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Avançament de 
"La Reforma" a 

Llagostera 

El mes d'octubre passat, 
el Delegat Territorial 
d 'Ensenyament, Sr. Alber t 
Vancells, va fe r públic 
l'avançament del tercer curs del 
nou sistema educatiu a les 
comarques gironines de l'Alt i el 
Baix Empordà i a les poblacions 
de Cassà de la Selva i Llagostera, 
pertanyents al Gironès. 

Com a resultes d'aquest 
avançament i tenint present que a 
partir del proper curs escolar 
1996-1997 tots els centres de 
Catalunya, privats, públics o 
subvencionats, implantaran el 
primer curs de l'Ensenyament 

Secundari Obligatori (ESO), els 
alumnes de la nostra població ja 
no hauran de marxar més de 
Llagostera i podran romandre-hi 
fins als 16 anys, o fins als 18 si 

decideixen cursar el batxillerat. 

Llagostera tindrà un Institut 
d'Ensenyament Secundari propi, 
que començarà a funcionar a 
partir del proper curs escolar 96-
97. 

Com afectarà aquest fet els 
alumnes d'EGB de la nostra 

localitat el curs 1996-1997? 

*Els alumnes que actualment 

estan cursant 6è d'EGB aniran al 
nou Institut de Llagostera, on 

cursaran 1r. d'ESQ. El 7è. d'EGB 
s'extingeix i ja no es cursarà més. 

*Els alumnes que actualment 
estan cursant 8è. d'EGB no 
hauran de marxar del poble. Es 
quedaran al nou Institut local, on 
cursaran 3r. d'ESO i podran 

romandre-hi fins als 16 o als 18 
anys. 

*Els alumnes que actualment 

estan cursant 7è. d'EGB el curs 
que ve continuaran en el mateix 

centre d'ensenyament primari. 
No serà fins al curs 97-98 quan 
s 'incorporaran al nou sistema , 
educatiu i aniran a l'Institut de 
Llagostera per cursar 3r. d'ESQ. 

Des de l'Ajuntament volem 
expressar la nostra satisfacció per 
aquesta notícia, que farà possible 
rendibilitzar l'esforç que s'ha fet 
durant aquests darrers anys per 
dotar el nostre poble 

d'infraestructures esportives i 
culturals. 

A partir d'ara la despesa 

econòmica que han de realitzar 

les famílies pels desplaçaments 

dels seus fills/ lles a les 

poblacions de Girona, Sant Feliu 

de Guíxols o Cassà de la Selva 

per cursar estudis de batxillerat, 

desapareixerà. Cap estudiant de 

Llagostera deixarà d'estudiar 

batxillerat per raons purament 

econòmiques i això és un avenç 

molt significatiu, no només des 

del punt de vista cultural, sinó 

també social. 

Servei de :pediatria 
i de puencultura 

Metge: José Miguel Sanchez Muro 
Infermera: Amelia Marín Mufioz 

Harari: Dilluns, dimecres i divendres a 
Llagostera. 
Dimarts i dijous a Caldes de Malavella. 

Pediatria (Per a nens malalts) de 9 a 11 
hores. 

Puericultura (Per a con trol de nens 
sans, amb hora concertada) d'li a 13 
hores. · 

VACUNA DE LA MENINGITIS 

La vacuna contra l'Haemophilus 

influenzae" tipus B es recomana als 

nens menors de cinc anys i sobretot en 

edat inferiorals dos anys. 
Aquesta afirmació ha estat motiu de 
controvèrsia entre les autoritats 
sanitàries i la Sociaetat Espanyola de 
Pediatria. No és una vacunació 
obligatòria, és una RECOMANACIÓ 
que es fa pels motius següents: 
- L"'Haemophilus influenzae" és una 
bactèria que afecta de manera 
predominant els lactants, de manera que 
davant qualsevol tipus d'infecció, otitis, 
pneumònia, cel.lulitis, meningitis ... ,la 
primera bactèria a descartar és aquesta. 
I també és la que amb més freqüència 
pot deixar seqüeles. 
És cert que en el cas de la meningitis, 
en el nostre país causen un 10% 
aproximadament d'aquesta malatia, la 
resta és per un altre tipus de bactèries, 
com el meninococ . tipus B, 
pneumococ ... , però és cert que aquest 
bactèria és més agressiva i el pronòstic 
més greu. 
Actualment existeix vacunació, i per 
tant profilaxi, almenys per a un 10% de 
les meningitis que es produeixen en el 
nostre medi, per la qual cosa, tal com 
diu la Societat Espanyola de Pediatria, 
SÍ QUE ÉS ACONSELLABLE 
VACUNAR ELS NENS MENORS DE 
CINC ANYS I SOBRETOT ELS 
MENORS DE DOS ANYS. 

