això i vol
dríem agradar a molta més gent. 
Pel que fa a les expectatives, segu
rament vam generar-ne més de les 
que hem complert . Cal tenir en 
compte, però, que un poble no es 
canvia amb tres anys ni amb qua
tre. Perquè això passi, cal temps i 
que tothom hi participi, Crec que 

nosaltres podríem i hem de fer més 
de! que estem fent. I és que el nivell 
d'autoexigència també el tenim... 

L'oposició, evidentment, parla 
sovint dels que governen. Però, i 
vosaltres (l'Entesa), quina valoració 
en feu de l'oposició? 

No faré una valoració en nom de 
l'Entesa però sí puc fer una valoració 
personal. A mi no m'agrada. Jo havia 
format part d'un grup a l'oposició i 
penso que no enteníem de la matei
xa manera que ara entén l'oposiciò 
el grup de CiU. Nosaltres considerà
vem l'oposició com una feina d'alter-
nativa, és a dir, que no es limités a 
ressaltar et que s'estava fent mala
ment des de l'equip de govern sinó 
que plantegés, a més, alternatives i 
altres camins possibles que prendrí-
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em si ens trobéssim governant. 
Quan érem a l'oposició fè iem 
aquesta tasca, mentre que l'equip 
que hi ha ara no ho està fent. Ho 
demostra el número de mocions i 
propostes que s'han presentat per 
part del grup de CiU als plens. Si em 
preguntéssiu quan van presentar-
me la darrera moció hauria de reco
nèixer que no ho recordo; això 
suposant que n'hagin presentada 
alguna en el que duem de legislatu
ra...Estan fent un model d'oposició 
de critica, de desgast, evitant la dis
cussió als plens i generant-la a les 
publicacions del Pariem-ne i al 
carrer, on nosaltres no tenim l'opor
tunitat de rebatre. Són lliures de fer-
ho corn vulguin, però no compartei
xo les seves maneres. 

L'enquesta demostra un cert 
escepticisme dels ciutadans de Lla
gostera envers les sessions dels 
plens municipals. Què queda a les 
mans dels polítics per tergiversar 
aquesta situació? Heu fet alguna 
acció en aquest sentit o teniu pensat 
de fer-ne alguna? 

El tema de la participació ciutada
na és UP ''epte per nosaltres, n'hem 
pariat moltes vegades i, si ara hem 
entrat en una dinàmica negativa de 
poca assistència als plens, és evi
dent que es deu a què hem abaixat 

la guàrdia. A l'inici de la legislatura 
passada això ho consideràvem un 
tema principal. Si bé és veritat que hi 
havia molta més il·lusió, que la gent 
estava més engrescada que ara, 
també és cert que ens els darrers 
mesos ens hem relaxat excessiva
ment en el tema de la participació. 
Quan a la gent la crides, la convo
ques i els temes que vols tractar 
amb ells són d'interès, està demos
trat que sempre respon. S'han de 
canviar moltes coses. Hem de fer 
dels plens ocasions que el poble 
aprofiti per fer sentir la seva veu i per 
despertar l'Interès envers la política 
local, 

Des de l'oposició, però també al 
carrer, s'ha parlat molt de com influeix 
la teva doble ocupació política en la 
gestió dels interessos del poble. Els 
llagosterencs mostren una certa con
trovèrsia en aquest sentit. Com et 
defensaries davant del 50% d'enques-
tats que critica la teva doble ocupa
ció? 

El fet que jo estigui ocupant per 
una banda el càrrec d'alcalde i alhora 
el càrrec de diputat, per tant dos 
càrrecs d'elecció popular, puc 
entendre que algú ho qüestioni. El fet 
que tingui una doble ocupació, no. 
Tots els alcaldes del poble feien d'al
calde i mantenien la seva feina. Quan 

nosaltres vam entrar per primera 
vegada al govern vaig decidir com-
patibilitzar la meva feina d'advocat 
amb la d'alcalde. De cares a aquesta 
última legislatura, si guanyàvem, jo ja 
tenia decidit, i així ho vaig comunicar 
als meus companys de l'Entesa, que 
dedicaria menys hores a l'alcaldia per 
diverses raons personals, Les coses 
no sempre passen com un voldria, 
les circumstàncies em van arrosse
gar a presentar-me a unes eleccions 
amb la sort de sortir escollit i no vaig 
tenir més remei que aparcar la meva 
feina d'advocat i dedicar-me a ser 
diputat. Per tant, puc estar d'acord 
amb els que pensen que les dues 
feines són incompatibles perquè 
porten prou feina, però ara mateix 
em trobo en una situació en què no 
puc dimitir com a alcalde ni com a 
diputat perquè hi ha una gent al 
darrera que m'ha votat i ha dipositat 
confiança en la meva persona. 

De fet, una de les coses que em 
va ajudar a presentar-me a les elec
cions autonòmiques va ser pensar 
que la feina de diputat, tard o d'hora, 
comportaria avantatges al municipi. 
No és la mateixa la Informació que 
remenes si ets només alcalde que si 
estàs vinculat a la política del pafs; 
t 'enteres de moltes més coses, 
saps quines portes has d'anar a 
tocar... Sense voluntat de fer-me 
publicitat, penso sincerament que a 
la llarga el fet que jo sigui diputat tin
drà avantatges per Llagostera. 

Durant la campanya electoral de 
les darreres eleccions municipals vau 
apostar fortament per acostar la 
democràcia participativa al poble. No 
obstant, un 60% dels enquestats no 
creu que s'hagi avançat en aquest 
sentit. Quina és la teva opinió al res
pecte? 

Hi estic d'acord. Penso que no 
hem avançat el que nosaltres 
mateixos esperàvem. Estem apro
fitant els mecanismes i organismes 
de participació que tenim a l'abast, 
convoquem el Consell Escolar 
Municipal tan sovint com és possi
ble, vam crear-ne a la Llar d'Infants, 
nosaltres participem als Consells 
Escolars dels diversos centres... 
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Ara bé, és evident que amb això no 
n'hi ha prou i que nosaltres esperà
vem fer u;i pas endavant en aquest 
sentit que no s'l·ia fet. Hem d'apro
var un reglament de participació 
ciutadana on quedin marcades 
unes regles bàsiques que tothom 
conegui i que ens permeti, d'una 
manera ordenada, convocar reu
nions amb els diferents veïnats de 
pagès, les associacions de veïns i, 
en definitiva, facilitar a la gent 
aquesta participació que recla
mem. Dono plenament doncs la 
raó a aquest 60% que considera 
que no s'ha avançat. 

La immigració és la gran preocu
pació de bona part dels llagoste-
rencs. Comparteixes aquest temor? 
Com s'enfoca la immigració des de 
l'equip de l'Entesa? Es prendran 
algunes mesures per normalitzar o 
combatre la psicosi social? 

No és només una preocupació 
de la gent del poble, si llegim les 
enquestes fetes a nivell nacional 
també trobarem la immigració com 
un dels dos o tres temes que més 
preocupen a la població. A Llagoste
ra estem al voltant del 15% de pobla
ció nouvinguda i això trenca alguns 
dels esquemes que hi havia i plante
ja qüestions noves a les que cal 
donar resposta, L'ajuntament està 
obligat a tenir em compte aquest 
tema i a evitar col·lisions entre els 
que aniben i els que hi són. El proble
ma que tenim és que les competèn
cies municipals, en aquest sentit, són 
poques o nul·les. Malgrat tot, és nos

tre el deure de garantir una situació 
de normalitat a les escoles i a qualse
vol lloc del poble. Si no tenim recur
sos econòmics per destinar-hi, el 
que fem és anar a parlar amb la 
Generalitat per resoldre temes d'ha
bitatge, d'assistència social, escola
rització o del que faci falta. 

Abandonem l'enquesta, però no i& 
immigració. Pots explicar-nos la teva 
versió de la recollida de firmes contra 
la mesquita? Què hi ha I què hi deixa 
d'haver de tot el que s'ha dit sobre 
aquest tema? 

La història de l'oratori comença 
forces anys enrera. En aquells 
moments jo col·laborava amb el 
GRAMC. Necessitàvem un espai per 
poder desenvolupar un seguit d'acti
vitats i vam demanar a l'ajuntament 
d'aleshores a veure si podíem utilitzar 
el soterrani del local social de La 
Caixa. En Narcís Casas no hi va 
posar cap problema i, allà, organitzà
vem classes d'alfabetització, reu
nions amb immigrants... Vam utilitzar 
aquella instal·lació sense cap mena 
de conveni ni acord per escrit i, amb 
el temps, el local va anar modificant 
ei seu ús inicial fins a convertir-se en 
un lloc de trobada i per resar. 

Més endavant, quan nosaltres 
entrem a l'ajuntament, avisem la 
comunitat musulmana advertint-
los que el local no reuneix les con
dicions necessàries de seguretat I 
que cal que comencin a buscar un 
nou lloc on reunir-se, Ara, el que ha 
passat és que, per la raó que sigui, 
ha sortit un seguit de veïns que han 

recollit signatures mostrant la seva 
disconformitat vers la futura ubica
ció del nou oratori. 

Nosaltres, des de l'ajuntament, 
ens ajustarem a la legalitat i controla
rem que els usos, les activitats i les 
condicions amb què es desenvolu
pen aquestes siguin les adequades. 
Ara l'Associació Cultural Islàmica ha 
presentat un projecte per legalitzar 
l'ús religiós a aquest espai i nosaltres 
li estem fent !a tramitació. Si compleix 
tota la normativa, l'ajuntament té l'o
bligació de donar llicència d'activitats 
i per tant es podrà portar a terme 
amb els condicions preestablerts. 

Una altra cosa que s'ha dit és 
que algunes obres no s'ajustaven a 
la legalitat. Només és una la infrac
ció urbanística que han comès, 
concretament la de tapar una part 
del pati interior amb fustes i una 
mena d'uralites. Des de l'ajunta
ment se'ls ha ordenat que ho tre
guin perquè no s'adapta a la norma
tiva. 

La nostra opinió al voltant de tot 
això és que no entenem com pot 
ser objecte de recollida de signatu
res el fet que un col·lectiu prepari un 
local per anar a resar, que no és 
especialment sorollós ni comporta 
excessives molèsties pels veïns, En 
tot cas, la gent ho ha fet I s'ha de 
respectar. 

Ja fa un cert temps que s'ha apli
cat el sistema de recollida selectiva al 
poble. Quines són les valoracions que 
en podeu fer ara per ara l'equip de 
govern? 

La valoració que en fem d'en
trada és bona. Hem fet un pas 
endavant. No és suficient, hi estem 
d'acord. Ara se'ns planteja un nou 
problema, i és que, només hi hagi 
100 persones al poble que no 
col·laborin, ja es nota molt. Això 
suposa una acumulació de bosses 
al costat de les àrees de recollida 
selectiva que evidentment fa molt 
mal d'ulls. Per altra banda adme
tem que cal perfeccionar alguns 
aspectes de la recollida. Ens estem 
plantejant seriosament la possibili
tat de recollir porta a porta, no 
només el rebuig i la matèria orgànl-
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ca sinó també alguna fracció més. 
Aparcant aquests petits malde

caps, el resultat és bo. El que 
fèiem abans podia resultar molt 
més fàcil i còmode, però tot aca
bava a Solius. Qui ha visitat l'abo
cador sap la basarda que fa veure 
les coses que s'hi aboquen i la 
forma tal i com es fa, Estem acon
seguint augmentar els percentat
ges de recollida de vidre, paper, 
plàstic i envasos; el rebuig s'està 
reduint cada cop més i l'orgànica 
abans ni es separava de la resta. 

Hem de tenir en compte que la 
campanya que s'està fent a Lla
gostera està servint d'exemple a 
molts altres pobles, fins i to t va 
rebre el reconeixement de la Fun
dació de la Caixa de Girona. Amb 
aquest premi, subvencions del 
Departament de Treball, de la Junta 
de Residus estem intentant finan
çar el cost d'aquest projecte. 

Finalment, clarificar que hem tin
gut mala sort de fer coincidir la 
implantació de la campanya a n b 
dues puges del rebut de la taxa 
d'escombrar ies que no ens han 
afavorit gens. Per tant, si ha pujat 
aquesta taxa no és per voluntat de 
l'ajuntament, sinó per decisió de la 
Generalitat d'aplicar el cànon de 
residu. A més, també s'hi ha ajuntat 
un increment de la taxa dels costos 
de l'abocador de Solius. 

El Dr. Sureda ha engegat un movi
ment per preservar el paratge del 
Mas Roig davant el projecte d'am
pliació del polígon industrial. Quina 
valoració feu des de l'Entesa de les 
voluntats d'en Francesc i la base 
social que el recolza, així com de la 
utilitat educativa que es vol donar a 
aquesta zona paisatgística? 

Quan vam iniciar el procés de 
revisió de normes subsidiàries i de 
redacció d'un nou Pla d'Ordenació 
Urbanístic Municipal, no era senzill 
decidir on ubicar l'ampliació de la 
zona industrial. Hi havia diverses 
propostes. El grup de CiU, per 
exemple, demana aprofitar l'apara
dor que representa la carretera, 
però ho fa ara que ja s'ha fet el 
POUM. Nosaltres vam plantejar-nos 

aquesta revisió prioritzant la zona 
Industrial i considerant també un 
dèficit entre la connexió de carrers 
del poble i la xarxa de carreteres. La 
nova variant i el futur desdoblament 
de la carretera que ve de Vidreres 
és una oportunitat que cal aprofitar 
per ordenar millor el trànsit de dins el 
municipi. Els tècnics van fer-nos una 
proposta que responia a aquestes 
necessitats i que alhora respectava 
el nostre patrimoni natural. El bosc 
de la Pedrera seria, segons el pro
jecte, el pulmó del poble i la riera 
Cateura separaria la zona industrial 
de la zona residencial. 

