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El que teniu a les mans és la presentació de la candidatura 
d'Esquerra de Llagostera a les eleccions municipals del 
proper 22 de maig.

A Esquerra sempre hem cregut en la força d'anar junts, de 
treballar al costat de la gent del poble per construir plegats 
un futur millor per la nostra Llagostera. Per aquest motiu 
hem decidit posar el nostre entusiasme, els nostres 
coneixements i la nostra experiència al servei de tots els 
veïns i veïnes del poble. 

La candidatura d'Esquerra està formada per un grup de 
persones de Llagostera que ens sentim molt vinculats i 
arrelats al nostre poble. Som persones nascudes al poble i 
d'altres que hi han vingut a viure des d'altres llocs; gent jove, 
que aporta aire fresc i modernitat, i persones d'edat més 
avançada, dotats d'experiència i capacitat de reflexió. Tots 
compartim la idea que la gestió municipal ha de ser totalment 
oberta i transparent, àgil, ràpida, eficient, participativa i 
amb tracte d'igualtat per a tots els veïns.

En definitiva, ens presentem com un grup molt 
divers, amb diferents professions, amb 
inquietuds personals molt diverses, però amb 
un clar objectiu comú: representar tots els 
col·lectius del nostre poble i treballar 
fermament per a millorar-lo. 

Esperem poder-vos encomanar la il·lusió 
i l'empenta amb què comptem per tirar 
endavant  tots junts la Llagostera del 
futur, començant des d'ara.
 
És per això que, per Llagostera, 
SEMPRE SEREM AL TEU COSTAT.

presentació sempre estarem 
al teu costat



Em dic Jordi Noguera i tinc 43 anys. Sóc pagès i com a tal 
em sento molt lligat a la nostra terra. Em preocupa la 
conservació de l'entorn natural i,per això, formo part de 
l'ADF. A més, sóc militant d'ERC des de fa 17 anys.

M'il·lusiona presentar-vos aquest equip de gent que s'ha 
engrescat per portar a terme un nou projecte per 
Llagostera, són persones vinculades a les entitats del 
poble, amb idees noves i moltes ganes de treballar, un 
equip de gent implicada en el funcionament 
municipal que, en aquests moments, està 
enllestint un programa per aquests quatre 
anys propers. Ens agradaria que ens fessis 
arribar, tu també, les teves inquietuds, les 
teves idees, les teves propostes, allò que 
pot fer del nostre poble un lloc millor. 
Tots som gent propera, ens trobem pel 
carrer, comprant a les botigues, a la 
plaça, fent el cafè, tots ens coneixem 
prou bé per escoltar les propostes que 
ens hagis de donar. 

Anima't, digues el que penses, estem al 
teu costat!   
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Jordi Noguera

La meva relació amb Llagostera va començar 
quan tenia uns 20 anys. Des de llavors ençà he 
vist com el poble ha anat creixent en nombre de 
veïns, de vehicles, de necessitats, de serveis... 
però el més important de tot és, per mi, no perdre 
“l'esperit” de poble, la proximitat dels veïns. 
El caliu que aporten les associacions i les entitats 
és el que ha d'ajudar a mantenir viu Llagostera.
Les meves inquietuds sempre han anat dirigides 
al món del teatre i és per això que m'heu pogut 
trobar en associacions com Xarxa o col·laborant 
amb el Casino o l'Ajuntament en esdeveniments 
teatrals i poètics. 
Una altra afició descoberta “de gran” ha estat el 
món del cavalls, poder gaudir de la tranquil·litat 
d'una llarga passejada pel Pla de Panedes o tenir 
les Gavarres a l'abast  “d'un trot”.

