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A Llagostera ja hi ha "P.I.J." 

A Llagostera es va inaugurar 
el dia 22 de gener un servei 
adreçat a la gent jove del nos
tre poble: el PUNT D'INFOR
MACIÓ JUVENIL, on es pot 
trobar informació i assessora
ment sobre diversos temes: ob
jecció de consciència, treball, 
allotjament i viatges, salut, 
sexe, estudis i beques, etc. 
Aquest servei és en un despatx 
del Pavelló Polisportiu, on 
treballa el seu responsable, en 
Cesc Nuell, els dilluns, dime
cres i divendres de 12 a 13'30 
h i els dimarts i dijous de 20 a 
21'30 h. També es pot fer el 
contacte o la consulta per 
telèfon (80 53 16) o per fax 
(80 51 28). 
Per tal de donar a conèixer i 
difondre el P.I.J., volem editar 
un fulletó informatiu, que re
partirem a tota la població. 
Però abans voldríem que el 
P.I.J. tingués un logotip que 
l'identifiqués. Ens agradaria 
que els joves ens ajudessin a 
trobar-ne un i que participes
sin en el concurs que s'or
ganitzarà amb aquest motiu. 
Per això publiquem les Bases 
del concurs. Participa-hi! Hi 
ha temps fins al 18 d'abril. 

Participar 
o "Passar" 

Sembla que no hauria de ser 
difícil mobilitzar els ciutadans 
a col.laborar en les diferents 
ofertes de participació que hi 
ha a Llagostera. No obstant, 
això no és així. Tot va fun
cionant, però tot es podria 
millorar si es pogués comptar 
amb el temps i el treball vo
luntari de persones disposades 
a fer una Llagostera millor. 
Ocupem-nos seriosament de 
donar una mirada general a les 
coses que, almenys de portes 
enfora, tots coneixem: entitats 

BASES 

L'Ajuntament de Llagostera 
convoca un CONCURS PER 
AL LOGOTIP DEL PUNT 
D'INFORMACIÓ JUVENIL, 
arn b les bases següents: 
1 - Poden participar en aquest 
concurs totes les persones em
padronades a Llagostera, que 
tinguin o compleixin 14 anys 
durant l'any 1994 i fins a 25 
anys. 
2 - El treball objecte de con
curs és el disseny d'un logotip 
que inclogui les inicials P.IJ. 
i el nom complet PUNT 
D'INFORMACIÓ JUVENIL. 
3 - Cada concursant podrà pre
sentar tantes propostes com 
vulgui. 
4 - El treball es presentarà en 
cartolina DIN A4 de color 
blanc i amb qualsevol procedi
ment tècnic que pugui ser re
produït en quadricromia i en 
blanc i negre. 
5 - El cartell original es pre
sentarà al P.I.J. fins al 18 
d'abril, sense firmar i tancat en 
un sobre (A) identificat amb 
un lema. A aquest sobre se 
n'adjuntarà un altre de tancat 
(B), identificat amb el mateix 

esportives, culturals, de lleure 
infantil, associacions, partits 
polítics, comissions de festes, 
etc. En general, malaurada
ment s'hi acosten molt pocs 
ciutadans, cosa que reflecteix 
un desinterès col.lectiu. És 
cert que en coneixem 
l'existència, però molta gent 
no s'ha preocupat mai de tras
passar el pas de la porta. Sí 
que a vegades hi hem entrat a 
dins amb la "nostra opinió", 
però naturalment des d'una 
perspectiva exterior sovint 
aquesta és una "opinió a les 
palpentes". 
És ben cert que tampoc no es 
pot acusar ningú d'una forma 
personalitzada, encara que 

lema .i que haurà de contenir 
les dades de l'autor. 
6 - El Jurat del concurs esta
rà format pels membres 
següents: 
- Regidor de Cultura 
-Responsable del P.I.J. 
- Tres persones relacionades 
amb el món de l'art, del dis
seny o de l'ensenyament. 
7 - La decisió del Jurat, que 
podrà declarar desert el premi, 
es farà pública el 23 d'abril de 
1994 i serà inapel.lable. El 
mateix dia es farà el lliura
ment del premi. 
8 - El premi a l'autor del 
logotip guanyador serà de 