Tot això topa amb els interessos 
d'en Francesc Sureda, que conside
ra que ens equivoquem. No puc 
posar-me a la seva pell perquè la 
feina d'alcalde demana defensar l'in
terès de tot el poble. Respectem 
molt l'activitat que s'està fent al Mas 
Roig i entenem que s'ha de conti
nuar fent, encara que sigui a una 
altra zona. En tot cas, amb en Fran
cesc, vam anar més enllà i li vam dir 
el que pensàvem, que aquesta fran
ja que queda entre dues carreteres, 
sense massa interès agrícola ni 
forestal, podia servir per ampliar la 
zona industrial suposant que això fos 
necessari. 

Comencen a sentir-se comentaris 
al poble que l'Entesa, de cara a les 
properes eleccions municipals, es 
dissoldrà. De ben segur que el vostre 
futur, qui més el coneix, sou vosal
tres. Ara mateix, quines possibilitats 
hi ha que l'Entesa actual es mantin
gui a les properes eleccions? Quines 
repercussions penses que podria 
tenir pel poble, si es produís, la dis
solució de l'Entesa? 

Aquest és un tema complicat. No 
haig d'amagar, perquè és de domini 
públic, que mantenir la cohesió dins 
d'un grup és difícil. La legislatura pas
sada vam aconseguir mantenir un alt 
grau d'unió i ens vam entendre per
fectament. De cares al segon man
dat, ja vam tenir dificultats a l'hora de 
confeccionar la llista, on hi ha molts 
interessos en joc i cal mirar que tots 
encaixin. A més a més sóc conscient 
que el fet que jo em presentés a 

unes eleccions autonòmiques i sortís 
escollit, a alguna persona de l'Ente
sa, no li ha agradat massa. 

Per altra banda, els bons resul
tats a nivell autonòmic del PSC, 
ERC i, per què no, ICV, fan que 
molts d'aquests partits pensin que 
anant per lliure a les municipals t in
drien millors resultats. Jo penso que 
s'estan equivocant, tant si ho diuen 
uns com altres. El projecte de l'En
tesa a Llagostera crec que té molt 
futur i e! que intentem és fer creure 
a la gent que no és moment de par
lar del futur sinó de fer la feina que 
ens pertoca i, acabat els quatre 
anys, valorarem si cal continuar o 
separar-nos. Per a mi, però, seria 
una decepció que no hi hagués 
Entesa a les properes eleccions. 

Ja per acabar. Ens hem quedat 
sense Comissió de Festes. Moltes 
entitats pengen d'un fil perquè no hi 
ha el relleu generacional que en 
garanteixi el futur. S'està fent prou 
per inculcar entre el jovent l'amor al 
poble i l'esperit participatiu? Què 
creus que falla en aquest sentit? 

Mai sabem si s'està fent prou o 
no. En tot cas, sempre hi ha alts i 
baixos a les entitats. La Comissió de 
Festes ha fet un treball molt interes
sant durant aquests darrers anys, 
però ara, un cert cansament i des
ànim, com també una evident falta 
de relleu, han forçat que s'acabés. 

Per part de l'ajuntament no sé si 
es fa tot el possible per engrescar el 
jovent. Bona part de la gent que 
mou entitats com la Comissió viu 
una etapa de la vida en què passen 
bona part de la setmana fora del 
poble, estudiant, independitzant-
se... 

Pel que fa a la participació dins el 
teixit associatiu, sabem que sempre 
acaben essent el mateixos a tot 
arreu. En certa manera hi ha relleu, 
potser menys ràpid del que voldrí
em, però les entitats van evolucio
nant i es veuen cares noves. La sflda 
associativa crec que és prou rica al 
poble. 

Lluís i Eduard Comas Blanch 
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Sancho 

Després la comentarem més al 
detall, però, quina valoració general 
fas de l'enquesta? Creus que acon
segueix reflexar l'autèntica relació 
que uneix els llagosterencs amb la 
política local? 

M'imagino que si, que l'enques
ta reflexa el que està passant en el 
nostre poble en relació als temes 
que heu preguntat. Ei que passa és 
que a nosaltres pel fet de ser la 
oposició, la gent que ens ve a 
veure és gent que està desconten
ta, per tant, des del nostre grup, en 
tenim una opinió diferent. D'altra 
banda, en una enquesta, perquè 
sigui fiable sempre hi ha molts fac
tors que cal tenir en compte , i 
segurament per això, a mi m'és difí
cil dir fins a quin punt aquesta 
enquesta és sincera, representati
va... 

Pel que fa als resultats que afec
ten al grup de CiU, nosaltres valo
rem positivament el resultat que en 
ían de l'oposició a l'enquesta. Per 
donar una dada, hi ha un 3% que 
valora la nostra tasca de fo rma 

excel·lent, mentre que a l'Entesa 
aquesta nota només li donen un 1% 
dels enquestats. Això és poc signi
ficatiu però no deixa de ser impor
tant, i en general, la nostra feina 
està aprovada amb un bé. 

A més, creiem que la nostra 
tasca, que és la de controlar l'acció 
del govern i presentar alternatives a 
allò que pensem que no fan 
correctament, és més difícil de fer 
arribar a la gent perquè no tenim 
infraestructLira i tenim menys capa
citat de convocatòria. 

El 70% dels enquestats aprova la 
vostra gestió des de l'oposició. No 
obstant, l'aprovat que us donen, igual
ment com passa en el cas de l'Entesa, 
és força just (entre "suficient" i "bé"). 
Penses que realment mereix aquesta 
nota el vostre treball? Com valores el 
moment actual de CiU? 

Personalment crec que és posi
tiu que la gent del poble pensi que 
hi ha oposició, i no hi ha massa dife
rència entre la valoració de l'acció 
de govern i la nostra. A més, crec 
que és més fàcil jutjar l'acció de l'e-
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quip de govern, perquè com he dit 
abans a nosaltres ens és més difícil 
arribar al poble, i d'altra banda són 
ells els que han de fer coses i com
plir els seus projectes. 

Pel que fa al moment actual de 
CiU a Llagostera, crec que ara 
estem en un moment de pau inter
na, intentant unir i engrescar gent 
jove que s'integri en el nostre pro
jecte, 

Penso que vam passar 
moments molt dificiís, c o m per 
exemple amb el cas de la línia d'al
ta tensió, el cas de les cintes, etc. i 
quan es van acostar les darreres 
eleccions, des del partit em van 
demanar per tornar-me a presen
tar com a cap de llista i fer pinya. En 
aquells moments tenia molta feina 
com a Delegada d'Ensenyament, I 
no hi havia pensat a tornar-me a 
presentar, la veritat. El cas és que 
l'equip actual ens vam presentar 
amb la intensió de sortir escollits, 
però sabent que si no era així, i tal 
com va passar, havíem de fer una 

oposició digna i treballar pel poble. 
Crec que ho estem fent. 

Quins són per a l'oposició els 
principals temes que s'estan portant 
malament des de l'equip de govern? 
Quines alternatives plantegeu a 
cadascun d'ells? 

Essencialment, penso que ara ja 
no podem parlar de 2 anys, sinó 6 
els que fa que l'Entesa és al govern 
i durant aquest temps Llagostera 
s'està convertint en una "ciutat dor
mitori" a marxes forçades. Llagos
tera té una situació estratègica 
boníssima per ser un lloc on puguin 
instal-lar-s'hi empreses, evident
ment escollint quin tipus d'empre
ses ens interessa tenir, per dinamit-
zar la indústria, el comerç... i creiem 
que no s'està fent res perquè això 
sigui així. Uavors, nosaltres creiem 
que durant aquests 6 anys, una de 
les prioritats que hauria de tenir ei 
nostre poble és la creació de llocs 
de treball i dinamitzar la indústria. 
Amb aquests 4 anys primers s'han 
creat un PALS (Pla d'Acció Local 

per la Sostenibilitat) i un POUM (Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal), 
però no n'hi ha prou, cal posar el fil 
a l'agulla. 

El reflex més important és el 
següent: l'any passat es van desti
nar 3.000 € del pressupost munici
pal per dinamitzar la indústria, dels 
quals encara els en van sobrar 
1.000. 1 aquest any n'han destinat 
4.000, que representa el 0 '1% del 
pressupost municipal! 

De cares al proper ple municipal 
volem presentar una moció perquè 
creiem que el projecte que l'Ajunta
ment ha dissenyat per a la zona del 
Mas Roig és un disbarat molt gros. 
Nosaltres creiem que cal crear sòl 
Industrial, però no petit, en forma 
de formatget com el que han plani
ficat l'equip de l'Entesa, sinó que 
s'han de fer parcel·les grans, en 
una zona allunyada del poble, i 
donar facilitats, etc. Penseu que en 
tot el Gironès s'està buscant sol 
industrial a man<es forçades, per
què no n'hi ha! 
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Ara bé, tampoc volsm que Lla
gostera es converteixi en una ciutat 
industrial, però si que hi hagi 
empreses potents! 

Un altre tema que creiem que 
ha de fer molt més el govern actual 
és apropar-se a les diferents enti
tats del poble: per exemple el Casi
no, el Casal, els Clubs esportius, 
etc. Cal donar-los més facilitats i 
recolzament econòmic. 

Lligat amb això, creiem que la 
participació ciutadana que tant 
predicaven ells, està fallant absolu
tament. Recordo que en el curt 
mandat que vaig estar d'alcaldes
sa, hi havia unes disset entitats. 
Vam decidir apropar-nos a la gent, 
fent una crida, vam aconseguir 
connectar amb gent del poble i van 
sorgir el Butlletí, la Colla Gegantera, 
ei Grup de Puntaires... 

Ja sabem que les majories 
absolutes compor ten això, però 
creiem que moltes coses es fan 
per la llei de l'embut, Per exemple 
el tema de la recollida selectiva de 
residus, que s'ha aplicat de forma 
brusca i sobtada, anant en contra 
del dret a la intimitat de la gent. 
Creiem que posant un contenidor 
de matèria orgànica al costat dels 
altres, com a Girona, Cassà de la 
Selva, Sta. Cristina d'Aro, etc. 
hagués estat millor. 

Per últim crec que el tema de 
l'eix és molt important que no es tiri 
endavant, perquè ja ens han triturat 
prou el territori. Nosaltres vam sug
gerir una alternativa al senyor Joa
quim Nadal, però sembla que el 
tema està parat. 

Sabem que el desdoblament de 
la variant que ve de Vidreres inevita
blement comportarà l'ampliació a 
quatre carrils, i així com veiem 
necessaris els passos elevats que 
s'han fet a la carretera de Tossa, i a la 
de Sant Llorenç, no entenem per
què en el POUM s'ha dissenyat un 
altre pas elevat per connectar el 
bosc de Can Nadal amb el cementi
ri. També ens preocupa que es faci 
malbé la zona del Mas Roig, la qual 
nosaltres deixaríem c o m a zona 
verda. 

En definitiva, creiem que la pla
nificació de futur no està feta per 
les necessitats del poble. 

L'enquesta demostra un cert 
escepticisme dels ciutadans de Lla
gostera envers les sessions dels 
plens municipals. Què queda a les 
mans dels polítics per tergiversar 
aquesta situació? Heu fet alguna pro
posta en aquest sentit? 

Nosaltres des de la oposició, 
quan considerem que hi ha temes 
interessants en els plens, ja sigui 
perquè beneficien o bé perquè 
perjudiquen el poble, ens posem 
en contacte amb la gent afectada, 
en parlem i els demanem la seva 
opinió. Aquí és quan observem que 
a la gent només li interessa anar als 
plens quan el tema que es tracta 
l'afecta personalment, i sinó és així 
no hi va. Si que és veritat que quan 
nosaltres vam començar aquesta 
legislatura hi havia molta gent en els 
plens que recolzava l'Entesa, però 
últimament l'afluència de gent ha 
disminuït molt, i més aviat ve més 
gent que recolza el nostre grup. 

Potser el que veig ara de bo és 
que hi ha molta gent que em truca 
per temes que li interessen, però 
en general la gent és una mica 
mandrosa i ara que fa aquest fred 
prefereix quedar-se a casa seva. 
Un altre aspecte que també és cert 
és que els plens són pesats, i l'oient 
ha d'adoptar un paper molt passiu 
fins que no arriba el torn de pre
guntes. Per tant, nosaltres pensem 
que s'haurien d'agilitzar encara 
més els plens. 

SI fa no fa el 50% dels enquestats 
critica la doble ocupació política de 
l'alcalde. Vosaltres també n'heu par
lat sovinL Fins a quin punt i de quina 
manera penseu que això l'afecta a ell 
i també al poble? 

El que jo crec, i he dit més d'una 
vegada públicament és que el fet 
de ser diputat del govern de Cata
lunya, com a representat d'ICV, l'o
bliga a ser coherent amb el que 
deia abans. Quan governava CiU, i 
ells estaven a l'oposició, defensa
ven unes coses, i ara creiem que 
han canviat el discurs polític i no 

prediquen el mateix. En aquest cas 
doncs, crec que la primera prioritat 
que ha de tenir en Lluís és l'ajunta
ment de Llagostera i defensar els 
interessos del poble, i si el govern 
de la Generalitat, del qual ell forma 
part, diu alguna cosa contrària, tal 
com em vaig trobar jo amb la línia 
d'alta tensió, ha de tenir més en 
compte els interessos de Llagoste
ra. 

Tant el de diputat com el d'alcal
de són dos càrrecs importants, i 
això vol dir treballar molt per ser 
capaç de portar les dues coses bé. 
Personalment penso que fa falta 
més dedicació a l'alcaldia, perquè 
tenim temes pendents que són 
importantíssims, que l'Entesa va 
posar en el programa electoral: les 
urbanitzacions, el Puig del General, 
havien dit que farien un viver d 'em
preses, un pla de dinamització, que 
es connectaria el sector Ganix amb 
el poble, el centre Cultural, i un 
munt de coses que falten per fer. 

