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L'Escorxador 

Efectivament "aquest cop l'Ajuntament de Llagostera no té 
paraules". No té paraules davant la sorpresa i l'estupor 
que provoca el pamflet de la Secció Local d'Esquerra Re
publicana de Catalunya a Llagostera sobre el tancament de 
l'escorxador. 
Aquest escrit que s'ha difós públicament, però, no tardarà 
gaire a girar-se contra els seus autors, perquè és tan fàcil 
de rebatre que els llagosterencs (encara que ERC ho posi 
en dubte) n'han sabut fer una lectura correcta. 
En primer lloc ERC pren una posició clara i contundent a 
favor d'una de 1es dues parts enfrontades en un incident 
que, se suposa, no varen presenciar. 
"Abús de poder", "sospitós interès", "dots de caciquis
me", "llenguatge propi d'un delinqüent" i posar en dubte 
la capacitat d'una persona per exercir un càrrec públic, 
acusacions fetes contra el regidor d'Hisenda, són càrrecs 
prou greus com perquè ERC presenti una denúncia formal 
davant dels tribunals. Ja té les proves per demostrar-ho? 
Si no és així, les injúries són armes que es giren contra 
qui les llança. 
Tal com es demostra a les pàgines interiors d'aquest but
lletí, el Sr. Josep Agustí, regidor d'Hisenda i encarregat 
de l'escorxador, no ha estat el culpable del tancament de 
l'escorxador, sinó que aquesta ha estat una ordre del De
partament de Sanitat, que no s'ha pogut evitar per la inca
pacitat dels carnissers de posar-se d'acord. Si els afectats 
per aquest tancament haguessin estat capaços de compartir 
la despesa que demanava l'adaptació de l'edifici, ells sa
ben perfectament (perquè així se'ls hi va comunicar en les 
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Exterior de l'escorxador Foto: AML 

reunions que vàrem tenir) que l'Ajuntament estava dispo
sat a arribar a un acord econòmic per cedir-los el local i 
perquè hi poguessin continuar l'activitat. 
Per altra banda no s'ha d'oblidar que fins avui la política 
municipal s'ha distingit per la unanimitat dels acords pre
sos i, per tant, els errors o els encerts són atribuibles a tot 
l'equip de govern. També ha estat així en el cas de 
l'escorxador. 
Com podria justificar l'Ajuntament la decisió de fer una 
inversió de 45 milions de pessetes a càrrec del pressupost 
municipal, i per tant de tots els llagosterencs, p~r afavorir 
els interessos d'uns pocs negocis particulars? Es això el 
que faria ERC si tingués responsabilitats de govern mu
nicipal? 
Aquest partit critica el Sr. Josep Agustí per un comporta
ment que l'honora: no haver fet prevaler els interessos 
dels seus companys de gremi ni els seus propis per sobre 
dels de tota la població. Per la seva dedicació i per 
l'honradesa de tota la seva trajectòria política, el Sr. 
Agustí té tot el suport de l'equip de govern. 
Respecte a l'incident que es va produir a l'escorxador de 
Santa Cristina, no prendrem una posició a favor de cap de 
les dues parts implicades, perquè si els afectats així ho de
cideixen, serà la justícia qui es pronunciarà. Malgrat tot, 
ERC ja ha condemnat • 

Interior de l'escorxador 

Narcís Casas Masgrau, 
Alcalde 

Foto: AML 
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Vista exterior de l'edifici de l'escorxador. Foto: AML 

Quins mun1c1p1s han 
de tenir escorxador? 

L'escorxador té una tradició cente
nària a la nostra vila i és una 
herència de l'època en què alguns 
abastaments eren monopolis muni
cipals (igual que el cas de les peixa
teries). 
No obstant, la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en el Cap. III art. 26, 
1 e, estableix els serveis que han de 
prestar obligatòriament els munici
pis: l'escorxador és una obligació 
per als municipis de més de 20.000 
habitants. 
Per tant, el municipi de Llagostera 
no té, per llei, l'obligació de prestar 
aquest servei. 
En canvi, els càrrecs públics sf que 
tenen l'obligació d'administrar cor
rectament el patrimoni municipal i 
de rendibilitzar-lo al màxim, tant 
des del punt de vista econòmic com 
social. Es lògic, doncs, que 
l'Ajuntament tingui molta cura a 
l'hora de cedir un edifici com el de 
l'escorxador o de fer-hi una inver
sió per a un ús particular. En qual
sevol dels dos casos és indispensa
ble que els seus usuaris aportin una 
contraprestació que justifiqui que 
els llagosterencs no puguin disposar 
d'un edifici que podria tenir moltes 
utilitats • 