20.000 PTA. 
9 - El cartell guanyador que
darà en propietat de 
l'Ajuntament de Llagostera, 
amb tots els drets de reproduc
ció, d'utilització, de difusió i 
d'aplicacions, amb caràcter ex
clusiu i per temps indefinit. 
La resta es retornarà als seus 
autors, però l'organització es 
reserva el dret de fer una ex
posició amb els cartells parti
cipants i de fer-ne una còpia 
per a l'Arxiu Municipal de 
Llagostera. 
10 - El fet de presentar-se al 
concurs implica acceptar 
aquestes bases • 

El Secretari General de Joventut i !"Alcalde de llagostera signant el conveni eJ dia de la 
inauguraci6 del P.I.J. (Foto A. ML.) 

aquella persona sembli reunir 
les condicions adequades per 
col.laborar en alguna activitat 
ciutadana. Que ningú no es 
cregui acusat de forma perso
nal i directa de "passar" de les 
coses del poble, ja que aquesta 
opinió tampoc no seria justa. 
La decisió personal és ben 
lliure i responsable. Per tant, 
si algú pensa que pot i ha de 
fer la seva aportació a alguna 
de les possibilitats que se li 
ofereixen, crec que seria una 
bona contribució al bé comú. 
Massa sovint es senten co
mentaris que reflecteixen la 
manca d'informació sobre els 

·afers municipals o la ig
norància dels equipaments i 

dels serveis que tenim a Lla
gostera: quanta gent ha visitat 
la Residència Geriàtrica? quan
ta gent sap on és l'Arxiu Mu
nicipal? quanta gent coneix 
tota l'oferta educativa per a 
grans i petits? quanta gent as
sisteix als Plens municipals? 
No es pot anar pel món criti
cant i no fent res. Almenys 
informem-nos i actuem per 
ajudar a construir bé el que 
considerem criticable • 

Narcís Casas Masgrau, 
Alcalde 



Pressupost 1994 

El pressupost per a l'ap.y 1994 és un 
pressupost restrictiu, ja que les ordenan
ces municipals que regulen els impostos 
que paguen els ciutadans no s'han modifi
cat i, per tant, no s'han apujat els impos
tos. L'única excepció és la taxa per la 
recollida d'escombraries, que s'ha apujat 
un 10%, increment que permetrà tenir 
recollida diària durant els mesos de juny, 
juliol, agost i setembre. 
L'Ajuntament no ha modificat l'Impost 
sobre Béns Immobles (contribució urba
na). Malgrat això, les quotes seran més 
altes perquè, tal coin ordena la llei de 
pressupostos de l'estat, el valor cadastral 
de les finques ha augmentat un 3'5%. 
Ni el sou del personal municipal ni les 
retribucions als membres de la corporació 
no han augmentat 
Com a nova inversió cal destacar la cons
trucció d'un Casal d'Avis al e/ Concep
ció, 20, obra valorada en 24.000.000 
PT A.Per finançar aquesta obra es dema
narà una subvenció del 50 % a la Gene
ralitat i els 12 milions restants els apor
tarà l'Ajuntament. 
La càrrega financera, és a dir 
l'endeutament, és de 1'11'85 %, un nivell 
baix si considerem el màxim permès del 
25%. 
Aquestes són algunes de les carac
terístiques del pressupost d'enguany, que 
va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament 
del dia 22 de febrer, amb el vot favorable 

Un tractor nou 
per a la brigada 

El vell tractor Barreiros que utilitzava 

la Brigada Municipal ja no podia do

nar el servei que calia i cada vegada 

eren més quantioses i més sovinte

jades les reparacions que se li havien 

de fer. 
Per tant, l'Ajuntament va acordar 

comprar-ne un de nou, que és el que 

avui podem veure. Aquest nou tractor, 

marca Kubota, costarà 2.404.561.