Imma Petit

Sóc en Toni Navarro i tinc 55 anys. Visc a 
Llagostera des del 1987 i treballo a 
Girona, com a professor de català. 
Durant aquests 24 anys he participat en 
el GRAMC, he format part de la Junta de 
l'AMPA del CEIP Lacustària i he estat 
gerent del Patronat d'Esports. He format 
part de l'equip de govern d'Entesa i 
actualment sóc regidor d'Esquerra. Tot 
això m'ha fet conscient de les 
necessitats del nostre poble, però també 
m'han fet sentir orgullós per tot allò que 
té de bo. Per això vull continuar 
participant en la vida del poble i ho vull 
continuar fent des d'Esquerra de 
Llagostera, un grup que aplega 
experiència i renovació, dues qualitats 
imprescindibles per avançar i construir 
un poble que sàpiga créixer. 

Toni Navarro

Esquerra - Llagostera
sempre al teu costat



Tothom em coneix com la Neia, estic a punt de fer 
els 40 i en farà 20 que estic en parella amb en 
Pere. Tenim una filla de 12 anys i un fill de 10 que 
ens fan adonar que ens estem fent grans.  
Actualment estic estudiant el segon curs 
d'Educació Social, repte que tinc moltes ganes de 
superar i en el que de moment vaig avançant amb 
esforç i dedicació. 
Ja fa uns quants anys que tinc l'honor de treballar 
pel poble des de l'Ajuntament de Llagostera, 
primer com a regidora al govern i en els últims 
anys com a regidora a l'oposició. Tanmateix, en el 
passat i de la mà dels meus pares, vaig participar 
de ben petita en diferents actes populars de 
Llagostera (la cavalcada de Reis, els Manaies, els 
gegants, el teatre). Més endavant vaig col·laborar 
amb les entitats Xarxa-Teatre infantil i Llagostera 
Solidària i posteriorment vaig ser presidenta de 
l'AMPA del Niu i integrant de l'AMPA de l'Escola 
Lacustària.
Sóc una enamorada de Llagostera, perquè 
definitivament crec que el meu poble és 
irrepetible. Vinguis d'on vinguis, veus el campanar 
que treu el cap i domina el poble, orgullós i 
senyor. No hi ha cap sensació més gratificant: és 
el meu poble!

Eugènia Comas

Tinc  31 anys i porto 31 anys estretament 
vinculat a la vila de Llagostera. Sóc fill de la 
cultura de l'esforç i he aconseguit 
compatibilitzar l'esforç que m'ha permès 
esdevenir Enginyer Tècnic Industrial i formar 
part de l'empresa d'instal·lacions familiar, amb 
l'esforç que m'ha significat satisfer la meva 
inquietud sociocultural municipal. 

He format, i formo part, de moltes entitats 
locals. En el present, un bon nombre de les 
meves hores, se les endu la Colla Carnavalesca 
Dit i Fet, però he participat a la Colla 
Gegantera, de la que vaig ser president, al grup 
de teatre del Casal, als Manaies, al Llagostera 
Motorclub Esportiu, al Consell Municipal de 
Comunicació i actualment estic col·laborant 
amb l'Esplai Papu-Tisores a recuperar la figura 
de la Cuca Feliua.

Crec que, amb esforç, podem fer de Llagostera 
un poble millor.
De moment no tinc fills, però quan en tingui 
vull que estiguin orgullosos de ser 
llagosterencs.

Xevi Vilalta

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de Can 
Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha vist 
créixer. 

Sóc llicenciada en Filologia Catalana i 
treballo de professora en un centre de 
secundària. És a través de la meva feina 
que gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i culturals de 
la nostra llengua.

Al llarg d'aquests anys he format part de 
la Colla Gegantera i dels Manaies. 
Actualment, sóc membre de la colla de 
carnaval Dit i Fet i, de tant en tant, també 
col·laboro com a correctora amb el 
Butlletí.

M'agrada gaudir de Llagostera i de la 
seva gent. És on hi tinc la família, les 
amistats, els records d'infantesa, les 
festes majors i ... els projectes futurs.

Alba Cubarsí

Em dic Àlex i sóc el petit de 
Can Guinó. Tinc 27 anys i he 
estudiat empresarials. 

