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Evitar la desinformació 

Moltes vegades arriben a oïdes de l'equip 
de govern d'aquest ajuntament interpreta
cions completament distorsionades, fal
ses o errònies dels projectes, de les actu
acions o d'altres afers que es desenvolu
pen en el si del govern municipal. Això 
ens fa pensar que el ciutadà no té la in
formació suficient sobre la nostra gestió. 
Aquest buit entre les dues parts 
l'assumim com una negligència que amb 
aquesta publicació voldríem corregir. 
Ja portem dues legisla

llunyà i per tant no s'hi pot buscar una 
finalitat electoralista sinó que més que 
res ha de servir, com dèiem abans, per 
posar a l'abast dels llagosterencs una in
formació el més completa possible de tot 
el que es va fent i del seu procés. 
Actualment l'equip de govern està format 
per 8 persones de grups polítics diferents 
que, sense renunciar a les seves idees, 
han sabut consensuar les prioritats per 
pal.liar les mancances de la població. La 
perspectiva d'aquests 6 anys vista des de 
la nostra banda ens sembla que presenta 
un bon balanç per al progrés del nostre 

poble, en canvi hem sentit 
nrresconfiguradesperun 
govern consensuat. La 
primera etapa (juny 1987 
-maig 1991) era formada 
per tres grups polítics 
que varen arribar a un 
consens total i a una res
ponsabilitat compartida 
per 12 regidors i 

hem sentit i hem vist 
publicat que Llagos
tera va endarrera. 
Naturalment que qui 
ho diu té uns inte
ressos polftics deter
minats 

i hem vist publicat que 
Llagostera va endarrera. 
Nanrralment que qui ho diu 
té uns interessos polítics 
determinats, a més d'uns 
motius que en cap cas cor
responen a una anàlisi ri-
gorosa, com la que espe
rem que el lector sàpiga apli

l'alcalde. La legislatura actual és sensi
blement diferent quant a la composició, 
però no pel que fa al seu esperit de 
col.laboració, llevat dels Independents de 
Llagostera, que des d'un principi s'han 
mantingut al marge: la seva actuació 
política es caracteritza per fer una oposi
ció ambígua que aprova totes les pro
postes importants, per després desmarcar
se de la seva responsabilitat davant del 
ciutadà i voler fer creure que és gràcies al 
seu treball i a les seves exigències que es 
fan les coses. 
Editem aquest full informatiu en un mo
ment en què ja podem rendir comptes 
d'un bagatge important de realitzacions. 
L'horitzó del període electoral encara és 

car a la lectura de les pàgines següents. 
Hem pogut realitzar moltes de les priori
tats que al nostre entendre necessitava el 
poble, almenys aquelles on la decisió era 
completament municipal i no estava sot
mesa a d'altres administracions (saneja
ment, rieres, carreteres, etc.). Fins i tot 
en aquests casos, com era obligatori, 
hem influït en aquestes institucions i ad
ministracions i hem pressionat per acon
seguir solucions. 
Que algú cregui que les prioritats eren 
unes altres, està en el seu dret, però és 
evident que qui governa és qui aplica el 
programa que fou concretat entre els dos 
grups polítics en el govern municipal • 

L'Equip de Govern. 

Tindrem institut? 

El Mapa Escolar de Catalunya elaborat 
pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat preveu que l'any 2000 estigui 
construït a Llagostera un lES ( Institut 
d 'Ensenyament Secudari), en el qual 
s'impartiran els cursos d'Ensenyament 
Secundari Obligatori (de 12 a 14 anys) i 
de Batxillerat (de 15 a 18). 
L'Ajuntament cedirà el terreny al Depar
tament d'Ensenyament i aquest es farà 
càrrec dels costos de construcció. Inicial
ment l'Ajuntament havia pensat en un 

ja es pot assegurar que el 

centre es construirà a la 
urbanització F onollerons 

terreny de propietat municipal de la Urba
nització Can Gotarra, però en aquests 
moments ja es pot assegurar que el centre 
es construirà a la urbanització Fonolle
rons, donat que el terreny que hi tindrà 
l'Ajuntament reuneix millors condicions 
per construir-hi l'institut. 
El Pla Parcial del Sector Fonollerons 
comporta que el promotor cedeixi gra
tuïtament a l'Ajuntament un solar, que 
serà el que es cedirà a Ensenyament i que 
reuneix unes condicions idònies per a si
tuar-hi equipaments educatius: 9.300 m2 
de superfície, façana a quatre carrers, fa
cilitat d'accés, proximitat a zona esporti
va, etc . En el plànol es pot veure 
l'emplaçament del solar • 

Emplaçament del futur I.E.S. 