PTA, de les quals 654.565.- PTA 

s'han pagat al comptat i la resta es pa

garà amb 12 mensualitats de 

145.833.- PTA. 11 

e.mmm çQ~~lli.lQH f!mm mi 
PATRONAT HOS PITAL-

mm sos HUNICIPAL O' ESPORTS RESIDENCIA CONSOLI DAT 

Ca pítol I Impostos directes ......... 153.400.000 153.400 .000 
11 Impostos indirectes . ...... 10.000.000 10.000.000 
III Taxes i altres i1postos ... 252.116.273 8.036.375 29. 000.000 289 .152.648 
IV Transferències corrents ..... 82.101.000 15.000.000 8.097.933 105 . 198.933 
v Ingressos pat rimonials ..... 1.050 .000 167.1 10 1.217.110 
VI Alienació d'inversions reals . 36.500.000 36 .500.000 
VII Transferències de capital. ... 10.000.000 10. 000 .000 
VIII Actius financers ...... ...... 
lX Passius financers ........... 20.000.000 20.000 .000 

-------- ---- ---------- ---------- -----------
TOTAL INGRESSOS .. .... .. .... . 565.167.273 23. 036 .375 37.265.043 625. 468.691 

DESPESES 

Capítol I Despeses de personal ...... 118 . 100.000 8. 701.375 23. 960.000 150. 761.375 
11 Despeses de béns corrents 

i serveis .. ...... ......... 128.213 .471 14.335. 000 11.805.043 154.353.514 
lli Despeses fi nanceres . . . . ... 30.600.000 1.500. 000 32 .100.000 
IV Transferències cor ren ts ... 38 . 543.602 38 .543. 602 
VI Inversions reals .......... 231.710.200 231.710.200 
VIl Transferències de capital.. 
Vlll Actius financers .. ......... 
IX Passius financers .. ... ..... 18.000.000 18.000 .000 

----------- ----------- ---- ----- ---
TOTAL DESPESES ........ 565.167.273 23.036.375 37 .265.0H 625.468.691 

de tots els grups polítics. 
Recordem que ara començarà un període 
en què el pressupost estarà exposat al 

L'Arxiu Municipal 
i la Festa Major 

L'Arxiu Municipal està preparant una 
exposició sobre els Programes de la 
Festa Major que s'han editat a Llagos
tera al llarg de la història i que 
s'inaugurarà aquesta Festa Major. 
Qui hagui conservat programes antics 
i vulgui que siguin exposats, pot 
adreçar-se a l'Arxiu (Pl. del Mercat, 5) 
de dilluns a divendres de 10 a 14 
hores. De la mateixa manera, si algú 
vol deixar fotografies antigues sobre 
el tema de Festa Major, també servi
ran per a l'exposició. 

DONACIONS A L'ARXIU: 
La Sra. Teresa Casadevall ha donat 8 
programes de la Festa Major dels anys 
192?, 1924, 1963, 1964, 1970, 1973, 
1975 i 1976. 

públic i, per tant, els ciutadans que el 
vulguin conèixer amb més detall ho po
den fer a les oficines de l'Ajuntament • 

--· FA 100 ANYS --• 
24 DE MARÇ DE 1894 · 
SeguidamenJe el Sr. Alcalde manifiesta la fli!Cesidad 
de procederse o acordarse la conformaci6n de una 
bomba para colocarla en lafuenJe de la Plaza del 
M ercado, y se acuerda por unanimidad de los S res. 
del Ayuntamiento asislenles encargar la conslruc· 
ci6n de la misma a D. Pedro Cebria de Cassa de la 
Selva para colocarla en dicha fuenJe 

--- FA 50 ANYS ---
22 DE MARÇ DE 1944 
Se acuerda conceder autorizaci6n a Don JacinJo Re
nau Roca, con domicilio en San Jaime,l de Canet 
de Mar, para instalar una caseta de "tiro al corc ho" 
y un aparato volador en las proximas fiestas de la 
localidad, TTU!dianJe el pago de los distinJos derechos 
según orde1IIJIIZIJ. 

