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Us fem a mans 
aquest 
exemplar de 

l'Ajuntament Infor
ma amb la voluntat 
dc reprendre la co
municació d'una 
manera més regular 
per tal d ' informar
vos dels principals 
esdeveniments que, 
relacionats amb Lla
gostera, tinguin 
l'Ajuntament com a 
principal protago
nista. 

En aquesta pri
mera entrega volem 
donar especial sin
gularitat a la bona 
notícia que per a la 
nostra població sig
nifica haver cedit els 
terrenys per cons
truir el nou edifici 
de l' institut, ja con
solidat. a casa nos
tra. Esperem que 
aquesta informació 
serveixi per aclarir 
les informacions 
errònies i interessa
des que han pretès 
tergiversar el difícil 
procés de la cessió 
dels terrenys. 

OCTUBRE DE 1998 

Llum verda per a la construcció 
del nou edifici de l'lES 

Estarà ubicat al Sector Ganix, molt a prop del poliesportiu 

L 'Ajuntamen t de 
Llagostera ja ha 
posat a disposició 

del Departament d'En
senyament els terrenys 
per a la construcció de 
les noves instal·lacions 
de l'Institut. Després 
d'aquesta cessió, el De
partament podrà posar 
l'lES de Llagostera a 
concurs públic per a 
l 'adj udicació del pro
jecte constructiu. L'em
plaçament d'aquest im
portant serve i serà al 
Sector Ganix molt a 
prop del pavelló polies
portiu. 

L 'espai on es con
truirà l'lES, que ja 
compta amb el 

vistiplau del Departa
ment, s'ha aconseguit 
gràcies a la cessió 
avançada dels terrenys 
per part de tots els pro
pietaris i que ha n ego-

S'ha canviat la fusteria exterior de l 'escola pública 

El 
Departament 
d'Ensenyament 
ja pot 
procedi.r a 
i.ncloure el 
projecte a 
concurs 
públi.c 

ciat directament l' Ajun
tament, el qual ha exi
git que els ter-renys es
tiguessin situ ats èn un 
lloc assolellat i a prop 
de la zona d'equipa
ments. 

La recepció dels ter
renys, així com la 
cessió al Departa

m ent es va materialit
zar el passat dia 1 de se
tembre en Comissió de 

Segueix a la pàg 3 



BREUS 

SEGONA VENDA DE 
PARCEL·LES A LA 
ZONA INDUSTRIAL: 

L Amb la intenció de 
promocionar la zona 
industrial l'Ajuntament 
en Ple, en sessió del dia 
30 de setembre de 
1998, va aprovar con
vocar concurs públic 
per a la venda de les tres 
parcel·les de la zona in
dustrial: parcel-la de 
1.200 m2 amb tipus 
mm1m de licitació 
de 7.899.000 ptes; par
cel-la de 1.329 m2 amb 
el tipus mínim de lici
tació de 8.748.143 ptes; 
i una parcel-la de 1.2SS 
m2 amb un tipus mí
nim de 8.261.037 ptes. 

MILLORES EN EL 
CAMP DE FUTBOL: 

El camp de futbol de 
Llagostera ha experi
mentat millores consi
derables que ha consis
tit en l'arranjament de 
les dutxes i lavabos en 
la zona de vestidors i 
del drenatge del terreny 
de joc. 

Porperament es 
planteja arranjar la zo
na destinada al públic 

SUPRESSIÓ DE LES 
BARRERES ARQUI 
TECTÒNIQUES: 

Amb la finalitat de 
facilitar la mobilitat a 
les persones que patei
xen alguna discapacitat 
motriu, s'han co
mençat a suprimir al
gunes de les nombroses 
barreres que ho impe
deixen. S'ha construït 
un ascensor per al Dis
pensari municipal i 
una rampa per accedir 
al Casino Llagosterenc. 
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Reduir,reciclar i 
un repte per 

reutilitzar, 
a tots 

La deixalleria contribuirà a la millora del medi ambient 

En el termini de 
poques setmanes 
es procedirà a la 

inauguració d'una dei
xalleria, un servei des
tinat a la recepció i 
classificació de tots els 
residus sòlids no orgà
nics que es generen en 
el nostre terme munici
pal. 