Després d'un temps fora, he 
decidit tornar al poble on m'he 
fet gran. Aquí, és on he passat 
llargues estones jugant al 
Club Handbol Llagostera, 
disfrutant amb els amics i 
compartint la meva afició pel 
Barça. Últimament, participo 
als campionats de dards, 
seguint els passos del meu 
germà gran. 

Àlex Guinó

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de 
Can Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha 
vist créixer.
Sóc llicenciada en Filologia 
Catalana i treballo de professora 
en un centre de secundària. És a 
través de la meva feina que 
gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i 
culturals de la nostra llengua.
Al llarg d'aquests anys he format 
part de la Colla Gegantera i dels 
Manaies. Actualment, sóc membre 
de la colla de carnaval Dit i Fet i, de 
tant en tant, també col·laboro com 
a correctora amb el Butlletí.
M'agrada gaudir de Llagostera i de 
la seva gent. És on hi tinc la 
família, les amistats, els records 
d'infantesa, les festes majors i ... 
els projectes futurs.

Alba Cubarsí



Tinc 24 anys i, encara que les meves arrels 
familiars estan vinculades al Marroc, em 
sento estretament lligat al poble de 
Llagostera, on convisc amb la meva família. 
Actualment em dedico a la construcció, un 
sector que em preocupa especialment a 
causa de la crisi que tots estem patint. 
Aprofito les estones lliures per jugar a futbol 
i per gaudir de l'ambient i de la gent de 
Llagostera que és el que més m'agrada del 
poble.

Hicham Ezzaki 

Em dic Marc Coll, tinc 26 anys i sóc tècnic en 
treballs forestals i conservació del medi 
natural. 
Col·laboro amb entitats com ara el Bell-Matí i 
l'ADF i el que més m'agrada del nostre poble és 
la seva situació privilegiada i el seu entorn 
natural. Dedico el temps lliure a fer esport, 
sobretot practicant esports d'aventura, i em 
preocupa especialment la conservació del medi 
natural que envolta el nostre poble. 
A més, sóc partidari de potenciar les vies 
verdes aptes per a tot tipus de públic com una 
gran aposta en favor de l'esport i del turisme a 
la població.
Per mi també és molt important cuidar el petit 
comerç de Llagostera, que no ha perdut el caire 
proper, i mantenir i potenciar la bellesa del 
barri històric. 

Marc Coll

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de Can 
Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha vist 
créixer. 

Sóc llicenciada en Filologia Catalana i 
treballo de professora en un centre de 
secundària. És a través de la meva feina 
que gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i culturals de 
la nostra llengua.

Al llarg d'aquests anys he format part de 
la Colla Gegantera i dels Manaies. 
Actualment, sóc membre de la colla de 
carnaval Dit i Fet i, de tant en tant, també 
col·laboro com a correctora amb el 
Butlletí.

M'agrada gaudir de Llagostera i de la 
seva gent. És on hi tinc la família, les 
amistats, els records d'infantesa, les 
festes majors i ... els projectes futurs.

Alba Cubarsí

Tinc 31 anys i sóc la petita de Can Fà. Sóc 
mestra i treballo en una escola 
d'educació especial.
De ben petita els meus germans em van 
fer conèixer la vida associativa del poble. 
Ésser d'una entitat és una cosa tan 
engrescadora que no ho he deixat mai.
He format part de diverses associacions i 
l'experiència en cada una d'elles m'ha 
aportat noves vivències i valors. Vaig 
començar amb el Bell-Matí i després vaig 
fer teatre. A més, he participat en els 
inicis de Llagostera Solidària amb els 
acolliments dels nens saharauís. 
Pertanyo a la Colla Gegantera i, ara que 
sóc mare, també sóc membre de l'AFA de 
la Llar d'Infants.
A l'hora de pensar en el nostre futur, em 
sento moguda per un arrelat sentiment 
de pertinença al poble i de identitat 
llagosterenca. 