Extret dels acords dels Uibres d'Actes de l'Ajun
tament (A.M.L.) 



"El Sol" i "El Talleret" 

A l'anterior butlletí (desembre 1993) 
anunciàvem la posada en marxa de dos 
tallers de serveis socials: "El Sol" i "El 
Talleret". 
"El Sol", projecte destinat als diminuïts 
psíquics, ha tingut ja resultats molt po
sitius per a cadascun dels alumnes que hi 
assisteixen, però cal destacar la contractació 
d'una de les alumnes del centre per part 
d'una empresa de Girona 
Des d'aquí encoratgem els empresaris lla
gosterencs perquè tinguin present Ja pos
sibilitat de contractar persones que, mal
grat que tinguin algun tipus de 
disminució física o psíquica, poden de
senvolupar perfectament algunes tasques. 
Aquesta és una manera d'ajudar a la seva 
integració, de pas que l'empresa es be
neficia de les facilitats que dóna la llei. 
Els Serveis Socials de l'Ajuntament 
poden donar la informació que calgui 
sobre aquest tema. Entre d'altres 

Carta oberta als 
pares de Llagostera 

L'Àrea de Cultura va organitzar unes 
xerrades sobre la SIDA adreçades als 
alumnes de 7è i 8è de les dues escoles 
de Llagostera, que varen tenir lloc els 
dies 25 de gener i 1 i 3 de febrer a la 
Sala de Conferències de "La Caixa". 
El dia 4 de març se'n va fer una altra 
d'oberta a tothom, però especialment 
adreçada als pares dels alumnes que ha
vien assistit a les anteriors. 
Com a Regidor de Cultura i 
d'Ensenyament vaig creure oportú 
tractar aquest tema, que és present a la 
nostra societat i que ens ha de preocu
par a tots. Des d'aquí vull agrair a la 
Dra. Marina Geli i al Sr. Lluís Mi
quel Calle, voluntaris tots dos de 
l'ACAS (Associació Comunitària 
anti-Sida de Girona), per la seva gene
rositat i per la professionalitat que ens 
han demostrat en aquestes xerrades. I 
també especialment als nois i noies 
d'ambdues escoles, pel seu comporta
ment madur i propi d'adults, pel seu 
interès i per la seva franquesa en el 
col.loqui, així com agrair la bona 
acollida de la idea i les facilitats do
nades per la direcció de les dues es
coles. 

activitats, "El Sol" va preparar amb mol
ta iLlusió la seva pròpia comparsa per 
desfilar el dia de Carnaval, tal com po
dem veure a la foto. 

"El Talleret" porta encara poc temps de 
rodatge, però en aquests qtoments ja hi 
assisteixen 15 nens i nenes, alumnes de 
les dues escoles de Llagostera • 

Comparsa de "El Sol" desfllant el dia de Carnaval (Foto A.M.L.) 

Seria molt fàcil per a mi ressaltar no
més els aspectes positius i dir que tot 
va anar bé. Però el motiu d'aquesta 
carta és que sorprenentment en la con
ferència adreçada als adults hi varen as
sistir només 5 o 6 persones. Ja sé que 
vivim en un temps que tothom creu 
estar prou assabentat de les coses i que 
els pares pensen que ja tenen una bona 
relació amb els seus fills, però els 
nois, amb la seva sinceritat es
pontània, justament es queixaven que 
mai no tenen amb els pares una con
versa natural sobre la sexualitat i les 
conseqiiències que es poden derivar de 
tenir poca informació. 
Penso que aquesta era una bona opor
tunitat perquè els pares sabessin què 
s'havia explicat als seus fills sobre 
aquests temes i com els podien enfocar 
per parlar-ne amb naturalitat. Les 
poques persones que hi varen assistir 
poden donar fer que el col.loqui va ser 
molt profitós i que no va ser un temps 
perdut. Mai no està de més estar ben 
informat i, per la seva experiència, els 
representants d'ACAS podien donar in
formació veraç i de primera mà. Mal
grat tot, espero sincerament que mai 
ningú no hi hagi de recórrer • 