L'Escorxador, 
tancat 

L'Escorxador de Uagostera (Foto AML) 

com seria adequar un centre de 
baixa capacitat o bé utilitzar 
altres escorxadors de les rodalies. 
En aquest sentit i mentre els 
comerciants afectats decideixen 
quina és la millor solució, 
l'Alcalde de Llagostera ha fet 
una sol.licitud, posterior
ment ratificada pel ple, a 
l'Ajuntament de Santa Cristi
na d'Aro perquè els carnissers 
de Llagostera puguin utilitzar 
el seu escorxador, sol.Iícitud 
que ha estat acceptada. 

El 10 de desembre de 1991 el 
Departament de Sanitat i Se
guretat Social de la Generalitat 
comunica a l'Ajuntament les 
condicions que la Comunitat 
Econòmica Europea exigirà als 
escorxadors a partir de l'I de 
gener de 1993. Aquests escor
xadors podran ser d'Alta Ca
pacitat (més de 600 unitats de 
bestiar major sacrificades) o de 
Baixa Capacitat (menys de 600 
unitats) i cadascun d'ells haurà 
de reunir unes condicions 
tècníco-sanitàries mínimes. 
Després d'una inspecció realit
zada per tres veterinaris de 
Sanitat el dia 27 de setembre 
de 1993, el director General de 
Salut Pública ordena el tanca
ment temporal de l'escorxador 
de Llagostera fins que no 

s 'esmenin les deficiències 
higiènica - sanitàries. Aquest 
tancament es va materialitzar 
el dia 1 de desembre. 
L'Ajuntament ja havia encarre
gat un estudi del cost que su
posaria convertir l'escorxador 
en un centre d'alta capacitat i 
n'havia resultat un pressupost 
d'uns 45 milions de pessetes 

sense incloure el sanejament, 
despesa que haurien d'assumir 
els carnissers que volguessin 
utilitzar aquestes ins
tal.lacions. Donat l'elevat cost 
del projecte, sembla que no
més queden dues opcions: que 
els carnissers interessats con
siderin que els és favorable fer
se càrrec d'una despesa menor 

Sí els usuaris de l'escorxador 
prefereixen tirar endavant el 
projecte de centre de baixa ca
pacitat, l'Ajuntament està 
obert a negociar la cessió de 
l'ús del local, de manera que 
no sigui onerosa per als lla
gosterencs, però que a la vega
da permeti que es pugui con
tinuar donant aquest servei • 

"EI Sol" i "El Talleret" 

El mes de novembre passat es varen po
sar en marxa dos projectes promoguts 
pels Serveis Socials de l'Ajuntament, en 
conveni amb el Consell Comarcal del 
Gironès. Per una banda el Taller "El 
Sol", que està adreçat als disminuïts 
psíquics de Llagostera, però on també as
sisteixen alumnes d'altres pobles de la co
marca, com ara Sant Andreu Salou, 
Cassà i Fornells. Un total de 14 nois i 
noies durants dos dies a la setmana apre
nen a relacionar-se, a desenvolupar 
tasques necessàries per a la 

seva vida diària i reben una atenció per
sonalitzada que els donarà una major in
tegració en la societat. 
L'altre projecte està adreçat als nens i 
nenes de les dues escoles que necessiten 
una ajuda i un reforç en l'aspecte docent, 
però que també els ajudarà en aspectes de 
relació i de comportament. Aquest pro
jecte rep el nom de "Talleret" i es durà a 
terme dues tardes a la setmana. 
Tan el Taller "El Sol" com el "Talleret" 
estan conduïts per professionals a càrrec 
del Consell Comarcal i es realitzen en un 
pis del carrer Barceloneta que 
l'Ajuntament ha cedit per a aquest fi • 