José Miguel SÀNCHEZ MURO 
Amelia MARÍN MUÑOZ 



La Festa 
de la Tercera Edat 

Cada any en aquestes dates es celebrava 

la Festa-Homenatge a la Tercera Edat. 

Aquest any seria el desè aniversari 

d'aquesta festa i, per això, ja significaria 

una celebració especial. Però encara s'hi 

pot afegir que ben aviat estarà acabat 

l'edifici del c/Concepció que serà la 

nova seu de la Llar d'Avis. Per això, la 

Junta de la Llar d'Avis i l'Ajuntament 

han decidit celebrar conjuntament tots 

dos esdeveniments.El proper mes de 

febrer, doncs, celebrarem la Festa

Homenatge a la Tercera Edat i la 

inauguració del nou edifici. Quan 

s'acos_ti la data s'anunciarà perquè 

tothom hi pugui assistir. 

Activitats de tardor del 
Museu del Dolmen 

El passat dia 5 d'octubre, en un acte 

orgatzat per l'Àrea de Cultura de 

l'Ajuntament de Llagostera i presentat 

per l'Alcalde de la població Sr. Narcís 

Casas, es va fer públic el calendari 

d'activitats de tardor del Museu del 

Dolmen. 

L'acte es va cloure amb una conferència 

del Sr. Narcís Soler, professor de 

Prehistòria de la Universitat de Girona, 

sobre "El món paleolític a Llagostera". 

Es va presentar l'ampliació dels 

materials exposats a les vitrines del 

Museu, entre els quals destaquen la 

reconstrucció d'un enterrament neolític, 

diverses maquetes dels tipus de 

monuments megalítics i l'àudio-visual 

d'un quart d'hora de durada que parla 

del neolític i del megalitisme en el 

Obres de construcció de la nova seu de la Llar d'Avis al dConcepció. (Foto AML) 

terme de Llagostera i en la veïna Serra 

de Cadiretes. 

A més dels vessants d'investigació i de 

conservació, el Museu vol fer especial 

incidència en la difusió del patrimoni 

llagosterenc i de la Serra de Cadiretes. 

Relacionades amb aquest punt, s'han 

presentat un seguit d'activitats 

pedagògiques, dirigides especialment a 

les escoles i unes visites guiades per al 

públic en general, que es poden realitzar 

a partir del Museu. Corresponent a cada 

itinerari, s'ha editat un díptic on s'indica 

el recorregut a seguir i un seguit 

d'informacions sobre els monuments 

que es visiten. 

Durant dos caps de setmana les visites 

guiades han comptat amb notable 

participació i acceptació per part del 

públic que hi ha assistit. 

La intenció de L'Ajuntament de 

Llagostera , amb la presentació 

d'aquestes activitats és donar a conèixer 

el Museu del Dolmen i convertir-lo en 

un dels eixos vertebradors de la 

promoció del patrimoni cultural 

natural de la vida i els seus entorns. 

Hospital-Residència 
Josep Baulida 

CENTRE DE DIA 

El Centre de Dia per a gent gran és un 

servei d'acolliment diürn, amb una 

estructura funcional compensatòria de 

la llar i una alternativa a l'internament. 

Té una funció sòcio-assistencial 

destinada a l'atenció de persones grans 

amb discapacitats, per satisfer les seves 

necessitats. 

Poden ser usuaris d'aquest servei 

aquelles persones de més de 60 anys 

que, tot desitjant no abandonar les seves 

llars, e s veuen afectade s pe r un 

deteriorament físic, cognoscitiu o per 

una manca d'atenció familiar que els 

minva la seva capacitat d'autonomia. 

L'horari d'atenció als usuaris del Centre 

de Dia és el següent: 

Dia complet : entre les 8 i les 20hores 

(mínim 8 hores). 

Parcial : matí de les 8 a les 14 hores. 

tarda de les 14 a les 20 hores. 
Per a qualsevol consulta, tant del Centre 

de Dia com dels altres serveis del 

centre, es pot trucar al telèfon 80 51 34 

de les 8 a les 12 hores. 