Un altre t ema que crec que 
urgeix pel poble, i en el qual nosal
tres hem insistit molt, és fer una 
nova llar d'infants, ja que l'actual 
sobrepassa en 40 places el nom
bre de nens i nenes autoritzats pel 
Departament d'Ensenyament. La 
nostra proposta era que la fessin a 
Can Roig, que creiem que va ser 
una molt bona compra, però ara 
se'ls hi ha posat al cap que allà hi ha 
d'anar un centre cultural: biblioteca, 
laboratori astronòmic... 

En aquest tema doncs, no coin
cidim gens, perquè pensem que 
l'actual llar d'infants podria conver
tir-se en la biblioteca, la biblioteca 
actual podria ser l'arxiu municipal, 
que se'ns ha fet petit, i com he dit, 
Can Roig pot molt ben ser l'espai 
on construir-hi la nova llar d'infants, 
que quedaria al costat de l'escola 
pública Lacustaria, amb les facilitats 
que això comportaria a les famílies. 

Un 60% dels enquestats no creu 
que s'hagi avançat pel que fa a la 
democràcia participativa. Compartiu 
aquesta opinió? En quins camps es 
demostren especialment aquestes 
mancances? 
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Jo no veig que hi hagi cap camp 
en el qual haguem avançat. A mi 
m'agradaria saber en què, per 
exemple, a nivell de contacte amb la 
societat de Llagostera es fa d'una 
manera més democràtica i partici
pativa. Per posar un exemple, quan 
hi va haver el canvi del Butlletí, jo els 
hi vaig proposar de fer una crida a 
tota la gent del poble, per veure 6Í 
sortia gent jove amb ganes de con
tinuar-ho. Bé, en aquest cas vau 
sortir vosaltres, però a vegades la 
gent no se n'assabenta i d'aquesta 
manera hauria sigut més participa
tiu. 

En l'única cosa que podria dir 
que s'ha notat aquest aspecte és al 
final dels plens, quan l'alcalde dóna 
la paraula a la gent per fer precs i 
preguntes, però últimament també 
ens t robem que sempre parlen els 
mateixos, i de temes més aviat 
personals. 

La immigració és la gran preocu
pació de bona part dels llagoste-
rencs. Comparteixes aquest temor? 
Com s'enfoca la immigració des de 
l'equip de l'oposició? Pendríeu algu
na mesura per combatre la psicosi 
social? 

A veure, entenc la preocupació 
de la gent de Llagostera, però no 
és i no ha de ser un temor, perquè 
és un fet irreversible. Aquesta gent 
ve de paiisos empobri ts a casa 
nostra per trobar una vida millor i 
això ho hem d'acceptar perquè és 
la cosa més normal del món. El que 
ens ha passat és que això ha suc
ceït en molt poc temps, Penseu 
que quan jo era delegada, en dos 
anys i mig vam crear set escoies 
públiques de doble linia a Girona, 
de cop, perquè ens arribava la gent 
per tot arreu. Llavors clar això can
via la societat, la dinàmica social..., 
a més són gent que necessita aju
des perquè són pobres, i a vega
des la gent creu que li estan traient 
els drets que havien tingut, creant 
alarma social. Això comporta a tot 
Catalunya una necessitat de recur
sos increïble: més professors, més 
centres, els serveis sanitaris i 
socials es veuen desbordats... Per 

això quan nosaltres a Catalunya 
demanem un Estatut nou i diem 
que volem un nou sistema de 
finançament és perquè es necessi
ta, i no té res a veure amb altres 
comunitats autònomes o països. 

Abandonem l'enquesta però no la 
immigració. Pots explicar-nos la teva 
versió de la recollida de firmes con
tra la mesquita? Què hi ha i què hi 
deixa d'haver de tot el que s'ha dit 
sobre aquest tema? 

Jo, amb el tema de la recollida 
de firmes no hi tinc res a dir perquè 
va ser una iniciativa que va prendre 
aquesta gent lliurement. Ara bé, 
penso que aquest tema s'ha portat 
malament per part de l'alcalde o de 
l'Entesa en general. 

Aquesta gent, havia estat des 
de l'any 1991 en els locals de la 
Caixa, quan hi havia el govern for
mat per CiU i PSC en aquell 
moment. Llavors, el volum d'immi
gració era molt més baix que l'ac
tual. Avui per avui, un 14 % de la 
població empadronada a Llagoste
ra és immigrant, sense comptar la 
que no consta en els registres. 

Estem d'acord que aquell local 
no era el lloc més idoni, perquè és 
petit, està soterrat i no presenta les 
mesures de seguretat que tot local 
públic ha de complir. Per això quan 
governàvem nosaltres vam buscar 
un lloc millor perquè el col·lectiu del 
Butlletí, que llavors també utilitzava 
aquest local canviés d'ubicació. 

En aquest cas concret de l'o
ratori, creiem que en el moment 
que l'ajuntament va dir a aquest 
grup de gent que havia de deixar 
el local, hauria d'haver tingut una 
alternativa millor, i això no ha estat 
així, El local actual, és petit I sense 
possibilitat d'edificar en el seu pati 
interior. D'entrada, les obres s'han 
iniciat malament perquè ho han fet 
amb una llicència d'obra menor, i a 
mesura que avançaven, es feien 
coses de més envergadura que 
no es corresponien a la llicència 
urbanística demanada. Si a això hi 
afegim l'elevada quantitat de gent 
que es mou pel local, sobreto t 
durant l 'època del Ramadà, els 

sorolls i rebomboris d'entrades i 
sortides, e t c , és lògic que s'hagi 
creat aquesta alarma social entre 
els veïns. 

Pensem que des d'un primer 
moment, l'ajuntament, havia d'ha
ver pariat amb els veïns, considerar 
aquest entrebanc com una cosa 
transitòria i buscar un lloc perquè 
aquesta gent pugui resar. Però es 
clar, si quan es va aprovar el POUM 
ara fa un any, s'hagués resen/at un 
espai d 'equipaments perquè 
aquesta gent pogués comprar un 
terreny per fer una mesquita com 
déu mana, no hagués passat tot 
això. A més, s'han fet declaracions 
a la premsa amb molt poc encert... 
i això ha creat encara més tensió i 
t rencanent de la pau social. 

Ja fa un cert temps que s'ha 
aplicat el sistema de recollida selecti
va al poble. Quines són les valora
cions que nen podeu treure, ara per 
ara, l'equip de l'oposició? 

Penso que era una cosa 
necessària, però no es tem d'a
cord en la manera com s'ha fet. 
Nosaltres pensem que, ara que la 
gent ja estava força mentalitzada 
amb el vidre, paper i plàstic, s'ha
via d'introduir la recollida de matè
ria orgànica d 'una fo rma més 
lenta. A més, no calia fer tanta 
campanya amb educadors 
ambientals passant casa per casa, 
perquè ens ha costat un dineral, i 
total donant un paper explicatiu 
per llegir, la gent ja ho hagués 
entès. 

Nosaltres, per exemple, el pri
mer any haguéssim començat 
posant un contenidor gran al costat 
dels altres, haguéssim baixat el preu 
de les escombraries amb la sub
venció que ens donen per tones 
recollides, per motivar, estimular la 
gent... 

Una altra cosa que considerem 
negativa és el fet que hi hagin codis 
de barres als contenidors de cada 
casa, perquè creiem que això va 
contra el dret a la reserva de dades 
i a la intimitat que tenim cadascú de 
nosaltres. Una cosa és que no ho 
recullin si no ho fas bé, i l'altra que 
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comencin a fiscalitzar, trucar-te 
a casa i enviar-te cartes... 

Creiem que s'ha fet de forma 
n^olt absoluta, fiscalitzadora i gens 
fTiotivadora. A més, abans que par
làvem del tema de la participació, no 
creiem que s'hagi demanat a ia 
9ent si li sembla bé de fer aquest 
seguiment tant estricte i extremista. 

El Dr. Sureda ha engegat un movi-
íTient per preservar e! paratge del 
Mas Roig davant el projecte d'am
pliació del polígon industrial. Quina 
Valoració feu des de CiU de les 
Voluntats d'en Francesc i la base 
social que el recolza, així com de la 
utilitat educativa que es vol donar a 
aquesta zona paisatgística? 

Per nosaltres el senyor Fran
cesc Sureda té tot el recolzament. 
No només per ell, sinó pel valor 
'rnportantíssim del paratge que hi 
^3- a aquesta zona. Creiem, i així li 
vaig comunicar personalment a 
I alcalde, que cal modificar pun
tualment el POUM a tot aquell sec
tor. Li vaig dir que tragués la zona 
industrial, les carreteres i l'enllaç 
que s'ha planificat allà, perquè s'hi 
conservi un pulmó verd del poble. 
La seva resposta va ser tirant pilo
tes fora i evasiva. 

Aquest mes, tenim pensat pre
sentar una moció que ja hem 
redactat, en aquest sentit, i la nos

tra proposta és que aquest espai 
que l'Entesa vol convertir en zona 
industrial, sigui zona verda i d'equi
paments. 

Per tant entenem i respectem 
aquesta reivindicació del senyor 
Sureda i la gent que li dóna suport. 

L'equip de govern destinarà el 
0'9% del pressupost municipal a pro
jectes de cooperació amb el tercer 
món. Quina valoració en feu? Quina 
és la filosofia de Toposlció pel que fa 
als temes de solidaritat i d'ajuda a 
altres països? Teniu alguna proposta 
en aquest sentit? 

La nostra visió en aquests 
temes és la següent: pensem que 
el que està passant en el món és 
injust, perquè els països rics cada 
vegada ho són més i la gent pobre 
augmenta considerablement, i per 
tant cal fer un esforç entre tots per 
ajudar-los. Per tant estem d'acord 
en donar ajudes de tipus econò
mic, però haurien de procurar que 
les necessitats vitals del nostre 
poble estiguin cobertes també. I 
per tant, que pel fet de fer una cosa 
no deixem de contractar una per
sona de més dels serveis socials, 
que estan desbordats, per exem
ple. 

Estem d'acord doncs, en què 
cal ajudar els països del tercer món, 
però el que nosaltres critiquem és 

que cal reservar una quantitat més 
important per tractar !a gent que 
tenim aquí i no podem atendre 
com hauríem de fer, 

Per tant, nosaltres demanem un 
equilibri entre una cosa i l'aitra i pla
nificar-ho bé. 

Ja per acabar. Ens hem quedat 
sense Comissió de Festes. Moltes 
entitats pengen d'un fil perquè no hi 
ha el relleu generacional que en 
garanteixi el futur. S'està fent prou 
per inculcar entre el jovent l'amor al 
poble i l'esperit participatiu? Què 
creus que falla en aquest sentit? 

Tota la gent és molt "comodo-
na". La societat puja els fills encoixi
nats, tothom està en una època de 
benestar i ningú vol abandonar l'es
calfor de la seva llar. 

Amb això vull dir que no pretenc 
donar la culpa a l'Entesa de tot el 
que està passant. Però el que si és 
veritat és que falta posar-se al cos
tat de la gent, moure's i establir un 
feeling necessari per engrescar a la 
gent, sobretot jovent. I això no veig 
que existeixi, 

Penso que fa falta a les entitats 
saber que l'ajuntament els recolza, 
i l'Entesa ha de prioritzar-ho. Per 
exemple, la gent que organitza la 
Fira de Nadal, no va rebre cap 
suport de l 'ajuntament, quan 
creiem que és un acte que dlnamit-
za al poble, i molt. 

Lluís i Eduard Comas Blanch 
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Entrevista a llham El Oumari 

L'Ilham va néixer el 22 de juliol 
de l'any 1986 a Nador, una ciutat 
situada al nord del IVlarroc. 
Actualment està estudiant Cièn
cies Empresarials a la universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
Confessa que un dels seus 
lemes és "aprofita les oportuni
tats que t'ofereix la vida" i, jo que 
la conec;, puc assegurar-vos que 
ella, diàriament, actua d 'acord 
amb aquesta màxima, Hem 
estat companys d'estudi part de 
la primària, tota la secundària I 
també el batxillerat. És autora del 
treball de recerca "El procés 
migratori a Llagostera del 1986 al 
2003". Sempre oberta a pariar 
de tot, completament aoaptada 
al país i amb un domini del c^íaíà 
que molts ja voldrien, ens ha 
semblat una persona que merei
xia ser entrevistada. 

Ara que la immigració és un 
dels temes d'actualitat a Llagos
tera, potser les paraules de l'il-
ham ens ajudaran a silenciar 
alguns dels nostres temors, a 
reflexionar al voltant d'un tema 
que demana la col·laboració de 
TOTS. 

Eduard Comas Blanch 

llham, quan, com I en quines con
dicions arribes al nostre país? Quins 
són els motius que forcen la vostra 
marxa del Marroc? 

Els meus germans, la mare I jo 
vam arribar a Llagostera el 10 d'oc
tubre de 1993, gràcies al reagrupa-
ment familiar que va fer possible el 
pare. Ell ja feia tres anys que havia 
deixat el Marroc per poder venir a 
Llagostera a buscar treball. Recor
do molt bé aquell dia: era un matí 
fred. jo estava cansada però molt 
il·lusionada, volia veure la nova 
casa, el poble, la gent... 

El meu pare, durant el viatge, 
ens anava explicant coses sobre la 
casa on viuríem els pròxims anys, 
sobre c o m era Llagostera, els 
veïns... 1 per això, cada vegada 
estava més intrigada. Era l'inici de la 
meva nova vida, I el més important 
és que m'esperava un futur molt 
millor del que m'hagués tocat viure 
al Marroc. 