Adaptar els escorxa
dors a la normativa 

comunitària 

La Directiva 91/497/CEE de laCo
munitat Econòmica Europea regula 
les condicions sanitàries de produc
ció i de comercialització de carns 
fresques en els estats que en són 
membres. Les condicions que fan 
referència als escorxadors distin
geixen dos tipus d'establiments: 

ESCORXADORS DE 
BAIXA CAPACITAT 
Són els que tracten un màxim de 12 
UGM per setmana amb un màxim 
de 600 UGM per any. 

ESCORXADORS 
D'ALTA CAPACITAT 
Són els que tracten més de 12 UGM 
per setmana i superen les 600 UGM 
anuals. 

1 UGM (unitat de bestiar major)= 1 
vedell, 1 cavall, 3 porcs, 6 xais o 6 
cabrits. 
L'any 1993, per exemple, a 
l'escorxador de Llagostera es varen 
matar 381 vedells i 4.862 xais, la 
qual cosa equival a 1.191 UGM. 
Per tant, l'edifici de Llagostera 
s'havia d'adaptar a les normes exi
gides per a escorxadors d'alta ca
pacitat• 

El projecte 

El projecte encarregat per 
l'Ajuntament per convertir l'edifici 
actual en un escorxador d'alta ca
pacitat tenia un cost de 45 milions 
de pessetes, sense incloure el sa
nejament. Aquest projecte, de 
1 'any 1992, va ser redactat per 
l 'enginyer agrònom Sr. Laureà 
Ma. Berenguer Fuster. 
Si l'Ajuntament no té l'obligació 
de prestar aquest servei, qui havia 
d'assumir aquest cost? La postura 
de l'equip de govern ha estat la de 
no carregar aquesta despesa en el 
pressupost municipal, i per tant en 
tots els ciutadans de Llagostera, 
sinó de pensar que eren els usuaris 
de l'escorxador, els carnissers, 
qui s'havia de fer càrrec de portar 
a terme el projecte. 
Però abans que entrés en vigor la 
normativa comunitària, l'estat es
panyol ja havia reglamentat sobre 
els escorxadors municipals.L'any 
1981, mitjançant un Reial Decret, 
es fixaven les condicions tècnico
sanitaries que havien de complir 
els escorxadors municipals de 
l'estat espanyol i es donava el ter
mini de dos anys perquè s'hi po
guessin adaptar. L'Ajuntament de 
Llagostera va encarregar aleshores 
al mateix enginyer Sr. Berenguer 
un projecte d'adaptació que tenia 
un pressupost de 3.959.000.
PTA a la data d'agost de 1982. 
Malgrat tot, el febrer de 1985 
l'Ajuntament rep l'ordre del De
partament d'Agricultura, Ramade
ria i Pesca de la Generalitat de sus
pendre el funcionament de 
l'escorxador per no haver adaptat 
les seves instal.lacions i no haver 
legalitzat la seva situació adminis
trativa. Aquest tancament, però, 
no es va arribar a produir. 
Després que es realitzessin al
gunes obres d'adequació, final
ment l'agost de 19 86 l'escorxador 
va ser inscrit en el Registro Gene
ral Sanitario del Ministerio de Sa
nidad y Consumo • 



Per què s'ha arribat al tancament de 
l'escorxador de Llagostera? 

A "L'Ajuntament informa" del 
mes de desembre de 1993 i amb 
el títol de L'Escorxador, tancat, 
es feia un breu repàs del procés 
que ha portat al tancament 
d'aquest servei per part del De
partament de Sanitat, però a cau
sa de l'interès que ha despertat 
darrerament aquesta notícia, cal 
aclarir algunes qüestions. 

• El 10 de desembre de 1991 
l'Ajuntament de Llagostera rep la 
notificació del Departament de 
Sanitat de les condicions que 
hauran de complir els escorxa
dors a I de gener de 1993. 