Acte de presentació del Taller "El Sol" amb alumnes, pares, educadors i autoritats. (Foto AML) 

Per què s'apuja el rebut 
de l'aigua? 
Aquesta pregunta se l'han formulada 
molts llagosterencs en rebre el rebut de 
l'aigua amb un augment respecte al cost 
habitual. Com és sabut, per solucionar el 
problema de subministrament d'aigua a la 
Costa Brava Centre s'ha realitzat una con
ducció des de les aigiles del Pastera!, que 
han passat pel terme de Llagostera. Tot i 
que en aquest moment Llagostera té ga
rantit l'abastament d'aigua, cal tenir visió 
de futur i no es pot desaprofitar la possi
bilitat de tenir accés a aquesta aigua, que 
en moments de sequera ens pot ser molt 
necessària. Per tant, l'Ajuntament de Lla
gostera va acordar participar, juntament 
amb els altres pobles del Consorci de la 
Costa Brava (Cassà, Sta. Cristina, St. Fe
liu, Platja d'Aro, Calonge i Palamós) del 
dret a accés a l'aigua del Pastera!. 
El finançament de l'obra de la portada 
d'aigua és el segilent: un 50% va a càrrec 
de la Generalitat i l'altre 50 % a càrrec 
dels municipis del Consorci, proporcio
nalment al dret de consum que han de
manat. Aquesta despesa es reparteix entre 
els usuaris, que paguen un cànon per 
comptador. La tarifa varia segons el pas 
del comptador però, per posar un exem
ple, per un comptador de 13 mm. es paga 
702 pessetes al mes. 
Aquest cànon no augmenta sinó que serà 
fix fins l'any 2004, moment en què ja 
s'haurà acabat d'amortitzar el cost de 
l'obra 



El sòl industrial i 
els Independents 

de Llagostera 

La zona de terrenys d'ús indus
trial a Llagostera està dividida 
en dos polígons, el primer 
dels quals té tota la infrastruc
tura acabada i, per tant, les 
empreses i les indústries que 
necessitin un nou empla
çament s'hi poden instal.lar 
sense cap impediment. Un cop 
acabada la urbanització del 
primer polígon, ara s'inicien 
les obres del segon, que es rea
litzaran en tres fases. 

ressaltar que la proposta està 
precedida d'una exposició de 
motius plena d'arguments fal
sos i demagògics, ja sigui in
tencionadament o per desco
neixement de la realitat, cosa 
que és igualment criticable en 
uns regidors que han estat 
elegits per un nombre impor
tant de llagosterencs. 
A la proposta es diu textual
ment que "És absurd voler 
afirmar en els moments actu
als que les empreses han anat 
als pobles dels voltants de 
Llagostera per pura comodi
tat. Allà se'ls ha rebut amb els 

braços oberts i aquí 

Polígon I Poligon 11 només s'han posat 
pals a les rodes per 
motius obscurs". 
Com és natural 
aquesta afirmació va 
indignar l'equip de 
govern. Tant els 
representants del 

Sòl industrial 
d'ús panicular 35.100 m2 30.930 m2 
Vials i aparcament 13.149 m2 12.150 m2 
Zona verda i d'inte· 
res públic i social 8.961 m2 8.180 m2 
TOTAL 57.210 m2 51.260 m2 

Com demostren aquestes da
des, Llagostera té una bona 
oferta de sòl industrial, que 
malauradament no es corres
pon amb l'escassa demanda 
que caracteritza un moment 
econòmicament crític com 
l'actual. 
No obstant això, en el Ple del 
mes d'octubre el grup Indepen
dents de Llagostera (IL) pre
senta una proposta d'ampliació 
de la zona industrial i proposa 
qualificar uns terrenys per des
tinar-los a aquest ús. Però cal 

PSC com de CIU 
varen demanar immediatament 
que es demostrés aquesta acu
sació, especialment greu en 
uns moments que la crisi 
econòmica i la caiguda de 
l'ocupació fa que algunes per
sones i algunes famílies esti
guin vivint moments difícils. 
En la sessió del Ple esmentat, 
Lluís Nuell (PSC) va exposar 
que el seu grup estava a favor 
de la idea general de la pro
posta de crear una comissió 
que estudiés el tema, de crear 