L a deixalleria t é 
com a objectius 
principals reduir 

la quantitat dels resi
dus que tenen com a 
destinació l 'abocador 
comarcal. També vol 
contribuir a augmentar 
la reutilització, el reci
clatgte i la valorització 
dels residus, fomen
tant i facilitant la utilit
zació correcta dels con
tenidors de recollida 
selectiva, així com re
colzant les mesures de 
selecció en origen, en 
l'àmbit domèstic i tam
bé en els diferents sec
tors econòmics genera
dors de residus. 

Ala deixalleria de 
Llagostera s'hi 
podran dipositar 

residus especials com 
els fluorescents, 
pneumàtics, piles, ba
teries de cotxe, olis, 
pintures, vernissos, 
etcètera. També els re
sidus reciclables, com 
el paper, cartró, vidre, 
fustes, ... i també altres 
de voluminosos com 
els mobles vells, neve
res, runes procedents 
de la construcció, 

La deixalleria serà una realitat a finals de la tardor 

Volem 
contri.bui.r a 

la 
consci.enci.aci.ó 

del ci.utadà 
envers 
el medi. 
ambi.ent 

restes de jardineria, 
etcètera. 

L a instal·lació, ubi
cada a la zona in
dustrial, té un 

Llagostera 

cost aproximat de lS 
milions de pessetes dels 
quals, el SO per cent, 
han estat subvencionats 
pel Departament de Me
di Ambient de la Gene
ralitat. 

L a deixalleria tindrà 
forma de ferradura 
que marcarà el re

corregut intern amb 
cotxe per facilitar-ne 
l' ús. Ben aviat es proce
dirà a la realització 
d'una àmplia campan
ya d'informació i sensi
bilització adreçada als 
centres educatius i a la 
població en general. 



Llagostera 
Caldes 
~ 

Tossa de 
Mar 

Govern.El Ple ja ha 
aprovat provisional
men el Pla Parcial del 
Sector Ganix, del qual 
solament resta comple
tar els processos urba
nístics que requereix el 
desenvolupament d e 
qualsevol pla parcial. 

L
'any 1995, les 
noies i els nois 
de Llagostera 

havien de marxar de la 
població per continuar 
els seus estudis. Actual
ment, l'Institut ja és 
un fet innegable. Hi 
estudien 300 alumnes, 
distribuïts en 12 grups, 
amb una plantilla do
cent de 31 professors. 
Aquesta realitat no ha 
conformat l'Ajunta
ment, que ha perseguit 
des del seu inici la cons
trucció d e les intal·la
cions definitives. El 
procés ha estat llarg. Els 
m esos de febrer i març 

Sector Ganix 

de 1997, després de di
verses entrevistes, res
ponsables del Departa
ment varen accedir a 
veure els ter-renys ini
cials reservats a Can Fo
nollerons per a la seva 
ubicació. 

Els terrenys no 
varen ser con
siderats adients 

i es va sol·licitar una al
ternativa de terreny ur
banitzable de 8.000 m2 
m és propera al centre 
de la població. A partir 
d 'aquell moment es va 
començar una negocia
ció intensa amb els pro
motors del Sector Ga
nix a fi de desenvolupar 
la zona i aconseguir 
els 8.000 m2 necessaris. 
L'equip de govern con
tinua considerant 
aquest un tema priori
tari, per la qual cosa 
vetllarà per la seva ràpi
da i correcta execució. 

Inici de curs amb 
millores importants 
als centres· escolars 

El passat 15 de se
tembre es va ren 
iniciar sense cap 

incident destacable les 
classes corresponents a 
l'ensenyament bàsic. 