• El novembre de 1992ja s'havia 
redactat l'avant-projecte de 
l'enginyer agrònom Sr. Laureà 
Ma. Berenguer. 

• Entre representants de l'Ajun
tament i els carnissers s'han fet 

Agrupació 
sanitària amb Caldes 

de 
Malavella 

El Mapa Sanitari de Catalunya ela
borat per la Qeneralitat preveu la 
creació d'una Area Bàsica de Salut 
que agruparà els municipis de 
Caldes de Malavella, Llagostera i 
Cassà de la Selva. L'ABS tindrà un 
grup de professionals que formaran 
un Equip d'Atenció Primària per 
atendre els tres municipis, però 
mentre aquesta ABS no entri en 
funcionament, la llei permet que els 
treballadors sanitaris locals 
sol.licitin agrupar-se per fer toms 
de guàrdia. 
Emparant-se en aquesta possibilitat, 
els metges de Caldes i de Llagoste
ra varen sol.licitar conjuntament a 
la Delegació Territorial de Sanitat a 
Girona que s'establissin uns toms 

diverses reunions per parlar 
d'aquest tema i buscar possibles 
solucions. 

• El27 de setembre de 1993 tres 
veterinaris inspectors aixequen 
acta de les deficiències que pre
senten les instal.lacions de 
l'escorxador. 

• El18 d'octubre de 1993 el Di
rector General de Salut Pública 
de la Generalitat dicta la resolu
ció de tancament de l'escorxador 
fins que no s'esmenin les defi
ciències tècnica-sanitàries. 

• L'Ajuntament obté del Departa
ment de Sanitat l'ajornament del 
tancament durant un mes per in
tentar trobar una alternativa a 
aquesta situació. 

• El 30 de novembre de 1993 es 
fa efectiu el tancament de 
l'escorxador 

de guàrdia per als dies festius. La 
Delegació Territorial de Sanitat va 
demanar als ajuntaments afectats 
que informessin sobre aque·sta 
sol.licitud i en tots dos casos 
l'informe va ser desfavorable. Con
cretament en la sessió del dia 29 de 
març de 1994, la Comissió de Go
vern de l'Ajuntament de Llagostera 
va prendre aquest acord: 
"Informar desfavorablement sobre 
la sol.licitud feta per l'equip mèdic i 
d'infermeria de les poblacions de 
Llagostera i Caldes de Malavella i 
tramesa per la Delegació Territorial 
a Girona del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social, referent a la ins
tauració de toms d'atenció conti
nuada els dies festius, atès que es 
considera que el servei perdria 
qualitat i que el nombre d'habitants 
que té Llagostera requereix que hi 
hagi servei d'urgències a la pobla
ció." 

Però la Delegació Territorial de 
Sanitat és qui té la competència per 
concedir-ho i va resoldre acceptar 
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l'establiment de toms els dies fes
tius entre els professionals sanitaris 
de Caldes i de Llagostera. Això 
representa que des de les 5 de la 
tarda dels dissabtes i fins a les 9 del 
matí del dilluns següent, les dues 
poblacions comparteixen un metge 
de guàrdia. Els usuaris de Llagos
tera han de trucar al 80 55 80, 
telèfon de la Policia Local. 
L'Ajuntament de Llagostera fa tot el 
possible perquè el servei no perdi 
qualitat i els ciutadans de Llagoste
ra tinguin una assistència sanitària 
correcta. Des d'aquí aprofitem per 
demanar que se'ns faci arribar 
qualsevol queixa o qualsevol in
cidència que pugui esdevenir • 



Festes d'estiu 
1994 

Dissabte 20 d'agost: 
Festa Intercultural del 
«GRAMC" de Llagostera. 
Organitza: 
Col.lectiu "Gramc" de Lla
gostera i Secció d'Estiu de 
la Comissió de Festeigs 
Parc de l'Estació a les 10 de 
la nit. 
Hamadis i el seu grup. 

Dissabte 27 d'agost: 
Ball amb el grup Rolls. 
Plaça del Mas Sec, a les 10 
de la nit. 
Organitza: Secció d'Estiu de 
la Comissió de Festeigs 

Dissabte 3 de setembre: 
Nit de Flamenc 
Àrea de Cultura 
Encreuament e/ Pau Casals 
Passeig Pompeu Fabra, a 
les 10 de la nit. 