Un cop aquí, què recordes d'a
quells primers mesos? Estrenar llar i 
escola, nous companys i cares des
conegudes pels carrers, necessitat 

d'aprendre català i/o castellà... Qui
nes van ser les teves principals difi
cultats per fer vida amb normalitat? 
Quin tipus de relació manteniu des 
d'aleshores amb els familiars que 
encara es troben al vostre país natal? 

Ei que més recordo dels pri
mers mesos és que tenia moltes 
ganes d'aprendre el català perquè 
volia parlar amb l'altra gent, 1 m'em
pipava haver de dependre sempre 
d'algun altre marroquí que el sabés 
parlar. Una altra cosa que també 
recordo és que a l'escola m'ajuda
ven molt. Els companys i la mestra 
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mai em deixaven sola i sempre em 
remarcaven que no havia de tenir 
vergonya i que preguntés tots els 
dubtes que se 'm passessin pel 
cap. 

A part de les classes que fèiem 
al col·legi públic, alguns dies a la 
tarda, fora d'tnorari lectiu, els meus 
germans i jo fèiem unes hores de 
català a un local amb dues noies. 
Eren sessions més pràctiques, 
sempre en català, de manera que 
el castellà només el feia a l'escola, 
així que igualment el vaig aprendre 
a parlar i a escriure, però no l'utilit
zava molt. M'agradava més el 
català. 

Gràcies a això, doncs, em va ser 
més fàcil aprendre el català, una 
llengua abans desconeguda per 
mi, però que un cop aquí, era indis
pensable per poder començar una 
nova vida amb un bon futur. 

Recordo que m'agradava molt 
sortir a comprar amb el pare, ja que 
m'ensenyava moltes coses: els 
preus, les diferents monedes que 
e m trobaria i la utilització de molts 
productes nous per a mi. Tant les 
dependentes de les botigues com 
la gent amb la qual e m trobava al 
carrer eren molt simpàtics, reien 
amb mi i si m'equivocava amb 
alguna cosa que els deia em corre
gien. 

El Marroc ens agrada molt i 
cada estiu que podem hi anem, 
sobretot per la família que s'ha 
quedat allà: avis, tiets, cosins... Ells, 
com nosaltres, esperen amb il·lusió 
la nostra arribada a l'estiu. Per la 
meva part, haver deixat el Marroc 
per trobar aquí un futur millor no vol 
dir que ja no m'agradi el Marroc, ni 
que no en vulgui saber res. Sigui 
com sigui és el meu país natal... 

Com veus la immigració a Llagos
tera? Quines valoracions et mereix la 
Situació actual del poble en aquest 
sentit? 

Doncs que ha augmentat molt 
en pocs anys. Ara quan vaig pe! 
carrer veig molts marroquins i gam
bians, mentre que abans només 
érem quatre famOies marroquines 

al poble. En base a això, crec que 
Llagostera ha canviat molt. Ara els 
llagosterencs ja no et miren amb 
els mateixos ulls, es senten envaïts 
i temen que la immigració segueixi 
augmentant sense parar. 

Personalment, jo sempre he 
valorat molt la diversitat de cultures 
i t robo molt bé que moltes cultures 
diferents puguin viure juntes i així 
poder conèixer en un mateix lloc 
diferents costums, religions... Em 
sembla una bona manera d'enriquir 
els nostres coneixements. Tot això 
sempre i quant les diferents cultu
res que hi ha, en aquest cas a Lla
gostera, no es tanquin entre elles 
sinó que s'adaptin i s'obrin als lla
gosterencs, cosa que aquests 
últims també hauran de fer amb els 
immigrants que vinguin de fora, 

En conclusió crec que tots hem 
de fer un esforç per conviure junts 
de la millor manera possible i crec 
que els nous immigrants el que no 
haurien de fer és tancar-se amb els 
seus. El que cal fer és obrir-se a la 
diversitat de gent que viu a Llagoste
ra, adaptar-se a ta nova situació en 
què es troben fora del seu país natal. 

Entens les preocupacions d'al
guns llagosterencs i llagosterenques 
envers aquest tema? Les consideres 
justificables? Què consideres que 
origina aquests temors? 

Si, ho puc entendre. Crec que 
els l lagosterencs tenen el temor 
que la immigració no pari i que la 
gent immigrant enlloc d'estar a Lla
gostera per treballar hi estigui per 
portar problemes. A més, també 
temen veure barris en mal estat, 
vells, on els immigrants acabats 
d'arribar hi troben casa o pis a un 
bon preu de lloguer (ja que no 
tenen per llogar cases noves per
què els resulta massa car...). 

Aquestes són les pors que crec 
que poden tenir els llagosterencs i 
les trobo justificables ja que han vist 
el canvi que s'ha produït des que 
van començar a venir els immi
grants fins ara. 

Què significa per a tu adaptar-se 

a la nostra realitat? Creus que fio has 
aconseguit? I la major part dels 
immigrants que arriben a Llagostera, 
consideres que assoleixen aquest 
grau d'adaptació que et demanes a 
tu mateixa? 

Per mi adaptar-se no vol dir dei
xar de banda la pròpia religió per 
adoptar-ne una altra, ni deixar els 
teus costums per adaptar-te als 
costums del nou país. Cadascú pot 
creure en les seves pròpies reli
gions sense que això signifiqui que 
no es pugui relacionar amb gent 
que no creu ni pensa el mateix. Del 
que es t racta és d'intercanviar 
coneixements mútuament i, cada 
part, acceptar la creença i els cos
tums de l'altre. 

Jo crec que m'he adaptat molt 
bé. El fet d'haver vingut aquí de 
petita m'ha ajudat, ja que a una 
persona gran no li hagués estat tan 
fàcil (encara que mai és impossi
ble). Crec que és essencial adap
tar-se al nou país on decideixes 
emigrar. No pot ser d'una altra 
manera. Quan jo vaig venir aquí 
tenia clar que m'hi havia d'adaptar, 
que no em trobaria una realitat igual 
que la del Marroc. 

Quines mesures o quins canvis 
creus necessaris per millorar la 
situació i conduir-la al punt d'accep
tació social que li correspon? Quins 
papers han de jugar la comunitat 
immigrant i el poble que l'acull? 

Cada part ha de posar una mica 
de col·laboració. Els immigrants 
han d'entendre que s'han d'adap
tar al nou país, sobretot pel que fa a 
la llengua i a la comunicació amb 
els altres ciutadans. El que no es 
pot fer, ni crec que s'estigui fent a 
Llagostera, és voler t ransformar 
Llagostera en el Marroc. 1 els lla
gosterencs han d'entendre que els 
immigrants no venen aquí per gust, 
que busquen viure perquè al seu 
país natal no ho poden fer. Han de 
pensar que ells, en la mateixa situa
ció, farien el mateix. 

Sigui com sigui, jo crec que no hi 
ha cap immigrant, començant per 
mi, que estigui aquí per gust. Si jo 
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hagués tingut el que tinc ara al 
Marroc, no estaria aquí, sinó que 
estaria allà amb els avis i els cosins 
celebrant com cal les nostres fes
tes: ramadan, aid, etc. O és que 
seria el mateix per un l layosteienc 
celebrar el Nadal a Pai<istan que 
celebrar-la aquí? 

Què penses sobre ia recollida de 
firmes contra la construcció de la 
mesquita al carrer Barcelona? 

Entenc el per què. Els llagoste-
rencs temen el soroll, saben que 
aquell carrer a les hores de resar 
serà un punt de t robada dels 
marroquins per poder parlar. 
Temen que quan els marroquins 
surtin de resar es posin a la porta 
de la mesquita a fer-la petar i s'a
cumuli molta gent. 

Al mateix temps però, entenc la 
necessitat que tenen els immi
grants de construir una mesquita 
decent on poder resar. I finalment 
crec que tant els marroquins com 
els llagosterencs han de posar una 
mica de la seva part per solucionar 
ia situació. 

Abandonant ja la immigració i 
tractant altres temes, creus que una 
persona que arribi a Catalunya pro
cedent de qualsevol racó del planeta 
sent ta necessitat d'aprendre el cata
là? O resulta més senzill aprendre, 
almenys inicialment, el castellà? Per 
què et sembla que passa això? 

Clar, qualsevol immigrant sap 
que si no aprèn el català, aquí, no hi 
farà res. És indispensable el català, 

vulgui o no l'haurà d'aprendre. El 
que passa és que aquí ais immi
grants sempre els hi ensenyen pn-
:ner el castellà perquè diuen que 
eis serà més fàcil d'aprendre. 

Per a mi, en canvi, va ser més 
fàcil aprendre el català. 1 crec que 
als immigrants que vénen en edat 
escolar els passa igual que a mi, 
que aprenen primer et català, ja 
que a l 'escola s'utilitza més. En 
canvi la gent gran, que no va a 
escola, aprendrà el castellà, ja que 
és el que es parla més al carrer. El 
que no entenc és per què la gent 
en veure una persona immigrant li 
comença a parlar sempre en cas
tellà. Per què? 

T'ha resultat difícil estudiar pri
mer el batxillerat I, ara, continuar a la 
universitat per treure't la carrera? 
Creus haver rebut el suport suficient 
per part de la teva família, els educa
dors que s'han responsabilitzat de 
tu i els companys al llarg d'aquests 
anys d'estudi? 

Cursar el batxillerat em va cos
tar "lo seu". Primer em va costar 
més que segon, perquè el canvi de 
4rt d'ESO al batxillerat, per a mi, va 
ser difícil. En canvi, segon de batxi
llerat va ser diferent, ja tenia el 
ritme de primer i no em va costar 
gaire adaptar-me al que demana
ven els tutors. Haig de reconèixer 
també que durant els dos anys de 
batxillerat hi va haver moments en 
què ho volia deixar, en què pensa
va que no ho podria aconseguir. 
Però gràcies al suport dels profes

sors la cosa continuava. Un altre 
suport que també vaig tenir va ser 
el de les amigues i la família, que 
m'ajudaven molt en moments difí
cils. 

De moment la carrera m'està 
anant molt bé. Estudiant molt, 
però, c o m que estic fent el que a 
mi m'agrada no m'és tan pesat i 
em resulta més senzill motivar-me 
per estudiar. És un ritme totalment 
diferent del batxillerat. S'hi nota 
que ailà cadascú estudia el que 
més li agrada i el que més bé se li 
dóna. 

Ja per acabar: quins són els teus 
plans de futur i com és ia vida que 
anheles? 

De moment els meus plans de 
futur són: aconseguir la diplomatura 
en Ciències Empresarials i. després, 
intentar aconseguir la llicenciatura 
en ADE (Administració i Direcció 
d'Empreses) per tenir un bon expe
dient de cara al món laboral. 

Un pla de futur que també tinc 
al cap és el de poder anar a viure 
una temporada a Londres amb els 
meus avis per poder parlar bé l'an
glès, ja que. com se sap, és una 
llengua indispensable per adaptar-
se a la nova societat en què vivim. 

Anhelo una vida en la qual t re
balli del que jo vull, una vida en què 
domini moltes llengües i conegui 
molts països, una vida en la qual 
pugui ajudar la gent més necessi
tada. 

Moltes gràcies, llhaml 

Mobles i Fusteria Cateura S.L· 
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V E U DEL LECTOR 

Nosaltres som el món 

Quan al 1969 el químic anglès 
James Lovelock va presentar la 
hipòtesi Gaia a la universitat de 
Princenton, ràpidament va adonar-
se que per tirar endavant les seves 
teories evolucionistes no compta
ria amb el suport de la comunitat 
científica. Però anem a pams, Què 
aporta l'estudi Gaia? Per comen
çar, parteix del supòsit que són les 
condicions del planeta les que 
s'han adaptat a la vida i no pas a 
l'inrevés. Així doncs, entén la Terra 
com un superorganisme amb vida 
pròpia, capaç d'autoregular-se 
homeostàt icament i de mantenir 
unes condicions adequades per a 
la vida valent-se de l'energia solar 

Lovelock, sense qüestionar-se 
mai la línia d'investigació, va poten
ciar la hipòtesi fins a publicar, l'any 
1979 (i amb l'ajuda de la biòloga 
nord-americana Lynn Margulis), 
l'ara famós llibre Gaia, a new look at 
life on Earth. Poc a poc, cada vega
da més ciutadans s'atrevien a 
donar e! seu vot de confiança a les 
teories de l'anglès, fins al punt que, 
actualment, la hipòtesi Gala ha 
generat un nou tipus de pensa-
fi^ent que ultrapassa el terreny 
científic i s'endinsa en terrenys 
socials i públics t ransmetent un 
nnissatge d'unitat planetària i amb 
nombrosos fonaments ecològics. 

"Sovint, la tecnologia exalta les 
iniquitats", "n'és molt, d'iniquitatiu, 
que els uns rebin lúdicament al 
mòbil la informació que hauria sal
vat la vida a uns altres" diu Ramon 
Folch, referint-se a la precarietat 
del serveis d'alerta que. la matina
da del passat 26 de desembre, 
podien haver evitat una bona part 
de les desenes de milers de vícti
mes que van deixar la vida sota l'ai-
9ua i la fúria d'un dels pitjors tsuna-
mls de la història. La susceptibilitat 
sísmica de l'àrea era coneguda. Al 
voltant de la una de la matinada 

d'aquell fatídic dia, les persones 
subscrites al servei d'alertes sismi-
ques de la USGS Earthquake van 
rebre als seus mòbils un missatge 
de text en què s'alertava urgent
ment d'un terratrèmol de magnitud 
9.0 a l'escala de Richter loca
litzat a la costa oest del 
nord de Sumatra. 
Entre dues i cinc 
hores més tard les 
onades gegants 
envestien sense 
clemència les cos
tes circumíndiques 
a l'epicentre. 