FA 100 ANYS ------
30 DE DESEMBRE DE 1893 
Desde luego se da cwulla de la renWICia de D. ]UIJII Jordi de medico titular munici
pal por convenir/e trasladarse a Gerona par asuntos de familia y se acuerda admi
tirle la renuncia y nombrar por WUJilimidad de los Srs. asistentes a Don Eugenio 
Maranges con el sue/do de ciento veinte y cinca pesetas (1) que principaró desde 
primeros de Enero próximo. 

FA 50 ANYS ------
23 DE DESEMBRE DE 1943 
El Sr. Presidente da cuenta a los reunidos que por el Excma. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia se ha propugnada el que se realice una colecta entre el ve
cindario de la localidad para poder ofrecer a las familias menesterosas de la vil/a 
ropas y comestibles como aguinaldo de Navidad y que, en su consecuencia, es ha 
Organizado una Comisión con elementos del Ayuntamiento y Jefe Local de la 
F.E.T. Rvdo. Sr. Cura Pórroco y element os de las Juntas de Protección a me
nores y beneficiencia y Confrarias de San Vicente de Paúl, para que se encarguen 
de recoger los donativos y distribuir/os entre los menesterosos. Los reunidos se 
dan por enterados y acuerdan contribuir con un donativo de quinientas pese/as. 

Extret dels acords dels llibres d'Actes de l'Ajuntament (AMLL). 

llocs de treball a Llagostera i 
de buscar terrenys adients. 
Però també va demanar que IL 
donés exemples de quan des de 
l'Ajuntament s'havia vetat al
guna indústria i que es demos
tressin les acusacions de falta 
de transparència. Sense una res
posta convincent a aquesta de
manda el seu grup no podia 
donar suport a la proposta. 
L'Alcalde, Narcís Casas, tam
bé va intervenir en el mateix 
sentit i va posar en dubte que 
els Independents de Llagostera 
defensessin els interessos del 
poble, especialment si es té en 
compte que entre els terrenys 
proposats per destinar-los a ús 
industrial figueren com a pro
pietaris dos regidors d'aquest 
grup. 
Tant l'Ajuntement actual com 
l'anterior han donat tot tipus 
de facilitats a les empreses que 
s'han mostrat interessades a 
instal.lar-se a Llagostera i han 
fet gestions per aconseguir que 
les iniciatives prosperessin. 
Es pot citar el cas del geriàtric 
i del centre de salut Ter
maclínic, que de moment no 

Col.laboració 
Ciutadana 
Voldria que tots els llagoste
rencs reflexionéssim sobre el 
dret que tenim a la conservació 

de la propietat dels espais 
públics destinats a la fmalitat 

social per a la qual han estat 

ronstruïts. 
Aquesta propietat es lesiona 

amb el mal tracte i amb la des

trucció per l'absurda fmalitat de 
destruir, per una diversió mal 

entesa i algunes vegades per 

baixesa. També per no tractar 
adequadament les deixalles o 

per permetre l'accés indiscrimi

nat dels gossos als parcs, les 
places o les zones ajardinades. 

Cal fer també un incís per par
lar de la moralilat pública: hi 
ha romportaments inadequats i 
indecents que també molesten i 

aquesta és una altra forma 

s'han materialitzat, no pas per
què hi hagui hagut entrebancs 
per part de l'administració mu
nicipal, sinó perquè sembla 
que el projecte del geriàtric de 
moment s'ha aturat i en el cas 
de Termaclínic els promotors 
presentaran el projectè en els 
propers mesos. 
Per altra banda, ja l'any 1990, 
quan semblava que el sòl in
dustrial de Llagostera podia ser 
insuficient, l'Ajuntament va 
demanar a Urbanisme un in
forme sobre una ampliació de 
la zona industrial. 
Els Independents de Llagostera 
no varen poder donar resposta 
en cap moment a la demanda 
d'explicacions per part de 
l'equip de govern ni varen 
poder citar cap cas en què 
l'Ajuntament hagués posat 
"pals a les rodes per motius 
obscurs". Per tant, una vegada 
més es posa en evidència la 
inconsistència de les propostes 
del grup Independents de Lla
gostera, que no tenint argu
ments sòlids ni crítiques fona
mentades, utilitzen l'atac i la 
demagògia com a estratègia • 