Diumenge 11 de setembre: 
Diada de Catalunya 
Plaça Catalunya, tarda-nit. 

Contribució 

Estan al cobrament els re
buts de l'Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa ur
bana i rustica. El període de 
pagament en voluntària aca
barà el proper 15 de setem
bre. 

Horari d'estiu de 
la Biblioteca 

Fins el dia 15 de setembre, 
l'horari d'estiu de la Biblio
teca Julià Cutillé és el 
següent: 
Dilluns, dimecres i diven
dres: de 16 a 21 h. 
Dimarts i dijous: de 9 a 14 h. 
Dissabtes tancat. 

El Punt d'Informació Juvenil 

A "L'Ajuntament informa" núm. 2 del mes de març 
s'anunciava la posada en marxa del Punt 
d'Informació Juvenil de Llagostera i es convocava 
un concurs de propostes per a un logotip que iden
tifiqués aquest nou servei. El logotip guanyador és 
el que es pot veure aquí i la seva autora és Dolors 
Diaz Galiano. S'han editat i repartit uns fulls infor
matius perquè. tothom pugui conèixer per a què li 
pot servir el P.I.J. (es poden trobar al local del 
P.I.J: al Pavelló Polisportiu). 
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----•FA 100 ANYS -----

21 DE JULIOL DE 1894 

Se aprueba una cuenta de Silvestre Bach, calderero, de 15 pesetas 
por importe de un bracero laton grarule para la Casa Con
sistorial(. .. ) 
Se aprueba asimismo otra cuenta de Silvestre Bach de 102 pesetas 
y 5 centimos por importe de lamparas, un far ol y ot ros para la Es
cue/a Menor de Bel/as Artes. 

..a~--- FA SO ANYS -----

16 D'AGOST DE 1944 

El( ... ) Sr. Casanovas expone los antecedentes que ha logrado ob
tener respecto al establecimiento de la Estafeta de Correos en la 
vil/a y, visto que funcionaba normalment e desde 1904, que el ofi
cial encargado march6 voluntariamente con las hordas rojo
separatistas abandonando la oficina; que fue clausurada provisio
nalmente y por fin convertida en Carteria Rural desde 1~ de junio 
de 1942, los reunidos acuerdan solicitar de la Dirección General de 
Comunicaciones el nuevo establecimiento de dic ha Estafeta,faci
litarulo el Ayuntamiento ( ... ) local para instalar las oficinas y vi
vienda para el Sr. Administrador que fuera desigando. 

Arxiu Municipal: 
donacions 

La Sra. Nativitat Oliveras 
ha donat dos programes de 
Festa Major de l'any 1959. 

El Sr. Josep Cantó ha do
nat una còpia d'un cartell 
del Cinematògraf IRIS 
(Cafè Bassets) de l'any 
1908 i 18 números de la re
vista local "Lacustaria" dels 
anys 1961 a 1967. 

El Sr. Emili Soler ha donat 
un plànol del terme munici
pal de Llagostera (1 00 x 
120 cm.), datat aproxima
dament a 1870 i 8 pro
grames de Festa Major edi
tats pel G.E. Bell-Matí en
tre 1973 i 1982. 

La Sra. Montserrat Pla ha 
donat 17 fotografies sobre 
la vida local datades entre 
1920 i 1940. 

El Sr. Enric Marquès ha 
donat els números 110, 
111,112,114,119 i 120 
de la Revista de Girona 
(1985-1986). 

El Sr. Joan Soler ha donat 
dues fotografies de Corpus 
dels anys 1940. 

El Sr. Arcadi Compte ha 
donat dues revistes, 
"L'Actualitat" (1910) i "Fo
tos" (1940), i un cartell del 
Cinema Casino Llagoste
renc de l'any 1918. 

El Sr. Antoni Mascort ha 
donat un exemplar del seu 
llibre "L'Exposició (Depor
tació)". 

El Sr. Diego Sanchez Mc
renilla ha donat un bitllet de 
tren de l'any 1952 Barcelo
na Término - Llagostera 
(enllaç amb el Carrilet a Gi
rona). 

Els germans Barceló Pla 
han deixat una fotografia 
d'un grup d'alumnes de 
l'escola pública de nens de 
l'any 1929 per fer-ne una 
còpia. 
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