Candidats a hereus 2013
Albert Pedraza
Sóc l'Albert Pedraza Durà, sóc un dels que aquest any fa 18 anys i com m'agrada
el meu poble, i no em faria res representar-lo em presento per a ser hereu. De ben
petit em vaig començar a arrelar a les activitats que es feien al poble, vaig
començar a anar l'escola d'esport i he continuat jugant a bàsquet al CBLLagostera
fins ara. Com que el bàsquet ja era una de les coses que m'agradava vaig optar per
fer d'entrenador també, així que porto 3 anys entrenant, actualment entreno als
més menuts i canyeros del club.
Una de les meves altres aficions és l'esplai, hi sóc des de que va començar, des que
era un nen, fins avui, que sóc un monitor, el monitor dels bufaforats, i dir-ne que és
quelcom genial, una manera d’esbargir-se dels estudis i de passar-s'ho bé.
També formo part del col•lectiu del Butlletí amb el qual volem informar de les
notícies més rellevants del poble trimestralment amb la publicació de la revista.
Actualment curso segon de batxillerat a l'institut de Llagostera. Ja en tinc ganes
d'acabar els exàmens el divendres de festa major i gaudir de la gran suma
d'activitats que hi ha cada dia!

Grau Torres
Sóc en Grau Torres i tinc 17 anys. Actualment estic estudiant 2n de
Batxillerat a l’Institut de Llagostera. Sóc una persona bastant activa
amb les activitats i entitats del poble i crec que és important que la
gent hi participi. Porto des de ben petit a l’escola de música estudiant
guitarra i també jugo a bàsquet al Club Bàsquet Llagostera, on
també sóc entrenador. A part d’això també estic a diferents entitats
del poble com és El Butlletí o L’Esplai Papu-Tisores. També he treballar
al Campus d’Estiu. Si per tot això creus que he de ser hereu, vota’m!