Sílvia Fà

Sóc l'Àlex Puig i tinc 38 anys. Em dedico a temps parcial 
a fer de serraller i també condueixo l'ambulància del 
SEM de Llagostera. 
Tot i que la meva vida laboral em deixa poc temps lliure, 
col·laboro amb diverses entitats del poble. Actualment 
assumeixo la Presidència de la Creu Roja i la 
Coordinació de l'ADF local. A més, a l'estiu faig de 
bomber voluntari.
Sempre és reconfortant tenir la possibilitat d'aportar 
idees per millorar el teu poble i personalment em 
motiva formar part d'aquesta llista envoltat de bona 
gent.

Àlex Puig



Tinc 29 anys i sóc mestra d'Educació Infantil 
a l'Escola Puig de les Cadiretes.
Llagostera és el poble de la meva família i el 
que em desperta gran part dels records 
nostàlgics d'infantesa. Al llarg de la vida hi 
he viscut diverses vegades i ara he decidit 
establir-me definitivament al nucli antic del 
poble, del qual n'admiro cada dia més els 
carrers i edificis per l'encant que els 
caracteritza.
Sempre he format part activa dels pobles on 
he viscut i ara n'és el cas Llagostera, on 
juntament amb l'Oriol, segueixo creant la 
meva història, compaginant la feina, la vida 
familiar, els amics,  les aficions i la meva 
gran debilitat: Nicaragua.

Esther Alsina 

Em dic Albert Domènech, tinc 45 anys, sóc 
llicenciat en Geografia i diplomat en Magisteri i 
sóc mestre.
Ara fa sis anys que visc a Romanyà de la Selva 
i tinc un fort vincle amb Llagostera, tant 
professional com pel que fa al lleure i a les 
amistats.
Sóc membre del Club BTT Llagostera i del 
poble m'agraden el fet que no està 
excessivament industrialitzat, la capacitat 
d'associacionisme de la població llagosterenca 
i la bona acollida que hi he tingut.
Em preocupen l'especulació i la possibilitat que 
el poble creixi de forma desmesurada i perdi la 
qualitat de vida actual. 
La privatització d'espais públics és una 
hipoteca massa cara!

Albert Domenech

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de Can 
Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha vist 
créixer. 

Sóc llicenciada en Filologia Catalana i 
treballo de professora en un centre de 
secundària. És a través de la meva feina 
que gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i culturals de 
la nostra llengua.

Al llarg d'aquests anys he format part de 
la Colla Gegantera i dels Manaies. 
Actualment, sóc membre de la colla de 
carnaval Dit i Fet i, de tant en tant, també 
col·laboro com a correctora amb el 
Butlletí.

M'agrada gaudir de Llagostera i de la 
seva gent. És on hi tinc la família, les 
amistats, els records d'infantesa, les 
festes majors i ... els projectes futurs.

Alba Cubarsí

Em dic Carles Gelada, tinc 35 anys i sóc 
de Llagostera de tota la vida. 
Del nostre poble m'agraden especialment 
l'entorn natural en què està situat i 
l'encant del barri antic. Però al mateix 
temps em preocupa el fet que hi hagi 
molt poques empreses instal·lades al 
poble que donin feina als llagosterencs i 
les llagosterenques. 
Fa un temps vaig col·laborar en la 
comissió de festes i ara novament estic 
animat a treballar pel nostre poble i el 
seu desenvolupament. 

Carles Gelada

Sóc la Núria Llopis i tinc 64 anys. Visc a la urbanització 
Mont-Rei de Llagostera i actualment estic jubilada. 
Aprofito el temps per passejar per Can Gotarra o 
recorrent el carril bici i també m'agrada llegir i fer 
treballs de patchwork.
Convindria que al poble s'organitzessin més activitats 
adreçades a la gent gran i que hi hagués més 
oportunitats de practicar activitats artístiques i 
culturals (cursos de pintura sobre tela, manualitats, 
etc).
És la segona vegada que participo a la llista d'Esquerra 
i estic molt orgullosa de formar-ne part amb l'objectiu 
de treballar per la millora de Llagostera.