El drama l'hem vist 
aquests últims dies 
reflexat una i mil vegades als 
televisors i a la premsa en forma 
d' imatges terribles i paraules o 
dades colpidores. Després de la 
barbàrie s'ha volgut buscar culpa
bles i pariar molt de les responsabi
litats que pertocaven a les diverses 
autoritats dels països afectats, 
però pràcticament ningú, des de 
casa nostra, ha convidat a un exer
cici d'autoconfessió i reflexió pro
funda. És que en aquesta ocasió 
també suarem el gran esforç de 
fer-nos creure que la culpa és "d'al
gú que no sóc jo"? Referint-se a la 
nostra gran solidaritat, Folch opina 
que "sobre el conjunt de jos que no 
són ningú ni responsables de res 
es construeix la insostenible socie
tat de la reclamació opulent". Com
pletament d'acord. És que aquells 
turistes catalans, espanyols, fran
cesos o suecs que viatgen buscant 
pau i tranquil·litat a les zones empo
brides d'aquest planeta no s'aprofi
ten (potser inconscientment) d'uns 
desequilibris desproporcionats i 
inacceptables fruit del capitalisme 
imperialista que promouen els 
estats més potents? 

Quatre neurones lloques han 
començat a escampar la idea d'ha

ver iniciat una guerra entre la natu
ra i la humanitat. És que també 
volem inventar ara el "terrorisme 
natural"? Som capaços de tot. 1 per 
acabar-ho d'adobar, el gran d'entre 
els grans no vol firmar Kyoto. Tot 

plegat, olora a socarrim. Ens ha 
tocat conèixer un calaix de 

sabater dins del qual, 
algú, ha d'iniciar un 
intens garbellament. 

V Si deixem que les 

noses i els trastos 
s'acumulin, aviat no 
quedarà lloc per a 

ningú. Deixem-nos de 
rucades i fem cas al 

darrer avís de Gaia. 
Almenys intentar-ho, voler-ho 

de veritat. Per la unitat universal, 
ajudem a l'endreça... Com deien 
Michael Jackson i Lionel Ritchie: 
nosaltres som el mónl 

BIBLIOGRAFIA: 
- Risc, tsunami, Kyoto (article de 
Ramon Folch a la revista Sosteni
ble) 
- Ballester, J. L., La hipòtesi Gaia 

Eduard Comas Blanch 
educomas9@hotmail.com 
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"ARTICLES DETERMINATS" 

Els temps í el trànsit 

Avui dissabte s'esgota el llarg termini del qual dispo
sem els col·laboradors per lliurar les nostres aporta
cions al jove, abnegat i rigorós col·lectiu que ha fet pos
sible el miracle de la supervivència d 'aquesta 
publicació. Quan l'hipotètic lector transiti per aquestes 
línies haurà passat, com a mínim, un mes. No voldria 
rnarejar-lo amb aquest anar i venir en el temps, però 
ara mateix, mentre els mots avancen, vacil·lants, per ia 
pàgina en blanc de la pantalla de l'ordinador, només en 
fa tres de la reunió de veïns afectats que l'Ajuntament 
va convocar per plantejar-nos, i debatre, les modifica
cions en la ordenació del trànsit al centre de la pobla
ció, i en concret i fonamentalment, la instal·lació d'una 
zona blava. Ja saben: allò de l'estacionament limitat i 
de pagament. És un tema que desperta passions i 
segurament per aquesta raó l'assistència al teatre del 
Casino, era notable, Tres dies només, però d'ençà d'a
quella nit han estat diversos els veïns assistents que 
m'han evocat, enriolats, la meva Intervenció en la reu
nió. A tots els va fer gràcia que m'atrevis a esmentar 
les zones de vianants en termes positius davant d'un 
auditori format en bona part per gent a la defensiva, 
per veïns que contemplen suspicaçment, amb des
confiança, qualsevol limitació al trànsit, i que conside-
'"en la llibertat de pas dels vehicles com un aspecte 
essencial per aportar clientela als seus establiments. 
No ho vaig fer amb cap intenció provocadora, ni advo
cant per la subversió de l'ordre establert. És més, quan 
•^aig sol·licitar el meu torn de paraula, el que realment 
pretenia era qüestionar el procediment que des de fa 
un temps s'utilitza per regular el trànsit al carrer Joan 
l^aragall durant les entrades i sortides del col·legis. 
Cinc vegades al dia (no quatre, cinc) es converteix en 
un carrer d'una sola direcció i es permet la doble i fins i 
^ot la triple fila en els estacionaments. I aquesta con
descendència que potser té alguns aspectes pràctics 
positius, des del meu punt de vista, estimula estils 
inadequats d'utilització del vehicle i anima els instints 
més insolidaris que en major o menor grau tenim tots 
®'s conductors, quan exercim com a tals. Probable
ment, en altres auditoris, aquest també seria un tema 
polèmic, però difícilment en la magnitud que va resultar 
ser-ho, la invocació de les zones de vianants durant la 
reunió del passat dimecres al Casino. Sé que les rèpli
ques més o menys irades es varen produir com una 
reacció instintiva a una proposta (que de fet no era tal) 
que consideraven nítidament agressiva, perjudicial per 
als seus interessos, que per altra, no cal dir-ho, són 
absolutament legítims. Però jo penso, amb to ta 
modèstia, que estan en un error. La implantació de 
zones blaves, l'eixamplament de les voreres i també la 

de zones de vianants, I totes les actuacions en aspec
tes de mobilitat per a, progressivament, anar restant 
protagonisme al vehicle i concedir-lo als vianants, són 
tendències imparables en l'actualitat, i Llagostera, en 
aquest aspecte, no és precisament un ajuntament d'a
vantguarda. Ja està passant a d'altres indrets, en 
poblacions de característiques diverses, i en el futur, 
aquestes actuacions s'incrementaran. Aquí I arreu, 
independentment del color polític dels equips de 
govern, buscant tots els espais alternatius possibles 
per a l'estacionament, els Ajuntaments s'esforçaran 
per crear i eixamplar les zones vedades al trànsit rodat. 
Totes les poblacions, de manera proporcional a la seva 
magnitud, reservaran determinats espais, en les zones 
cèntriques o en el casc antic, per a us exclusiu dels 
vianants. I això, que augmenta la qualitat de vida i afa
voreix extraordinàriament el comerç, es considerarà 
un valor per ell mateix, un atractiu addicional indiscuti
ble. I quan arribi el moment, governi qui governi, haurà 
de vèncer les resistències probablement irades dels 
que finalment en resultaran beneficiaris. Deu ser inevi
table. I aproximadament d'aquí un mes, quan l'hipotè
tic lector envesteixi aquest article, segurament ens 
quedarà molt lluny encara, però una mica menys que 
avui: el dissabte següent a un dimecres en que, al tea
tre del Casino, en varen maleir una simple i innocent 
referència. 

ENRIC RAMtONET. 
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D'ON P R E N E U LA RATAFIA? 

Els fills d'^Hèrcules 

L'acció té lloc a Atenes, davant del temple de Zeus. 
Damunt l'altar hi l̂ a posats uns rams d'olivera cenyits de 
cintes de llana. Sobre els esglaons de l'altar, hi ha assegut 
el vell Iolaos; al seu costat, drets, uns joves. A la dreta es 
troba un missatger d'Eristeu. rei d'Argos. A i'altra costat hi 
ha Demofont i el seu seguici. B cor es composa de disset 
persones velles d'Atenss. 

Iolaos: I tu Demofont, fill de Teseu i de Fedra, rei d'Ate
nes, defijgiràs la teva responsabilitat envers aquests 
infants orfes que busquen la teva hospitalitat, Innocents 
que s'han vist foragitats de casa seva i que han estat per
seguits arreu de Grècia amb la finalitat d'executar-los, 
simplement per que el rei Eristeu creLi que són una futura 
snnenaça, essent fills dei noble Hèrcules, Al qual vaig pro
metre, abans que morís, tenir cura dels infants com si fos
sin els meLiS fills, 

El missatger d'Euristeu: No escoltis aquest vell, noble 
rei. Són molts els drets amb què em presento, per obrar 
com per parlar. Sóc d'Argos jo en persona, i d'Argos són 
aquests que vinc a endur-me, uns escapats del meu país, 
pue tenen decretada, per les lleis d'allí, .la mort. I, mem
bres d'un Estat, tenim el dret d'executar-los, quan és ferm 
per tribunal. 

El cor: Em ve condol, sentint-los, de llur cas, senyor, 
f^ai no havia vist com ara el naixemenl vençut per la for
tuna. Car aquests infants d'un noble pare no mereixen llur 
dissort. 

Demofont: {A loiaos, aixecant-lo) Havies de venir-nos 
nnés afortunat! Amb tot, no temis que ningú d'aquest altar 
ja t'arrabasi amb els Infants, si tu no vols, (Al missatger) Tu 
ves a Argos i digues a Eristeu que mai deixaré desempa-
""ats aquests orfes, a n b l'ajut de Zeus. 

El missatger: Me'n vaig: batalla d'un sol braç és inútil. 
Però veureu com tomo amb una host d'argius coberts de 
bronze, I són a mils els que amb l'escut al braç m'esperen 
•' Eristeu, el meu senyor, que és qui els comanda, quan 
senti com i'insultes, us fijlminarà. 

Surt el missatger irat, amb rapidesa. 
El cor: Provèi'm, abans que l'exèrcit argiu s'acosti a la 

ratlla: és molt viu de sangs el guerrer micenenc, I en el cas 
present ho serà més que mai. 

Entra el cec Tresias, l'endeví, acompanyat per dues 
dones joves. Per l'esquerra surten Iolaos i els joves. 

Demofont: Savi amic Tiresias. has fijrgat en les entran
yes de l'esdevenidor Quin fat fomeix la ciutat d'Atenes i la 
seva gent, davant d'aquesta guerra? 

Tiresias: He '/ist com s'alçaven les espases i brollava 
la sang enmig dels crits I el cruixir dels escuts en la batalla. 
He vist que Atenes té el favor dels déus. Surt amb el teu 
exèrcit i espera els enemics a Ma^ató, allà derrotaràs Eris
teu. 

Surt Demofont i el seu 
seguici. El cor d'homes vells 
i seriosos surt amb molta len
titud. Entra un nou cor compost 
per tres homes de quai"anta-un anys, amb 
levita fosca, amb un mostatxo pintat i fent passes simies
ques, imitant Grouxo Marx. També entra Pitàgores amb 
calçotets llargs i samarreta imperi, amb aire abstret i pen
sarós. 

Pitàgores: Trobo que per estar cec, veus moltes 
coses, amic Tiresias. Estic intentant demostrar ia teoria 
dels vasos comunicants, que I'altra dia et vaig explicar. 
Pots aportar alguna llum a l'entrellat. 

El cor; Oh, Zeus, déu de déus. Com pots pemnetre 
que un simple mortal teoritzi amb les fonts de la vida. I, a 
més, guarnit d'aquesta fila tan ridícula, (A part, un del cor 
que està llegint un dominical diu; Ostil L'Scorsese, quines 
celles que té.) 

Tiresias: (Ell i les dues noies que l'acompanyen han tirat 
les màscares i les túniques al terra i ara porten tots tres un 
vestit de nit, llarg i negre, amb l'esquena destapada I 
sabates de taló alt. D'aquí prové la dificultat d'en Tiresias 
per caminar, no de la suposada ceguesa,) El futur s'ha 
mostrat davant meu de forma sorprenent. Poseidó, déu 
de les aigües, m'ha mostrat dos mars enomnes que les 
futures generacions anomenaran Atlàntic i Pacific, i que 
estan units pel nord i pel sud d'una terra grandiosa que es 
dirà Amèrica. D'aquí dos mil dos-cents anys, he vist cons
truir un canal al mig d'Amèrica. Doncs bé, els dos mars 
tenen una diferència de nivell de vint-i-cinc i mig metres 
d'alçada al centre, mentre estan units pels extrems. La 
teva teoria dels vasos comunicants és falsa. També he 
vist homes a la lluna. Caixes de les que sortien imatges de 
tipus colpejant una pilota amb els peus,-(Cada vegada 
paria més de pressa, amb veu metàl·lica) Gent que paria 
contínuament amb artefactes,.,. 

De cop se sent un fort brunzit, com et que es produeix 
quan una mosca queda electrocutada per un làmpada 
mata-mosques, però més potent. En Tiresias cau al terra 
fijiminat i les dues dones l'arrosseguen fora de I' escenari, 
agafat pels peus, provocant que el vestit s'arremangui i 
quedi al descobert el tanga de lleopard que porta, 

B cor: L'afany de coneixement desmesurat, d'intro
missió en el destí, tasca reservada als déus; t'han fet pas
sar; oh vell savi!; a la riba d'enfi-ont, a través de l'ona noc-
tuma, per la salada clau del pèlag sense termes; per 
enfonsar-te finalment en el regne d'Hades. 

El cor i en Pitàgores s'asseuen al voltant d'una taula i 
comencen una partida de butifarra, mentre el teló baixa 
lentament. 

Joan Frigola 
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DES DE CA L'ÀVIA LOLA 

Crisi a PEntesa 

Bufen vents de discòrdia a l'Entesa i hi ha indicis per 
suposar que abans d'arribar a l'equador dei mandat hi 
haurà una remodeiació a l'equip de govern. Fa poc 
més d'un any publicava en el Butlletí l'article "L'hora de 
la veritat de l'Entesa", en el qual sostenia les dificultats 
que s'entreveien en la coalició arran de dos aspectes 
concrets. La composició de la llista i el fet que Lluís 
Postigo es presentés com a candidat per IC-V al Parla
ment i sortís escollit. No tant per haver de combinar el 
càrrec d'alcalde i de diputat - una feina compatible si 
darrere hi ha un equip compacte que tapa els forats- , 
sinó per les suspicàcies que aquella decisió havia aixe
cat entre els socis de govern, sobretot amb la repre
sentant socialista Montse Pla que aspirava al número 
2, que finalment va recaure a n'en Pep Sànchez. 