Antoni Varés. 
Un home i el seu temps 

L'any passat l'Ajuntament de 
Girona va organitzar una 
exposició antològica de l'obra 
d'Antoni Varés, que es va poder 
veure al Museu d'Història de la 
Ciutat. 
Donat l'interès de l'obra d'aquest 
artista i tenint en compte que era 
fill de Llagostera, l'anterior 
consistori va considerar que seria 
interessant que els llagosterencs 
tinguessin l'oportunitat de veure
la en el nostre poble. Per això es 
va demanar a l'Ajuntament de 
Girona que cedís el material per 
exposar-lo a Llagostera. 

inaugurar el passat dia 1 O de 
desembre a la Sala 
d'Exposic ions de l 'Arxiu 
Municipal de Llagostera. 
L'acte d'inauguració va ser 
presentat per la Sra. Pilar 
Sancho, Regidora de Cultura, que 
va explicar els motius que han 
portat a organitzar l'exposició i 
va anunciar la propera aparició 
del número 13 de Crònica, 
dedicada a Antoni Varés, del qual 
serà autora la Sra.Albina Varés i 
de Batlle, filla de l'artista . 
Precisament Albina Varés va fer 
la següent intervenció i va 
recordar els orígens llagosterencs 
de la seva família i va fer una 
evocació humana i intimista de la 
figura del seu pare. Finalment va 
cloure l'acte l'Alcalde Sr. Narcís 
Casas, que va agrair la 

Antoní Varés en el muntatge de la pel.Jícula "El Caslillo Maldí to" I 950. 

Tant l'Arxiu Municipal de 
Girona, dipositari de part de 
l'obra d'Antoni Varés, com la 
família Varés-de Batlle, han cedit 
aquest material i l'exposició es va 

col.laboració de tothom qui ha 
fet possible aquesta exposició i 
va mostrar la satisfacció del 
consistori d'haver pogut fer 
aquest petit homenatge a Antoni 

Varés. 
L'exposició "Antoni Varés. Del 
cartell al cinema. 1928-1966" es 
pot veure en dues sales de 
Llagostera: la Sala de Sessions 
de l'Ajuntament i la Sala 
d'Exposicions de l'Arxiu 
Municipal. En la primera hi 
trobem les obres de gran format, 
sobretot cartells de la seva època 
parisenca i cartells anunciadors 
de festes populars i tradicionals 
de Girona i comarques. També 
s'hi exposen les aquarel.les i les 
tintes, algunes d'elles dedicades a 
Llagostera. Per altra banda, a 
l'Arxiu Municipal hi ha l'obra de 
disseny gràfic, que ens mostra 
una obra molt avançada a l'època 
i que té especial interès per a 
nosaltres pels dissenys que ens 
recordaran indústries i comerços 
de Llagostera, avui desapareguts. 
Tots coneixem la faceta 
cinematogràfica d'Antoni Varés. 
Per això també es faran passis 
continus a la Sala d'Exposicions 
de l'Arxiu Municipal de les 
pel.lícules rodades per Antoni 
Varés. 

HORARI D'EXPOSICIÓ : 

Des del dia 10 de desembre 
de 1995 al 6 de gener de 
1996. 

Dissabtes 
hores. 

de 18 a 20 

Diumenges i festius : de 12 
a 14 i de 18 a 20 hores. 



Llagostera amb Bòsnia 

Des de tots els grups polítics, juntament 
amb les entitats locals, ens hem 
manifestat en favor del poble de Bòsnia 
fent una campanya de recollida de : 

- aliments enllaunats 
- material escolar 
- sabó 
- gel 
- dentifrici 
- raspalls de dents 

Hem obert també el compte corrent 
número 2013068690200261275 de 
Caixa de Catalunya, per asi algú vol fer 

Urbanització del carrer 
de Tossa 

Al no 4 de "L'Ajuntament informa" es 
publicaven tots els projectes que havien 
estat presentats per l'Ajuntament de 
Llagostera al Pla Únic d'Obres i Serveis 
de Catalunya del període 1996-1999, 
per tal que fossin subvencionats. D'entre 
aquests projectes, hi havia el següent: 
PRIORITAT: 2 
ANUALITAT: 1996 
PROJECTE: AMPLIACIÓ I 
REFORMA URBANITZACIÓ CTRA. 
TOSSA 
FINANÇAMENT: 
- Fons propis (10%) 4.529.529.-PTA 
- Contrib. esp. (40%) 18.118.110.-PTA 
- PUOS (50%) 22.647.638.-PT A 

TOTAL 45.295.276.-PTA 

c:==:...J Fa 100 anys 

23 de desembre de 1895 

Diose lectura a una intancia de varios vecinos 
solicitando que considerando mas ventajoso a 
los intereses del vecindario el que el mercado 
que basta ahora viene celebrandose en varios 
puntos de la poblacion,se celebrase en adelante 
desde la calle de Concellers, parte alta, a la 
plaza de la Industria, ambas inclusives: 
Despuesde una ligera discusion se acordó por 
unanimidad que en adelante todo lo referente al 
mercado de comestibles se situe en la calle de 
Concellers a la plaza de la Industria, ambas 
inclusive. 