Núria Llopis



Tinc 63 anys, sóc arquitecte tècnic i 
em dedico activament a la meva 
professió. Durant el temps lliure 
practico esport envoltat per la natura. 
M'agrada gaudir de l'entorn de 
Llagostera anant a córrer o amb 
bicicleta, tot i que us haig de confessar 
que una de les meves grans aficions 
és col·leccionar monedes antigues i 
brandis.
La meva vinculació amb la política ve 
de fa molts anys, ja que en les últimes 
conteses electorals sempre he estat al 
costat d'Esquerra. M'agradaria poder 
dotar l'Hospital Josep Baulida d'una 
nova ubicació, per tal d'oferir millors 
condicions i espais a la gent gran.

Lluís Soler 

Em dic Sara Navarro, tinc 19 
anys i sóc de Llagostera. 
Actualment estic cursant el 
primer any del grau en Química 
a la Universitat de Girona.
Sóc una persona activa i 
participativa. Formo part de 
l'esplai El Papu-Tisores, així 
com de la Colla Gegantera de 
Llagostera, dels Manaies 
-entitat en la qual m'he iniciat 
enguany- i, tot i que d'una 
forma menys activa, de Joves 
per la Terra. 
A més, durant molt de temps 
vaig patinar amb el Club de 
Patinatge Artístic de Llagostera 
i, més tard, he jugat a bàsquet 
amb el club del poble.

Sara Navarro

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de Can 
Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha vist 
créixer. 

Sóc llicenciada en Filologia Catalana i 
treballo de professora en un centre de 
secundària. És a través de la meva feina 
que gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i culturals de 
la nostra llengua.

Al llarg d'aquests anys he format part de 
la Colla Gegantera i dels Manaies. 
Actualment, sóc membre de la colla de 
carnaval Dit i Fet i, de tant en tant, també 
col·laboro com a correctora amb el 
Butlletí.

M'agrada gaudir de Llagostera i de la 
seva gent. És on hi tinc la família, les 
amistats, els records d'infantesa, les 
festes majors i ... els projectes futurs.

Alba Cubarsí

Tinc vint anys i sóc fill de  Llagostera. He viscut tota la vida al veïnat de la Bruguera Alta. Estudio 
Psicologia a la Universitat de Girona, ocupació que compagino amb altres feines; actualment sóc 
educador d'un Taller d'Estudi Assistit a l'IES Llagostera i realitzo treballs temporals a l'estiu.
Les meves principals aficions són estar amb els amics, la música —porto força temps intentant domar un 
trombó de vares—, viatjar —el que es pugui!— i la natura: guardo molt bon record de les activitats del 
G.E. Bell-Matí en les que he participat.
Crec en el compromís amb les causes que cadascú consideri importants. Fa anys que participo 
activament en el col·lectiu local independentista i d'esquerres Joves per la Terra i he estat membre del 
Consell Escolar de l'IES i d'una comissió del Pla Educatiu d'Entorn, quan aquest funcionava de manera 
participativa. També he format part d'una parella lingüística i he participat en altres entitats i projectes, 
com ara Llagostera Decideix.

Jordi Casas

Tinc 55 anys. Tot i tenir estudis d´infermeria, a causa de 
les circumstàncies sóc venedora de cupons de l'ONCE a 
la plaça.
Treballo i visc a Llagostera i me´n sento molt orgullosa, 
ja que és un poble carismàtic i amb personalitat. Durant 
el meu temps lliure practico hípica i em distrec amb el 
món del motor.
Aquest any, se m´ha brindat l'oportunitat de col·laborar 
en la política del poble i d´alguna manera poder aportar 
les meves idees i coneixements.
Em preocupa la joventut, sobretot l´atur, el fracàs 
escolar i el futur que els espera.