Des d'aleshores el que era un secret a veus -una 
crisi encoberta- ha esdevingut confirmació plena, com 
s'ha evidenciat en els plens, on l'actitud de la regidora 
és distant i absent i, sobretot, el que és més greu, 
aquesta impressió es transmet al veïnatge, fins al punt 
que circulen dues hipòtesis que aquest cronista es limi
ta a recollir, perquè la política també és l'art de l'especu
lació, i sinó fos veritat és ben trobat i que em perdonin 
els presumptes implicats. La primera, és que el PSC 
hauria proposat al regidor d'ERC, Jordi Noguera, pre
sentar una moció de censura contra Postigo. Una teoria 
prou divertida si recordem que i'assumpte de les cintes 
encara està pendent de resolució judicial. La segona, 
niés factible, és que el PSC ja està buscant gent per fer 
"ista pròpia en les eleccions municipals del 2007. 

La hipòtesi de la moció de censura és gairebé un 
acudit, però no és gens inverosímil. El món de la políti
ca té lògiques que no tenen a veure amb el sentit 
comú. L'únic que no intueixo és a qui beneficiaria 
aquesta moció, tenint en compte que s'ha de comptar 
amb els cinc regidors de CiU. Qui agafaria l'alcaldia: la 
Montse, en Jordi o la Pilar? I en el supòsit que la moció 
arribés a bon port ja no quedaria gaire temps per 
repartir-se l'alcaldia a mitges, i encara menys a terços. 
Em sembla massa surrelista com per donar-hi credibi
litat, tot i que si es produís dilapidaria el crèdit de l'Ente
sa. 

Buscar gent per fer una llista tampoc és cap pecat. 
Palten més de dos anys per les eleccions, però ja 
comencen a haver-hi temptejos. També podria ésser un 
toc d'alerta als socis de l'Entesa, però tenint en compte 
els precedents, es molt probable que els socialistes 
vagin pel seu compte a les properes eleccions. La situa
ció de malestar que es percep en la coalició afecta a 
tothom i tot podria canviar en qüestió de dies, però em 
decanto perquè la primera opció és una cortina de fum i 

que, amb més o 
menys entre
bancs, l'Entesa 
aguantarà fins 
el 2007 i des
prés cadascú 
jugarà les 
seves cartes. 

El cas d'Es
querra és dife
rent. En Jordi 
Noguera es va veure 
implicat directament en el primer 
Intent de moció de censura i el va ajudar avortar. Des
conec si s'ha produït el segon supòsit, però ell ha 
manifestat en diferents ocasions el desig de retirar-se 
de la política municipal i, malgrat que l'agrupació local 
d'ERC sembla fidel a l'Entesa, si es produeix el trenca
ment del PSC, la direcció del partit ràpidament voldrà 
capitalitzar l'important número de vots que van tenir a 
Llagostera en les darreres eleccions al Parlament i al 
Congrés. 

No oblidem però que l'Entesa és una agrupació 
d'electors i que si bé els potencials votants tenen dife
rents tendències ideològiques, els representants 
municipals independents hi són majoria. És un fet i crec 
que és la clau de l'èxit de l'Entesa, Per tant, si succeeix 
el que hem apuntat abans hi haurà una dispersió de 
vot assegurada, però el projecte de l'Entesa pot conti
nuar endavant perquè en els pobles es vota més a les 
persones que no pas als partits. També és cert que 
tant socialistes com republicans pensen que és el 
moment d'agafar l'espai que ocupa una Convergència 
i Unió cada vegada més debilitada. 

Ara perquè el projecte de l'Entesa continuí enda
vant, els seus membres han de fer un esforç de supe
ració, d'imatge i, sobretot, d'eficàcia. Ja no som al 99, 
han passat sis anys i s'han de començar a veure resul
tats i algunes mesures impopulars que s'han aplicat 
darrerament s'han de saber superar amb convicció. 
Simpatitzants de l'Entesa de diferents àmbits han 
manifestat que el que en el primer mandat era partici
pació, ha derivat en distanciament. Hi insistim, l'Entesa 
no és només una coalició de partits, és sobretot una 
agrupació de persones, 

Potser un dels casos més clars del que intentem 
exposar és el de la gestió de residus, Una mesura 
absolutament necessària i imprescindible, però s'ha 
d'ajustar més perquè no pot ser que la sensació del 
poble sigui que s'ha fet un canvi per empitjorar. De la 
mateixa manera que no es pot canviar en un dia per 
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l'altra hàbits de fa anys i panys, s'ha de fer pedagogia 
perquè la població entengui que el segle XXI comporta 
noves actituds i noves mentalitats. Quan algú afimna 
que no pot triar les escombraries, se li ha d'ensenyar a 
fer-ho com si fos un nen de quatre anys. Quan algú 
sosté que no pot tenir les deixalles orgàniques a casa 
se li ha d'explicar que existeixen bosses de plàstic que 
es tanquen hermèticament i que es poden guardar en 
un racó, i se li Uan de posar contenidors a una distància 
raonable. Quan algú assegura que els carrers estan 
bruts se li ha d'explicar que cada ics dies l'Ajuntament 
els neteja, però que no estaria de més que agafés l'es
combra i almenys netegés el tros de casa seva, etc. 

També ha generat polèmica la revisió dels impostos 
municipals. Després d'uns anys d'una certa màniga 
ampla s'ha volgut entrar a fons i potser se n'ha fet un 
gra massa. És un aitre assumpte del qual se n'ha de fer 
pedagogia, especialment perquè parlem de la butxaca 
de la gent. Quan el PP va retirar el famós lAE es va dir 
que es buscarien altres maneres de compensar les 
finances municipals, però no ha estat així i els pressu
postos cada vegada són més grossos i els ingressos 
cada vegada més difícils d'aconseguir. Llavors aplicar 
taxativament les ordenances municipals és un dret que 
ha d'exercir l'Ajuntament i els veïns han de saber que, 
per exemple, disposar d'un garatge té un cost afegit. Si 
convé cal tornar-ho a explicar perquè això passa a Lla

gostera i a tots els pobles de Catalunya i del món en què 
vivim. 

En aquests anys de democràcia s'ha canviat el país 
com un mitjó, però ha comportat un excessiu nombre 
d'administracions interterritorials que compete ixen 
pels recursos que són els que són. I els ajuntaments, 
l'administració més propera al ciutadà, no disposen 
dels ingressos necessaris per afrontar les inversions 
que es proposen, llevat que siguin de grans ciutats 
com Barcelona. A molts pobles, l'Ajuntament ja és la 
primera empresa del municipi en quan a número de 
treballadors i això ja saben què vol dir. S'augmenten els 
policies municipals i malgrat tot s'enyora la guàrdia civil. 
Qui ho havia d'imaginar! 

I parlant d'inversions l'Entesa té dos grans projec
tes: la construcció d'una nova guarderia i la Casa de 
Cultura de Can Roig, ambdós costosos, ambdós amb 
veus discrepants, però que donaran una bona cloenda 
de mandat si estan ben enfocats i millor acabats. Però 
no és suficient per optar a una revàlida, als veïns se'ls 
ha de guanyar per convenciment, amb les coses peti
tes, amb les coses de cada dia. El capital de l'Entesa 
és la gent que hi dona suport, que no ho oblidi ningú. 

Joan Ventura Brugulat 

11-febrer-05 
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V I A T G E S AL P E N S A M E N T 

Benvinguts a una altra secció de Viatges al pensa
ment! 

En aquest número no us parlaré de cap tema en 
concret , s implement m'agradaria remarcar una 
expressió que em va dir una persona i que quan vaig 
sentir-la em va fer aturar I pensar, i m'agradaria que 
vosaltres també us aturéssiu. 

"La persona que sap valorar el més petit detall, és la 
persona més gran, més humana." 

Estàvem al cotxe, un dia més de la monotonia dia
na que a to thom atrapa. Eren les 8 del mati d'un 
dilluns,., el pitjor,, ja us ho podeu imaginar... I de cop i 
volta, quan m'ho va dir vaig obrir els ulls i vaig mirar 
davant meu, un cel rogent, grogós, rosat... i per supo
sat... blau m'havia Invaït la mirada. Mai havia vist tants 
colors junts. Quan vaig reaccionar vaig pensar en el 
que m'havia dit i vaig veure que tenia raó, però no 
sabia ben bé perquè. Em vaig proposar descobrir-ho. 

Quan vaig arribar a la classe em vaig adonar que la 
gent sempre fa el mateix: arribar, saludar, seure, t reu
re el material, fer cara d'adormits, escoltaré no, el pro
fessor, sortir, esmorzar... i que ningú s'havia fixat per 
exemple en els núvols que hi havia, ni en el xiprer que 
es movia d'un costat a l'altre amb el vent. 

Saber valorar i observar tot el que ens envolta ens 
pot fer créixer, madurar o potser tornar a la innocèn
cia... vés a saber..., però si quan us aixequeu, quan 
estigueu esperant, quan no sapigueu què fer, o ara 
mateix... mireu tot allò que us envolta i us pregunteu 
Què faríeu o què serieu sense tot això, veuríeu que 
seríem poc. Us sentiríeu sols, veritat? Doncs estimeu 
tot el que us envolta, valoreu-ho i us sentireu més bé. 

Si sabéssim valorar, observar i saber... encara que 
estiguéssim sols, tindríem el pensament, la ment, l'àni
ma que ens faria tancar els ulls I recordar i no ens sen
tiríem sols. 

Quan perdem una persona propera, important, 
estimada, ens podem sentir sols; però si valorem i 
recordem tots els moments viscuts amb aquella per
sona, si no deixem de pensar en ella, no es morirà, no 
es perdrà, seguirà vivint... Si tenim fe, serem més 
grans, més humans, I sabrem tenir tot el que no tenim, 
encara que no ho t inguem mai. 

Pot semblar enrevessat, difícil i fins I tot impossible, 
però res és impossible, I menys si sabem valorar tot 
allò possible. 

Pot semblar una frase molt simple, 
bar-li sentit, però en el fons molt poca 
rà trobar-li,., jo encara no li he trobat, 
diré la meva versió. 

Ja sabeu... valoreu i viureu! 

molt fàcil de tro-
gent aconsegui-
.. quan li trobi us 

Mireia Collel 

PERRUQUERIA' 
KOSER 

^ 

P o m p e u F a b r a , 9 
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( G i r o n a ) 

RAMONA 
FRIGOLA 
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Als qui la història europea no absoldrà 
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Ens queixàvem del PP. Les 
pràctiques d'aquest partit en majo
ria absoluta eren òbviament negati
ves pels drets col·lectius dels 
pobles sense estat, com Galiza, 
Euskal Herria o els Països Catalans. 
També, l'estat del Benestar, la Pau i 
la separació de poders van veure 
minvades les seves existències 
durant ei govern del partit de Fraga 
i Aznar. Llavors aparegué el PSOE. 
El PSOE que arriba al govern a coll i 
ve d'una gran desgràcia i amb la 
bandera del tarannà, substitutiva de 
la prepotència en les formes. I 
doncs, de què serveix el tarannà, 
quan el nacionalisme espanyol és 
en ambdós casos ferotge i tanma
teix no reconegut. Després de 
tallar-nos repet idament les ales 
-amb bones maneres- a bascos i 
catalans, cap on ens porta un 
Zapatero que vol una Constitució 
que és tant bona per a to thom, 
però que no mou a les majories a 
pronuncíar-s'hi a favor? En el 
moment d'escriure aquestes refle
xions, manca una setmana per a 
descobrir el resultat electoral. En 
vista d'uns resultats mancats de 
valor i sentit, em centraré en les 
poques explicacions objectives i en 
les moltes explicacions poc objecti
ves, que ens han arribat a través 
dels canals habituals de comunica
ció i debat. 

Segons Pasqual Maragall, la cul
tura catalana es veurà beneficiada 
per aquesta constitució. A tal! d'a
nunci. Igualment, els convergents 
de dalt -en un exercici menysprea
ble d'imposició de la rebequeria de 
Duran i Lleida a les bases de CDC i 
joventuts- han basat ia campanya 
en favor del Sí moguts per una 
mentida partidista de dimensions 
insultants a nivell històric. O, potser, 
la nostra llengua compta amb el 
reconeixement europeu i ningú 
més se n'ha adonat? Encara que a 

mitja campanya hagin retocat l'a
nunci televisiu, essent més modes
tos, si ens creiem tal barrabassada, 
hem d'estar molt agraïts a Jordi 
Pujol i els seus per haver aconse
guit aquesta fita, haver-ho celebrat 
en privat i no donar-ne fe ais mitjans 
fins a aquesta campanya, i només 
durant mitja campanya. En quin 
grau Catalunya intervé, avui, a 
Europa? Què ens aportarà de nou 
el nou tractat en aquesta qüestió? 
Silenci, psicofonia, tos, badalls, 
manca de resposta sobre el paper, 
són í'objecte real de !a resposta. I, 
així, ens veiem en condicions de 
votar Sí al text, amb un SÍ CRÍTIC, 
molt diferent del Sí del PP o del 
PSC-PSOE,,,? 

Es veu que el text és molt bene
ficiós per a tots els segments 
socials. Allò més greu del cas és 
que les ciutadanes i els ciutadans 
no se n'hagin adonat. Deu ser que 
ens trobem en un moment històric 
sense precedents, quan partits 
polítics, empresariat, patronals i sin
dicats majoritaris, concedeixen gra
tuïtament a les masses una sèrie de 
drets i grans prestacions que 
aquests no t robaven a faltar ni 
havien demanat mai. Sembla com 

si no votar SÍ a aquest tractat supo
sés renunciar per sempre més a 
alguns drets, que només ens seran 
concedits amb la cessió de terreny 
a la veritable fita dels polítics neoü-
berals d'avui: trucar el motor de les 
societats, canviant el vell carbura-
dor per una injecció directa de lleis 
que es contradiuen amb els antics 
plantejaments mecànics que asse
guraven el funcionament correcte 
del vehicle, accelerant la velocitat 
econòmica global i bèl·lica conti
nental i renunciant als frens que ara 
ja no ens fan cap falta. Això ès xan
tatge: ens fan triar entre els drets i el 
trucatge o els frens. Triats els drets, 
l'exèrcit d'exèrcits, de l'increment 
de pressupostos i de la possibilitat 
legal de promoure guerres preven
tives, ja ens salvarà de les adversi
tats. 

