Candidates a pubilles 2013
Paula Bahí
El 23 de maig de 1995 vaig aterrar a Llagostera. Des de petita
que he sigut una noia trapella i amb moltes ambicions.
Estudio segon de Batxillerat a l'IES de Llagostera i aspiro a
estudiar Fisioteràpia a la Universitat Autònoma de Barcelona
l'any vinent. Vinculada amb l'Esplai Papus-Tisores des de fa
gairebé 5 anys, actualment en sóc monitora i membre de la
Junta Directiva. Aquesta activitat la combino amb la del
col•lectiu de redacció al Butlletí de Llagostera. A més a més,
als estius he participat com a nena i com a monitora en el
Campus Esportiu i el Casal Parroquial de Llagostera.
M'agrada formar part de Llagostera perquè és un poble molt actiu, amb molts cops amagats i una vitalitat
que crea un vincle social inevitable entre els seus habitants. Ens veiem a dins la Cuca Feliua! Visca Llagostera.

Júlia Puig
Actualment estic cursant segon de batxillerat i faig el científic perquè
m'agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb la química, com ara
farmàcia o bioquímica. He anat durant bastants anys al casal de Llagostera
i també a l'esplai Papus tisores, on ara faig de monitora dels més petits.
Tot i que ara amb els estudis he abandonat una mica la música m'agrada
molt cantar, i abans estava en un grup, amb el qual vam tocar durant dos
anys per Festa Major! M'encantaria poder fer més pel meu poble i no hi
hauria res millor que poder ser la pubilla!

Paula Turon
Em dic Paula Turon i sóc la més petita de casa i de tota la meva
generació. Un xic més i neixo durant les campanades!
Sóc ex alumne del CEIP Lacustaria i de l’IES Llagostera i actualment
estudio batxillerat internacional a l’IES Jaume Vicens Vives de Girona.
Si tot va bé, l’any que ve seré estudiant d’Educació Primària en Anglès
a l’Autònoma! Des que tinc ús de raó que he estat relacionada amb el
món del patinatge, i ara amb 17, tinc l’oportunitat de representar al
poble en competicions com la Copa d’Espanya a Vigo! Des de ben
petita que vaig al casal Parroquial de Llagostera, i durant els dos
últims anys he pogut ser-ne pre-monitora.
Sóc aficionada a la fotografia motiu pel qual vaig entrar a formar part
del col•lectiu de redacció del Butlletí! Des que es va crear l’Esplai que
vaig començar també a participar-hi, i si bé al principi hi anava com a
esplaiera, des de fa dos anys en sóc monitora del grup saltamartins i
espiadimonis.
M'agradaria ser Pubilla del meu poble perquè estic molt orgullosa de
viure-hi i encara ho estaria més de poder-lo representar d'alguna
manera, i així contribuir-hi encara més. Així doncs ja ho sabeu, si
estimeu al millor poble del món, voteu a la Paula Turon!