Prop de 500 nens i 
nenes varen accedir a 
les aules de les dues es
coles i a la llar munici
pal d'infants. 

El parèntesi d'est i u 
ha estat idoni per pro
cedir a la millora dels 
centres públics de Lla
gostera. 

En el cas de l'Escola 
Lacustària s'ha canviat 
i millorat la fusteria ex
terior. 

En una primera fase 
s'han instal ·lat marcs i 
finestres d'alumini 
substituin t les existents 
de fusta. En una segona 
fase (1999), es proce
dirà al canvi de les por
tes i finestres restants 

A la Llar d'Infants El 
Niu també s'hi han rea
litzat millores per als 
més menuts. 

Al Niu s'han cons
truït uns nous lavabos i 
vestidors per a les clas
ses. Els petits gaudiran 
a partir d'ara d'una sala 
polivalent de psicomo
tricitat. 
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L'oferta de 

cursos 1 

acti.vi.tats 

culturals es 

consolida 

Per tercer any conse
cutiu l'Àrea de Cultura 
ha editat el conjunt 
d'activitats lúdica-cul
turals que l'Ajunta
ment ofereix per al 
curs que acaba de co
mençar. El llibret esde
vé una important guia 
per accedir als gairebé 
mig centenar d'actes, 
cursos o conferències 
que conformen aquesta 
àmplia i interessant 
proposta. "Les Mura
lles de Llagostera" és el 
tema monogràfic triat 
enguany per a l'activi
tat històrica -cultural. 
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Els canv1s en la 
viària milloraran 

circulació 
el trànsit 

L'AJUNTAMENT INFORMA inclou un plano explicatiu amb els canvis 

Des de l' Ajunta
ment de Llagos
tera ens hem de

cidit a emprendre un 
pla per modificar la cir
culació viària d'algunes 
de les principals artèries 
que conflueixen en el 
centre de la població. 

Darrerament ha 
augmentat con
siderablement el 

parc mòbil a la vegada 
que també, sortosa
ment, tenim cada dia 
més visitants i gent de 
pas que naturalment in
crementa la densitat del 

Quins seran els 
canvis? 

Es poden resumir en 
tres aspectes: 

Canviar de di recció 
algun carrer d'un sol sen
tit. 

Convertir en un sol 
sentit de circulació diver
sos carrers que confluei
xen en el centre de la po
blació. 

trànsit. Per això la cir
culació i l 'estaciona
ment a la zona centre 
de la nostra vila és i serà 
cada cop més pro
blemàtica si no prenem 
les mesures adequades. 

La finalitat d'~ques
tes mesures es pre
cisament millorar 

la fluïdesa de la circula
ció i aconseguir una 
major seguretat per als 
vianants. Els canvis 
previstos s'indiquen a 
peu d'aquesta pàgina i 
mitjançant el plànol 
que adjuntem en 

ELS CANVIS 

Convertir en carrer per 
a vianants la baixada en
tre el Carrer San t Pere i 
Baixada de la Costa. 

Quins seran els 
carrers que canvia
ran de sentit? 

Cristòfol 
Comte Guifré 

Colom, 

El centre de Llagostera 
notarà millores amb els 
canvis previstos 

aquest full. S'han con
creta t després de con
sultar, tant a la Policia 
Municipal, com als ciu
tadans i també als grups 
polít ics municipals. 

L'Ajuntament és 
conscient que 
qualsevol canvi 

comporta un esforç 
d'adaptació per part 
dels veïns. Per això es 
demana la seva col -la
bora ció per tal que 
molt aviat els canvis es
devinguin un hàbit per 
a tots i una millora. 

Quins seran els 
carrers que tindran 
un sol sentit? 

Almogàvers (De Fiva
ller a Pl. Catalunya), Bar
celoneta, La Coma, Don
zelles, J aume I (De Pl. 
Catalunya a Fivaller) , 
Maiena, Nou, Onze de 
Setembre, Puig del Gene
ral, St. Josep i Santiago 
Rusiñol. 