Podria ser que ei moment histò
ric fos el de la maduresa i la infal·libi
litat dels nostres representants 
democràtics. I això voldria dir que la 
ciutadania no hauria de témer mai 
més a les tiranies de ningú. Amb 
Beriusconi, Chirac, Aznar -perso
natges determinants en el moment 
de la redacció del text en qüestió-, 
els eu ropeus ten im les espat l les 

GonstituGio 
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cobertes. Perquè pensar si ja hi ha 
un pensament únic? Pei' això, la 
informació, e! coneixement i la 
reflexió sobre qualsevol tractat 
legal determinant per al nostre futur 
i al de les noves generacions, deixa 
de ser necessària. Perquè amb el 
paternalisme, l'engreixament de les 
nostres pors i la demagògia a què 
estem subjectes ja en fem prou. No 
tornarà Hitler? És poc provable, 
però si possible que ho faci la seva 
reencarnació. A partir d'ara, els ciu
tadans votaran més referèndums 
no vinculants, sense la deguda 
informació, quan no manipulada? 
Que Déu ens agafi confessats! 

En aquestes circumstàncies de 
campanya electoral partidista, una 
persona amb important cartera a 
Espanya com és José Montilla, ens 
fa un avanç de l'horitzó de la nova 
política que gestionarà la Unió 
Europea amb aquesta Constitució. 
Aquest polític, que bé ha assimilat la 
rnanera d'obrar lerrouxista, titlla la 
niinoria de partits i societat organit
zada que clama el NO de compartir 
ideologia amb el Front Nacional 
francès. Per això em permeto titllar-
lo a ell de persona i de polític. Algú li 
hauria d'explicar que gràcies a Le 
f^en i els seus -seguint el senzill 
sil·logisme-, Maragall pot governar 
còmodament a Catalunya, com ho 
fa Zapatero a Madrid. Si fos així. el 
pacte tripartit no s'hauria de tren
car? I a Madrid, qui aprovaria els 
pressupostos? El pacte de govern 
òe Catalunya s'hauria de trencar, 
però, a parer meu, des de l'altra 
banda. Els agents del NO han estat 
ocuttats o difamats per tots els mit
jans i des de tots els mitjans, en 
i^ans, en part, dels seus col·legues 
de govern. Ningú s'ha preguntat 
perquè, de manera unànime, tots 
els periodistes han deixat de signar 
les cròniques durant aquesta pas
sada campanya? Us confesso que 
jo sí, i ho t robo ext remadament 
greu. Això dels desiguals còmputs 
de cobertura de la campanya ja ens 
adverteix de moltes maniobres poc 
democràtiques, que s'estan por

tant a terme gràcies al nostre vot 
en eleccions passades. 

Crec que durant aquest període 
electoral s'han marcat unes dife
rències molt grans en les respecti
ves maneres d'actuar, que tindran 
pes en ei futur, entre els partits del 
SÍ i els del NO. Mentre els afirmatius 
en tenen prou amb poques parau
les ben acotades per a persuadir 
qui els atorgarà el poder de decisió 
a ells; els qui s'han atrevit a incitar 
els ciutadans a declinar aquesta 
constitució per a fer-ne una de 
millor, s'han preocupat, almenys, 
d'estimular i promoure la qüestió 
d'aquells articles que la campanya 
explicativa de la constitució que féu 
el Govern espanyol s'oblida de 
donar a conèixer a la ciutadania. En 
conseqüència, podem dir que l'oblit 
premeditat és una mala pràctica, 
mentre que la transparència hauria 
de ser una virtut necessària. Mal
grat tot, tampoc voldria donar un 
suport incondicional a les pràcti
ques de partits com ERC o ICV, que 
encara que amb mesura, han apro
fitat la campanya amb finalitats par
tidistes com ho han fet, de manera 
descarada, el PP, CiU o el PSOE. 

En conclusió, crec que els sec
tors de poder han aconseguit, amb 
la maniobra, avisar-nos de les tra
ces que conformaran el dibuix 
europeu-consti tucional. És a dir, 
hem après que la pressa i la confi j-
sió creades, són els ingredients 
d'un clima polític de retrocés 
democràtic -entenent democràcia 
com et que s'havia definit fins ara 
com a tal- que ens costarà molt 
superar. Mentre la gent no desperti 
de l'anestèsia d'aquest clima i 
abandoni el descontentament pas
siu o la ingènua credulitat en allò 
que més vegades surt per televisió, 
seran els representants de la classe 
política que seguiran decidint sense 
el nostre permís les decisions que 
ens afecten. I si realment queden 
persones amb algun ideal definit 
vers les qüestions socials, econò
miques, ambientals o identitàries, la 

democràcia establerta hauria de 
garantir més participació, cosa que 
retrocedeix si ens fixem en com i 
qui ha redactat aquesta constitució. 
A més, hauríem de tenir en compte 
que en la majoria dels casos, a qui 
realment Interessa el canvi és a qui 
el promou i intenta convèncer a l'al-
tre que aquest serà positiu per 
ambdós. 

Desitjaria que aquesta constitu
ció que ens han imposat suposés la 
consecució de moltes de les mil i 
una meravelles promeses per CiU, 
PSC i, en aquesta campanya de 
bones paraules, fins i tot, pel PP. En 
aquestes condicions ideals to thom 
hi guanyaria i a expenses de ningú. 
D'aquí n'extrec l'únic actiu positiu 
que hauran aconseguit els partida
ris del NO, de tipus moral: cada cop 
que les noves lleis europees signifi
quin un terrabastall pel conjunt dels 
interessos o aspiracions de Cata
lunya o l'Estat espanyol, forces 
com ERC, IC-V, altres partits minori
taris amb representació, col·lectius 
o partits extrapariamentaris -que 
en el moment electoral, i malgrat 
l'adversitat mediàtica i la diferència 
de disposició per sobrepassar 
determinades barreres ètiques, 
aconsellaven el NO- veuran recom
pensada la seva manera d'obrar les 
dues setmanes abans del 20-F. Als 
primers, la història no els absoldrà; 
perquè a més d'haver encaminat 
malament Europa s'hauran carre
gat la confiança ciutadana en la 
política i la democràcia. Als segons, 
no els serà necessària l'absolució 
perquè no només seran absolts 
sinó que hauran guanyat la raó i, 
potser, l'autorització per a poder fer 
d'una altra manera les coses, amb 
un canvi no només formal sinó real. 

Xevl Casas Comas 

Xavier.cases@alumnes.uvic.es 
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'res-centes firmes avalen la creació d'una entitat en 
defensa del paratge Mas Roig de Llagostera. 
El Punt. 25 de febrer de 2005 

'-lagostera aprova un pressupost "de transició" de 5,4 
milions per al 2005, amb el vot en contra de CiU. 
El Punt, 14 de febrer de 2005 

Llagostera destina 882.000 euro a la urbanització de Puig 
del General. 

Diari de Girona, 14 de febrer de 2005 

'•a planta de compostatge de Solius va endavant. 
£s tancarà d'aquí a deu anys. 
El Punt, 13 de febrer de 2005 

La Generalitat amplia amb 43 pobles gironins més les 
zones en risc de contaminació per nitrats. Llagostera es 
suma a la quarantena de municipis que ja estaven sota 
control. 

B Punt, 12 de febrer de 2005 

^ems de Llagostera reiteren fer complir la llei en el cas de 
'a mesquita i Postigo nega actituds racistes. 
El Punt, 11 de febrer de 2005 

Llagostera dóna 1.200 euros al sud-est asiàtic. 
Diari de Girona, 09 de febrer de 2005 

Llagostera signarà un conveni amb el Bisbat i la Diputa
ció per reconstruir el teulat de l'Església. 
El Punt. 09 de febrer de 2005 

Llagostera vol legalitzar la urbanització Font Bona des
prés de trenta anys. 
Diari de Girona, 08 de febrer de 2005 

L'Ajuntament suspèn de forma cautelar la instal·lació 
d'antenes per a mòbils. 
Diari de Girona, 02 de febrer de 2005 

El Club Patinatge Llagostera triomfa en grups petits. 
El 9, 23 de desembre de 2004 

Postigo i companys antilfnia donen suporta Bosch en l'a
fer dels terrenys de Cassà de la Selva. 
El Punt, 23 de desembre de 2004 



PUBLICITAT 

DROGUERIA 
FRIGOLA 

Foto Ki 

C./ Àngel Guimerà, 27 
LLAGOSTERA 
TEL 972 83 06 42 

" R e p o r f a f g e s 

T-o fos d ' e s t u d i 

T -o fos d e Clckt^y\e.f CK l ' m s f o n t 

" R e v e l o f e.y\ 2 4 •Hoí 'es 

AAai 'CS Cl ^ i d a 

L-es t e v e s fo+os d e s d e q M o l s e V o ! 

supo i ^^ d i g i f c i ! 

CoKt·e»' C^n\ic CÀn\ft^/& 
Í 7 2 4 0 LUgos+cKo 

Te l f . i Fapc: 972 -83 .02 ,0 

LIBRERl 
SUREDA 

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

Vivers 
can ragolta 

Veïnat de Cantallops, 3 
TeL/Fax 972 83 04 80 

Mòbil 647 668 441 
17240 LLAGOSTERA 

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



ESPORTS I MUNTANYA 

Rocaponça 

Rocaponça és un indret que 
està situat a la zona PEIN del mas
sís de l'Ardenya, al costat de Solius. 
Allà hi descansen nou blocs de 
pedra d'una mesura considerable, i 
amb una verticalitat perfecte per 
practicar l'escalada: una modalitat 
procedent de l'alpinisme, més exi-
Qent, tècnic i precís que les ante-
nors modalitats que s'han mostrat 
en aquesta secció. Consisteix a 

pujar per una via, ja muntada, amb 
l'ajuda dels braços i les cames, arri
bant a conquerir la via completa. Es 
tracta, doncs, d 'una lluita d'un 
mateix contra la paret, emprant l'e
quilibri, la força i la potència del teu 
COS. Es considera que aquest és un 
esport aeròbic. 

Hi ha diferents modalitats dins 
del món de l'escalada: L'escalada 
clàssica, l 'escalada esport iva, el 

rocòdrom, et boulder I l'escalada 
alpina. A Rocaponça s'hi practica 
l'escalada esportiva, que consis
teix a pujar per una via totalment 
equipada amb claus i "xapes" per 
poder passar-hi la cinta i la corda 
per tal d'assegurar-te. A dalt de la 
via hi ha col·locada una anella ano
menada "reunió" que ens servirà 
per poder fer-hi passar la corda i 
fer el descens. 
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E S P O R T S I M U N T A N Y A 

De vies n'hi ha de diferents 
graus' marcats numèricament i 
amb una nomenclatura determina
d a ! Si fas un bon ús dels estris, l'es
calada no és perillosa, ja que porta
rem un arnés de seguretat lligat a 
una corda amb el nus del vuit; a 
més, a sota nostre s'hi trobarà un 
company diguem-li, de confiança. 
Ell o ella és qui t'haurà d'aguantar 

en cas de caiguda. Des de sota. no 
et traurà la vista de sobre perquè eh 
cas de qualsevol "saque" o caigu
da, ser capaç de parar-la amb 
seguretat. 

1 Els graus de dificultat de l'escalada 
La dificultat de la paret o via que volem 

escalar es mesura segons una graduació. 

Dels sistemes actuals, a Catalunya s'utilitza 
una barreja del sistema proposat per la UIAA 
{Unió Intemacional d'Associacions d'AlpJnis-
me) i el francès. Hi ha nou graus de dificultat: 
a mesura que augmenta el número, així ho fa 
la dificultat. Els graus s'escriuen en números 
romans fins a V. Dins de cadascun d'aquests 
els símbols"+" o " - " s'utilitzen per concretar la 
seva dificultat. D'aquesta manera, el 6a és 
més senzill que el 6c h, per exemple. Fins 
aquest moment, la graduació més alta que 
ha assolit un escalador ha estat 9a+, 

Panoràmica espectacular, on hi destaquen l'Agulla de dalt i l'Agullola, una part de Rocaponça interessant 
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Com arribar-hi: Anant en direcció a Santa Cristina, a la meitat de la Costa de N'Alou, trenqueu a la dreta, 
a l'alçada de Mobles Mula; fas el canvi de rasant i tomes a trencar a la dreta per una carretera asfaltada. Ara 
et dirigeixes al nostre "estimat" abocador de Solius per la carretera asfaltada i, al cap d'uns 4 km més o 
menys, veureu un cartell petit penjat en un roure a la vostra esquerra. Allà, entreu pel camí de sorra que us 
durà a una petita plaça, on deixarem el vehicle, i anem a trobar el cotriol que baixa davant nostre. Compte 
amb el camí de sorra que va a la plaça, ja que el cotxe us podria tocar baixos! 

Finalment, baixeu pel corriol. Veureu que, conforme avancem, el corriol es va dividint en altres corriols 
que porten a les diferents zones d'escalada respectives. 



- f "''••• 

r ^ ^ ^ -

l i ï 
Detall de les agulies Central i de Dalt, es veu la verticalitat que desprèn. 