d'embrutir la bellesa i l'ambient 
d'aquests llocs de descans, 
d'esbarjo i de tertúlia. 
El nostre deure no pot limitar
se a Ja passivitat . No n'hi ha 
prou amb no destruir, no desor
denar o no embrutir, cal ser 
militants en favor de la 
col.lectivitat. Entre tots podem 
ajudar a denunciar els romporta
ments que perjudiquen la quali
tat de vida del nostre poble i fer 
arribar les nostres queixes a Ja 
Policia Local (sempre Ja troba
reu en el número de telèfon 80 
55 80). Els nostres agents te
nen l'obligació de vigilar i 
d'actuar en conseqüència, però 
és obvi que no poden estar en 
tot lloc veient tot el que passa. 
No dubto que la col.laboració 
ciutadana pol fer molta feina en 
aquest sentit. Plantegem-nos se
riosament Ja nostra aportació en 
aquesta parcel.là' del bé comú • 

Nards Casas Masgrau, 
Alcalde 



Almedinilla - Llagostera 

A iniciativa de les àrees de Cultura i 
d 'Afers Socials de l'Ajuntament 
d'Almedinilla, els dies 4, 5 i 6 de desem
bre de 1992, ens va visitar una delegació 
d'aquesta vila de la provfucia de Còrdova. 
Com és conegut, a Llagostera hi viu un 
gran nombre de ciutadans procedents 
d'Almedinilla, que varen començar a ins
tal.lar-se aquí a partir dels anys 50. Per 
tant, és naturall'enterès que 

compromís de tornar aquesta visita. Efec
tivament, el dia 8 d'octubre d'enguany 
sortia cap a Almedinilla una colla de Jla
gosterencs que varen passar en aquesta 
ciutat cordovesa els dies 9, 10, 11 i 
12.El dissabte dia 9 es va arribar a les 11 
del matí al barri de San Juan Bautista, 
tothom es va instal.lar en els respectius 
domicilis particulars o a la fonda i a la 
tarda es va assistir a una actuació d'un 
grup de dansa i de cantants de flamenc. 
El mateix dia al vespre al local de Juan 

Ramírez es va celebrar 
tenia el consistori 
d'Almedinilla de conèixer la 
situació i la realitat actual 
dels seus paisans. 
El dia 4 al migdia varen ar
ribar dos autobusos amb la 

Va ser una trobada 
enriquidora, simpàti
ca i emotiva per a tots 
els qui hi vàrem 
participar 

un sopar de germanor, 
amb un menú preparat 
amb productes de la te
rra: entrants d'embotits i 
olives, meló amb pernil, 
"migas con granas, hi-

delegació, que venia forma-
da per l'Alcalde, Sr. Antonio Pulido; el 
Regidor de Cultura, Sr. Francisco Puli
do, i el Regidor d'Afers Socials, Sr. Ma
nuel Carrillo. Els acompanyaven un grup 
d~ dansa, una comparsa i altres veïns fins 
un total de gairebé 80 persones. 
Durant la seva estada entre nosaltres es 
varen fer visites als diversos equipaments 
i instal.lacions de Llagostera, diferents 
actes d'intercanvi cultural i un dinar de 
germanor el dia 5, que va omplir de gom 
a gom el menjador del Col.legi Públic 
I..acustària. 
Va ser una trobada enriquidora, simpàtica 
i emotiva per a tots els qui hi vàrem par
ticipar i en la qual es va prendre el 

gos y torreznos", "com
pota" de codony i prunes i "roscos de 
vino y arresol". Durant el sopar, que va 
acabar amb un ball de fi de festa, els al
caldes d'Almedinilla i de Llagostera varen 
pronunciar un discurs i es varen intercan
viar els regals oficials. 
EI diumenge alguns membres de 
l'Ajuntament d'Almedinilla acompanyen 
els representants de l'Ajuntament de Lla
gostera a fer una visita pel poble i a la 
tarda a Priego. 
El dilluns al matí els llagosterencs visiten 
Granada per conèixer l'Alhambra i el Ge
neralife i el mateix dia a les 7 de la tarda es 
comença el viatge de tornada, que acaba 
l'endemà, dia del Pilar, a les 9 del matí • 