Fina Llagostera



Sóc en Quim de ca l'Esquilet. Vaig 
néixer a Llagostera fa 59 anys. Sóc 
fuster de professió, tot i que 
actualment dedico bona part de les 
meves hores a fer d'avi de la meva 
preciosa néta. 
Estic activament vinculat a moltes de 
les entitats del poble (els Manaies, el 
G.E. Bell-Matí, el teatre, el Butlletí, 
l'ADF...). Em sento satisfet de fer-ho 
perquè això significa que la gent 
compta amb mi.
M'agrada l'entorn del poble i la gent 
que hi viu, però he de reconèixer que 
tinc passió per Ridaura i els boscos de 
l'entorn. M'engresquen les col·leccions i 
fer recompte de senyeres i estelades el 
dia de la Diada.

Joaquim Castelló

Tothom em coneix per Angie, fa 20 anys 
que visc a Llagostera i aquí hi he arrelat, 
he format una família i tinc una filla, la 
Mireia, que ha començat a fer ESO aquest 
any. 
Actualment presideixo el Club Patinatge 
Llagostera, però també he participat a les 
entitats Llagostera Solidària i a l'Ampa del 
Niu i del Ceip Lacustària en els últims 
anys.
Em preocupa que el pavelló d'esport se'ns 
hagi fet petit pel nombre d'esportistes que 
tenim a Llagostera i crec que no s'ha 
d'oblidar que l'esport és una eina 
fonamental, a part de per la salut, per 
l'educació, la integració i la cohesió social.

Angelina Moragas

Tinc 29 anys i sóc la filla petita de Can 
Aliu. Em considero una bona 
llagosterenca i em costaria molt 
desvincular-me del poble que m'ha vist 
créixer. 

Sóc llicenciada en Filologia Catalana i 
treballo de professora en un centre de 
secundària. És a través de la meva feina 
que gaudeixo ensenyant al jovent els 
valors històrics, lingüístics i culturals de 
la nostra llengua.

Al llarg d'aquests anys he format part de 
la Colla Gegantera i dels Manaies. 
Actualment, sóc membre de la colla de 
carnaval Dit i Fet i, de tant en tant, també 
col·laboro com a correctora amb el 
Butlletí.

M'agrada gaudir de Llagostera i de la 
seva gent. És on hi tinc la família, les 
amistats, els records d'infantesa, les 
festes majors i ... els projectes futurs.

Alba Cubarsí

Em dic Irene Comas i tinc 34 anys. Sóc 
llicenciada en filologia catalana i en 
filologia hispànica i treballo per la secció 
filològica a l'Institut d'Estudis Catalans.
Per qüestions de feina visc a Barcelona, 
però mantinc fermament el contacte amb 
Llagostera, on viu gran part de la meva 
família i on passo el cap de setmana 
sempre que puc. Gaudeixo de valent de 
l'entorn privilegiat del poble, m'agrada 
sortir a escalar a Solius i passar el màxim 
de temps en contacte amb la natura. 
Crec que a Llagostera convindria 
dinamitzar les activitats d'interès turístic, 
tant potenciant el turisme verd, 
gastronòmic i històric del poble, com 
potenciant les fires i els mercats tot l'any. 
El poble té moltes coses bones per oferir i 
cal posar-les a disposició i coneixement de 
tothom. 

Irene Comas

Sóc en Berto Ventura i faré 60 anys enguany. Visc 
al carrer del cementiri amb l´Anna, que 
m´aguanta fa molts anys. Sóc comercial del món 
del vi i exbarber per tradició familiar (ca l´Andreu 
del Passeig). Fa anys vaig formar part de la 
fundació del local d´oci més emblemàtic del 
poble, l´Enrenou, i he estat de la junta del Casino i 
col·laborador del G.E. Bell-Matí.
Formo part del grup d´Esquerra per la gent que hi 
participa i pel sentiment de com voldria que fos el 
país. M´agrada el poble i vull col·laborar per 
millorar-lo. 
He volgut fer-me la foto a ca l´àvia Lola 
“Esclopetera” per les meves arrels i per la meva 
relació amb el barri vell.

Berto Ventura
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