Lluís Nuell Creus, 
Regidor de Cultura i d'Ensenyament 

Els grans també van a escola 
Entre l'Escola d'Adults, l'Escola de Belles 
Arts i l'Escola d'Artesania, hi ha un bon 
nombre de llagosterencs adults que assisteixen 
als diferents cursos que es programen cada 
any. A continuació presentem un resum de la 
quantitat d'alumnes inscrits durant el curs 
93-94: 

COSTURA: 28 
CATALÀ: 30 
ANGLÈS: 12 
IKEBANA:5 
FORMACIÓ PER A DONES: 15 
HISTÒRIA DE LA MÚSICA: 9 
BALLS DE SALÓ: 24 
AUXILIAR DE GERIATRIA: 23 
ARTESANIA: 15 
BELLES ARTS: 6 

TOTAL: 163 

El curs passat es va fer un curs 
d'Alfabetització i un de Graduat .Gscolar, que 
varen tenir uns resultats molt bons si tenim 
en compte l'assistència i les persones que va
ren aconseguir el títol oficial de Graduat. 
Malgrat tot, aquest any no s'han pogut repetir 
per motius econòmics: el cost de contractació 
de mestres titulats és elevat, les matrícules no 
poden ser gaire elevades perquè han de ser as
sequibles a tothom i, a més, el Departament 
de Benestar Social no ha concedit cap subven
ció, de maner a que el pressupost de 
l'Ajuntament no ha pogut fer front a aquesta 
despesa. Esperem que l'any vinent es puguin 
tomar a organitzar aquests dos nivells . 



Conveni 
Ajuntament-Casino 

Llagosterenc 

El 21 de desembre de 1993, 
després de negociacions entre 
totes dues 

narà a ser propietari de l'ús del 
local. Immediatament després 
de la signatura del conveni, ja 
es va començar la primera fase 
de les obres, que consistiran a 
fer les intervencions neces
sàries perquè el local pugui 

funcionar i 
entitats, els 
representants 
de l'Ajunta
ment i el Ca
sino Llagos
terenc firmen 
un conveni 
de cessió del 

Immediatament després 
de la signatura del con-

s'espera que per 
la propera Fes
ta Major ja s'hi 
pugui celebrar 
algun acte. 

ve ni, ja es va començar 
la primera fase de les 
obres Per fer front a 

la despesa de 
les obres s'ha 

Teatre - Cinema. Aquesta ces
sió és a títol gratuït, donat 
que l'Ajuntament hi realitzarà 
les inversions necessàries per 
reformar-lo, adequar-lo a la 
normativa vigent i posar-lo 
en funcionament. La durada 
del conveni és de 30 anys, de
sprés dels quals el Casino tor-

demanat una subvenció al De
partament de Cultura, que ja 
ha concedit 3.000.000 PTA. i 
per a l'any 1994 s'espera que 
concedeixi 3.000.000 PTA. 
més. 

Vista parcial de les obres del Teatre-Cinema. (Foto : A.M.L.) 