una aportació en efectiu. Aquest compte 
continua obert i els diners que es 
recullin es destinaran a la compra de 
medicaments. 
S'han preparat també diferents actes, 
com la conferència a càrrec del Sr. 
David Vilalta, membre de Mestres 
sense Fronteres, que ens ha volgut fer 
arribar la seva experiència viscuda a 
Bòsnia. A través d'ell es canalitza la 
campanya de les litografies d'Antoni 
Tapias destinades a fer arribar calçat de 
la casa Chiruca als nens bosnians. 
Hem de dir que la campanya ha estat 
molt participativa i que s'ha recollit 
molt de material.En total s'han recollit 

Un cop tots els municipis han presentat 
les seves sol.licituds, la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya elabora 
una proposta de projectes a 
subvencionar i d'imports que es 
concediran per a cada un, que és 
publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat i a la qual es poden 
presentar al.legacions. 
El passat dia 21 d'octubre començava el 
període d'esposició pública de la 
proposta del PUOSC 1996-1999, que 
preveu que a l'Ajuntament de 
Llagostera se li subvencioni només el 
projecte de pavimentació de camins 
veïnals amb 27.000.318.-PT A. 
L'Ajuntament de Llagostera, donat que 
considera que és necessari fer aquesta 
obra que fa temps que està pendent i 
davant la dificultad de fer-la si no és 

70 paquets d'uns 30 kilos cada un 
aproximadament i en aquests moments 
hi ha 47.000.-PTA de donatiu en el 
compte de Caixa de Catalunya. 
En nom de totes les entitats i les 
associacions que hi han participat, 
donem les gràcies a tothom qui hi ha 
posat el seu granet de sorra. Felicitem 
molt especialment tots els nens i nenes 
de les ecoles per ser el lloc on més 
material s'ha recollit. També cal 
destacar els treballs escolars que han fet 
i l'interès que han demostrat com a 
mostra de solidaritat envers els nens 
bosnians. 

En nom de Bòsnia, 
MOL TES GRÀCIES ! 

subvencionada, va presentar una 
al.legació sol.licitant que la urbanització 
del e/ Tossa també fos subvencionat. 
Això va ser el dia 14 de novembre de 
1995. A mitjans desembre, que és quan 
es redacta aquesta notícia, encara no 
s'ha rebut cap resposta de la Generalitat 
que pugui donar peu a afirmar que 
aquesta obra rebrà subvenció del 
PUOSC. 
Esperem que això aclareixi els dubtes 
que han tingut molts ciutadans, sobretot 
e ls més afectats, per la notícia 
apareguda al Diari de Girona el dia 1 de 
desembre de 1995, en què hi havia una 
confusió del tram que abraça el projecte 
(es parlava del tram entre la plaça del 
Carril i el e/ Costa Brava) i que donava 
per fet que la Generalitat havia concedit 
la subvenció sol.licitada. 

Fa 50 anys 

16 de desembre de 1945 

Visto el expediente incoado sobre almacenamiento de corcho bomizo iniciado en la Plaza de Pedro Albertí 
(conocida por de San Narciso) de esta villa, por "La Suberina S.A.", y los informes emitidos en el mismo 
por el Consejo Municipal de Sanidad, el Sr. Arquitecto Municipal; y la Jefatura Agronòmica Provincial, 
los reunidos acuerdan: ¡o Que el almacenamiento de corcho bornizo se considera facilmente 
combustible;incómodo para el vecindario y lesivo para las planta y edificaciones a unos doscientos metros 
a su alrededor, por las bormigas rojas que anidan babitualmente en dicha materia; y contrario al omato de 
la villa si se establece en el perímetro de la misma.2•-Que "La Suberina,S.A." debe retirar inmediatamente 
todo el corcho depositado dentro del ambito de la plaza de Pedro Albertí;3°- Que, a partir del recibo de la 
notificación del presente acuerdo y antes del I o de Mayo de 1946, debení "La Suberina, S.A." retirar el 
almacenamientode corcho bornizo que ha acumulado entre la Plaza de Pedro Albertí y la carretera que va 
de la de Caldas de Malavella a Tossa de Mar, por ser considerado facilmente combustible, incómodo para 
el vecindario y contrario al omato de la vi lla. 

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