Ballada de sanlanes a la I Trobada Almedinilla-Uagostera l'any 1992. (Foto Vall-llosera, AML) 

Escola d'Adults 1994 

Ikebana 
Uoc: Escola d'Artesania 
Calendari: 19.02.94 a 26.03.94 
Matrícula: 10.000 Pta. 
Professora: Ma. Dolors Guilera 
Inscripció mínima: 10 alumnes 
Data límit d'inscripció: 31.01.94 
Horari: lri 2n. nivell: dissable de 16 a 18 h. 
3r. i 4t. nivell: dissabte de 18 a 20 h. 
Curs de formació per a dones 
Programa: · Educaci6 sanilària (higiene i coneixe· 
menJ ckl cos, alimenJaci6, menopausa, vellesa .. .) 
• Formaci6 Cultural (llengua i cu/Jura caJalana) 
• Formaci6 juridica (matrimoni, divorci, menors .. .) 
· Formaci6 personal (infància, adolescència, re/aci6 
pares-escola, drets dels consumidors ... ) 
Uoc: C/. Barceloneta, 4 
Horari: Dimarts i divendres de 15,15 a 16,45 h. 
Calendari: 11.01.94 a 11.03.94 
Matrícula: gratuïta 
Data límit d'inscripció: 30.12.93 
Curs organitzat amb la col.laboraci6 de 
1'/NSTffUT CATALÀ DE LA DONA 
Història de la música 
Programa: ·Les formes musicals durant la història, 
cks del sXVll al XX: simfonia, sonata, concert, etc. 
· Reconeixement d'instrunumts 
- Audicions comenta® 
Uoc: Biblioteca Julià Cutillé 
Horari: Dijous de 20,30 a 22h. 
Calendari: 13.01.94 a 17.03.94 
Matrícula: 4.000 Pta. 
Professora: Neus Sague Canadell 
Inscripció mínima: 10 alumnes 
Data lúnit d 'inscripció: 30.12.93 
Balls de saló 
Uoc: Col.legi Públic Lacustària 
Horari: Primer nivell: dijous de 22 a 23 h. Segon 
nivell: dijous de 21 a 22 h. 
Professen: J. Ballada i Ml Carme Tejada 
Calendari: 03.03.94 a 19.05.94 
Matrícula: 4.000 Pta. per persona 
Inscripció mínima: 7 aprelles per nivel 
Data límit d'inscripció: 18.02.94 

Exposició de l'Escola d'Artesania 
Mostra de treballs dels alumnes i ex -alumnes durant 
els 7 anys de vida de l'escola. 
L'exposició es farà a la Sala de Sessions de 
l'Ajuntament. S'inaugurarà el dissabte, dia 18, a les 
8 del vespre i a partir d'aquest dia es podrà visitar 
els dies 19, 25 i 26 de desembre i els dies 1, 2 i 6 
de gener de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del matí i de 7 a 9 
del vespre. 

Exposició de Motius Nadalencs 
Exposició de Pessebres 

Uoc: Local Social de "La Caixa" 
Horari: Dies 25 i 26 de desembre i 1, 2 i 6 de gen
er, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 de la tarda. 
- Els pessebres es presentaran en una base sòlida, 
amb un màxim de 100 cm. de llargada i 50 cm. de 
fondària. El tema i el material són lliures. 
· Els treballs es classificaran per edats 
- Cada treball ha de dur el nom i l'edat. 
Recollida de treballs: 
Al local de l'exposició, el dimecres dia 22 de de· 
sembre d'lla 12 del migdia i de 5 a 6 de la tarda. 
Retirada de treballs: 
Divendres, dia 7 de gener, de 5 a 7 de la tarda. 