Tal com es pot llegir en 
l'exposició de motius del con
veni, l'Ajuntament considera 

que l'edifici propietat del Casi
no reuneix les condicions 
idònies per desenvolupar-hi ac
tivitats culturals, a més té una 
situació privilegiada i es tracta 
d'un edifici catalogat i de relle
vància històrica. Per això ha 

Qui ha fet la "Guia" 
de Llagostera 

L'any 1992 va sortir al carrer la primera edi
ció d'una Guia de Llagostera, editada per 
l'empresa INFO IBERICA, S.L. Aquesta em
presa va proposar que l'Ajuntament hi 
col.laborés aportant els textos, les fotos i 
una carta de presentació demanant als comer
ciants i als industrials de Llagostera la con
tractació de publicitat per finançar els costos. 
Així es va fer, però el resultat d'aquesta prim
era guia no va ser satisfactori per a 
l'Ajuntament i sembla que tampoc per als 
anunciants. Per aquest motiu, quan l'any 
següent la mateixa empresa va repetir la pro
posta, l'Ajuntament la va acceptar amb unes 
condicions de millora de la guia, entre les 
quals hi havia: 
- canvi de la foto de la portada 
- substitució d'almenys 5 fotos en blanc i ne-
gre per unes altres en color 
- millora de la composició en general 
- correcció de les faltes d'ortografia i dels 
errors que s'havien produït 
- superposició de quadrants en el plànol cen
tral i introducció de nomenclàtor de 
carrers. 
D'aquesta manera s'esperava millorar un prod
ucte que és necessari per a la nostra vila i que 
pot servir per promocionar-la. Malgrat les 
promeses d'INFO IBERICA de mil 

lorar l'edició anterior, de fer tota la guia en 
color i de presentar una maqueta perquè 
l'Ajuntament hi donés el vist-i-plau abans de 
publicar-la, aquestes promeses no es varen 
complir. 
Davant d'això i de les queixes que 
l'Ajuntament ha rebut, volem fer públic el 
següent: 
- Sembla que el representant de l'empresa 
INFO IBER ICA no va fer un ús adequat de la 
carta de presentació que havia fet el Regidor 
de Cultura, on ja quedava clara la postura de 
l'Ajuntament i simplement la va utilitzar per 
relacionar l'autoritat municipal amb la pub
licació de la guia. 
- L'Ajuntament no té cap mesura de pressió 
davant d'una iniciativa d'aquest tipus, donat 
que no hi fa cap aportació econòmica, sinó 
que són els anunciants 
els qui la financen, mitjançant la contractació 
de publicitat. 
- No és cert que no es donés difusió a la 
primera guia, sinó que se'n varen trametre 
uns quants exemplars a totes les oficines 
d'informació del centres turístics més prop
ers, igual que s'ha fet amb la segona edició. 
- La nova edició no s'ha fet en color, malgrat 
que l'Ajuntament havia facilitat tot el materi
al fotogràfic necessari. 
Davant d'això, l'Ajuntament no tindrà cap 
més relació amb l'empresa INFO IBERICA, 
S .L. • 

considerat que, tot i ser d'una 
entitat privada, per l'arrela
ment de l'entitat entre els lla
gosterencs i per les caracte
rístiques de l'edifici, era plena
ment justificada i necessària la 
intervenció municipal • 

La Zona Industial 

El Polígon I de la Zona Indus

trial ja està totalment acabat i 
s'han iniciat els tràmits per al 

Polígon Il. Concretament el 

Ple de 23 de febrer de 1993 ha

via aprovat el projecte de la la. 

fase del Polígon II, que consis

teix en el moviment de terres, 

voreres i sanejament i en 

l'últim Ple celebrat el febrer 

d'enguany es varen prendre dos 

acords: convocar subhasta 

pública per a la contractació de 

les obres arn b un presuposst de 

26.719.002.- Pta (IVA inclòs) 

i aprovar el repartiment de 

quotes. 

Aquest cost es repartirà entre 

els propietaris, proporcional

ment als drets adjudicats en la 

reparcel.lació del sector. 

L'Ajuntament, titular del 10 % 
de l'aprofitament mitjà, contri

buirà a les despeses amb aquest 

percentatge • 
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