Material específic: Un arnés 
de seguretat, una corda de 9 
rnm de diàmetre, bagues 
d'encordatge, cintes express, 
un remuntador, un vuit, peus 
de gat, gri-gh, magnesi i mos
quetons de seguretat. 

practiques aquest esport, ÉS millor 
anar acompanyat d'algú que 
domini aquesta modalitat, posar-
se en contacte amb qualsevol enti
tat, grup excLirsionista o monitor 
d'escalada que et pugui orientar 
en la pràctica; dit d'una altra mane
ra, la bona utilitat del material i la 
seguretat dependran de l 'expe
riència d'algú que ens expliqui amb 
claredat com funcionen els estris 
en cada moment. 

Marc Coll 

Consells: No anar-hi sol, si és 
una de les primeres vegades que 

Imatge on es pot veure un escalador 
en una via de l'agulla Central 

Rocaponça, on hi trobem una gran 
varietat de vies d'escaiada. 
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PUBLICITAT 

Mmmtwm 

C/ Comte Guifré, 1 - Tel. 972 83 01 53 - LLAGOSTERA 

n Rogue 
COL·LEGIAT | ^ | ^ H ^ ^ ^ ü ^ ^ 

assessoria laboral í fiscal 
corredor d'assegurances 

e-mail: nogue@ctv.es 
c. Almogàvers, 21 

Tel. 972 83 01 35 - Fax 972 83 01 01 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

ALIMENTACIÓ 
VENDES A L'ENGRÒS 

® 
Comercial 

MESTRES, S.A. 

Cl Fivaller. 9 - Tel. 972 83 02 95 - Fax 972 83 11 01 
17240 LLAGOSTERA 

I M S T A L . L A C I O l s I S 

• ÍRut l 
i i ^ i S J R e s t r u d i s s. CALEFACaÓ < AIGUA » LLUM > CLIMATITZACIÓ 

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

Fax 972 80 53 07 

CALÇATS 

LLINÀS 
Plaça Catalunya, 1 Tel. 97280 52 91 LLAGOSTERA 

C. Alia Riera, 6 • Tel. 972 64 32 22 LA BISBAL 

C. Sant Joan, 43 • Tel. 972 32 13 55 ST FELIU DE GUlXOLS 

AGUSTÍ ^ 
£ M B 0 r l T S 

Cl Consellers, 2 
UI. 830257 
UAGOSURA 

ïï. 
DECQBAQORS qaA^oi 

BARS 
RESTAURANTS 

HOTELS 
LOCAL^COMERCIALS 

:i NOCTURN 

^ ^% 

lü ̂ a - ^ 1 
isseny.net 

XCvia 
c/. CrístòfoC CoCom, i 

leC 972 83 i6 40 
17240 LCci0OStera 

mailto:nogue@ctv.es
http://isseny.net


RACÓ DE LA CUINA 

^eàtciuneutt ^ ^ 'De^^dCat 
D'esquerre a dreta, David Real Sureda, 

Joan Maiagón Hidalgo, albert Montes Roig, 

Calamars farcits 

Ingredienls per a 4 persones: 
8 calamars petits 
30Ü gr de carn picada de vedella i porc 
cloïsses 
all i julivert 
sal, pebre 
1 ou 
molla de pa 
Per la picada: 
ametlla 
pa fregit 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ^ alls 

Preparació: 
Netejarem els calamars i un cop nets els omplirem amb la mescla de carn picada, all i julivert, molla de pa i ou que estarà 
ben barrejada i salpebrada. 
Un cop els hem omplert, els fregirem una mica en una paella. Aleshores ja els podrem posar en una cassola en la que afe
girem la picada d'alls, ametlles, pa fregit i força brou tot ben bairejat. 
A la cassola, els calamars han de quedar mig coberts i coure uns 20 minuts més. 

Bon profit!! 

Ànec amb salsifins 

Ingredients per a 4 persones; 
I ànec 
500 gr de salsifms 
brou de carn 
Pel sofregit: 
1 ceba 
1 to mata 
Per la picada: 
3 grans d'all 
íimetlles 
1 tall de pa fregit 
sal. pebre 

Preparació: 

a arem l'ànec a trossos, els enfarinarem i els fregirem. 
'na cassola hi farem el sofregit de ceba. tomala i brou i ho deixarem coure uns 10 minuts. Llavors hi posarem l'ànec i 

eixarem que cogui 30 minuts mes, posant-hi sal i pebre al gust. 
I ^ n\ afegirem els salsifms. que haurem enfarinat i fregit prèviament, i aleshores acabarem posant-hi la picada perquè 
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faci ^^P xup un xic més. 

Bon profit!! 



PUBLICITAT 

pintura 
decorativa 

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

Taller 

C/Indústria, 12 (Sector CAVISA) 

Tel. 972 80 54 89 - Fax 972 80 55 61 
17240 LLAGOSTERA 

COMERCIAL MIQUEL-VALENTÍ, SI 

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

fòrdl MIquet Perxachs 

C. Fivaller, 14 1724Ü LiACOïïlRA-Girona-
Tel. i Fax 972 80 5 0 1 7 

C/Colomn S 
Llagostera 

T7a 63 Db 17 

El millor house del moment 

EDUARD GALOBARDES 
ADVOCAT 

AGENT DE ^ PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
ADMINISTRADOR DE FINQUES 

ASSESSORIA J U R Í D I C A I FISCAL 

VENDA I LLOGUER DIMMOBLES 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSEGURANCES 

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

Horari: 
Matins: 9 a 13,30 

Tardes: 17 a 20,30 
Dissabtes tarda tancat 



FE DE RATES 

Vull mostrar, des d'aquí, la meva 
disconformitat vers totes les cons
titucions que m'atenyen. Des de 
l'Europea dels Estats militaristes i 
neoliberaís -que es pot traduir en 
LJn augment de les partides pres
supostàries en matèria de matarra-
es- a l'Espanyola -de l'embriaga i 

onstant preocupació i garantia de 
'3 unitat indissoluble, incontestable i 
acèrrima d'una, presumptament 
^'^ica. nació existent a les contra
des peninsulars-. Tampoc m'entu-
siasma la proposta d'Ibarretxe ni el 
l^ou Estatut del consens de Cata-
'-"nya. No us hi heu fixat que enlloc 
parla dels drets de tes rates? En 
^ap d'aquests textos. Doncs, què 

' ^^'^^^ si em declaro anticonstitu
cional però europeista -ser euro
peista és un sentiment de pertin-
y^nça obligatori que ningú sap 

explicar però tothom que vol ser 
públicament acceptat el manifesta-
I la meva conducta defuig explícita
ment del compliment i assumpció 
de totes aquelles normes i drets 
concedits per aquestes entitats... 
Si voleu que us sigui franc, a mi no 
em dobleguen ni els mossos, ni el 
cabo ni la senyora Pla; entre altres 
coses he après a esmunyir-me 
entre les cames... En definitiva, sé 
que la meva reverència a to tes 
aquestes formes de control social i 
de falsos interessos col·lectius no 
canviaria el meu propi panorama 
quotidià forçosament clandestí. 

Jo em centro en la meva feina al 
Butlletí: Dedico tres mesos a valo
rar una feina feta i inten/inc en l'edi
ció dels nous números. La fe en les 
rates que demost ren els meus 

companys i companyes, aconse
gueix, en definitiva, un enriquiment 
dels nous exemplars. Sinó, fixeu-
vos en les fotografies de l'anterior 
número, no donaven massa de sí, i 
els hi vaig suggerir als redactors i 
redactores que intentessin fer-hi 
quelcom per solucionar-ho. En l'an
terior número, a l'hora de fer bullir la 
tinta al perol, no van fer bé la barre
ja, No s'hi van mirar prou! Si us hi 
fixeu, en aquest, la barreja ha sortit 
més bona, perquè en Gerard la va 
remenar més estona i deixarà al 
client content, com deia la cançó. 
El "presi" va remenar, tenaç, la 
substància i hi va afegir un ingre
dient secret que creix als verges 
prats obacs de muntanyes llunya
nes de relleus inexpugnables -no 
es t racta de cap estupefaent-, 
Doncs, e voilà!, el Butlletí, per pri
mera vegada a la seva particular 
història, imprès a tot color! 

M'agradaria que més gent 
adoptés l'exemple d'aquesta quit
xalla que remena tot això de la 
revista. Ells, a mi m'accepten. Quan 
els vaig aparèixer per primera 
vegada em volien pelar. Per sort, 
els vaig poder fer arribar el currícu
lum vitae abans que se'm mengés 
el gat que portava més d'un a 
sobre. Malgrat que la majoria social 
em sigui refractaria, ells han confiat 
amb mi i jo no els he decebut. Pri
mer va ser el perdó de la vida 
-tenint en compte que sóc un rato
lí, ja és molt d'agrair-, llavors un 
marge de confiança i ara la confian
ça és plena i mútua. No seria 
demanar massa -ja no pariem de 
les rates- que l'home deixés d'una 
vegada de desconfiar sistemàtica
ment amb el mateix home estrany i 
nouvingut?. Comencem per aquí. 
Visca la convivència! 
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per Conrat Penat Gasiu 
Ratolí Anticonstitucional 



R E G I S T R E 

^ 

Data 

23 novembre 
4 desembre 
5 desembre 
2 desembre 
6 desembre 
13 desembre 
14 desembre 
15 desembre 
15 desembre 
21 desembre 
27 desembre 
27 desembre 
3 gener 
9 gener 
17 gener 
17 gener 
17 gener 
13 gener 

N o m i C o g n o m s 

1 
Ivan Sànchez Benito 
Gerard Franquesa Ramas 
Joei Mufïoz Sevilla 
Arnau Gispert Col! 
Rut Pi Saura 
Arnau Lloveras Morales 
Lydia Valdés Calderón 
Hasna Arrazini Maach 
Alexis Rodríguez Gómez 
Pol García Puig 
Lluc Ponjoan Martí 
Adrià Pico Oliveras 
Laura Vinas Molina 
Naiara Marsal Ramírez 
Aaron García Anglada 
Berta Pellicer Rodríguez 
Laia Vidal Serrano 
Iker Ramírez Torres 

^m . 

^^^E ' 

^ ^ K ^ '^'..|H 

mKà 
wGÈà 
W'Wt 
f^M 
,:'7' i 

id 1 ^ 

• ' • ' - ^ • • ' : ^ " - • ' • • ^••· - • • ! 

|U 

^ <, 

Aaron García Anglada | 

"N 

t 
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Data 

22 gener 

3-12-2004 
16-12-2004 
22-12-2004 

N o m i C o a n o m f i 

Júlia Acero Sànchez 

DImitri-Ramon Pérez Chacón i Magaly Cristancho Bautista 
Uuís-Joan Ayach Costa i Maria-Mercè Sibina Nogué 
Amaro Motos Martínez i María-Angeíes Amores Aguilar 

Data 

6-12-2004 
11-12-2004 
12-12-2004 
15-12-2004 
15-12-2004 
19-12-2004 
22-12-2004 
26-12-2004 
2-1-2005 
2-1-2005 
9-1-2005 
10-1-2005 
12-1-2005 
16-1-2005 
20-1-2005 
21-1-2005 
22-1-2005 
25-1-2005 
26-1-2005 
30-1-2005 
2-2-2005 
3-2-2005 
4-2-2005 

N o m i C o g n o m s 

José Tlbau Bragulat 
Maria Vall-llosera Oliver 
Luis Casadellà Reixacti 
Antonio Puertas García 
Maria Camnen Marca Gussó 
Juan Costabella Cisterna 
Manuel Luzón García 
José Albertí Ayach 
Leonor Freixas Gispert 
Francisco Herrero Trujillo 
Juana Alegre Hernando 
Gabriela Zafra Gonzàlez 
Manuel Martín Moreno 
Pilar Gurnés Costa 
Joaquim Fulla Vall-llosera 84 
Maria Carreras Puig 
Concepción Vilella Ferrer 
Carmen Ceris Castelló 
Andrés Rodríguez Hemàndez 
Josep Massa Serra 
Francisco Ortega García 
Glòria Gutiérrez Ortega 
Luis Roca Font 

Edat 

69 
87 
78 
59 
91 
81 
60 
79 
84 
72 
82 
75 
81 
92 

70 
80 
94 
84 
80 
64 
81 
88 



Estàs a prop dels 60 anys? 

T'agrada viure independent? 

Vols gaudir ara o en el futur d'una sèrie de 
serveis adaptats a les teves noves necessi
tats? 

Busques un lloc tranquil i assolellat a prop 
de tot? 

Vols fer nous amics amb persones d'edat si
milar a la teva? 

T'OFERIM HABITATGES DE LLOGUER PER A MAJORS 
DE 60 ANYS, MOBLATS, AMB TOTS ELS SERVEIS. 
DISPONIBLES D'IMMEDIAT, A PREUS COMPETI
TIUS. 

Servei de Teleassistència 24 hores, auxiliar de geriatria, en un entorn tranquil a Lla
gostera. 

I en un futur pròxim a més a més, podràs gaudir de les Instal.lacions del COMPLEX INTE
GRAL DE BENESTAR (menjador amb cuina pròpia, sales d'estar, serveis d'infermeria, 
"*etges, perruqueria, biblioteca, Internet, piscina terapèutica adaptada, tallers, TV, 
serveis religiosos,...) i tot això per fer-se gran a prop de casa. 

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN 

AMB PREVISIÓ D'OBERTURA DE LA 
PRIMERA FASE A FINALS DE L'ANY 
VINENT 

FUNDACIÓ LACUSTARIA.60 
Fer-se gran a prop de casa 

Carrer Garbí . 3 Oficina 
Telef . 972.83.01.59 
Web: wvJw.fundacio60.org 
17240 Llagostera (Girona) 

HABITATGES DE LLOGUER PER A 
MAJORS DE 6 0 ANYS AMB SERVEIS 

PER VIURE INDEPENDENT 

DISPONIBLES D'IMMEDIAT 

Complex Integral de Benestar 

http://wvJw.fundacio60.org
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