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El Centre de Dia Josep Baulida, 
un serve1 per als nostres av1s 

El centre comparteix dependències amb la residència 

L
lagostera gaudeix 
d'un any i mig 
ençà d'un Centre 

de Dia per a gent gran.· 
El Centre de Dia josep 
Baulida, ubicat a la re
sidència que duu el ma
teix nom, és un recurs 
intermig entre la per
manència de la persona 
gran en el seu domicili i 
l'ingrés dins la residèn
cia, afavorint la primera 
possibilitat. Aqu est ser
vei ofereix també l'aten
ció necessària a l'usuari 
mentre continua vivint 
a casa seva. El Centre de 
Dia té una capacitat de 
18 places, 8 de les quals 
estan ocupades en 
aquests moments. El 
Centre de Dia funciona 
de dilluns a diumenge, 
des de les 8h. del matí 
fins a les 8 h. del ves
pre. 

El Centre de Dia ofereix als avis uns bons serveis 

Aquest servei faci
lita també l 'ac
cés amb cotxe a 

tots aquells usuaris que 
ho necessitin. Des del 
mes d'octubre de l'any 
passat s'ha establert un 
conveni amb la Creu Ro
¡~, que recull amb am
bulància els avis que t e
nen dificultats de 
mobilitat, al matí, i els 
retorna a casa seva al ves
pre. 

En el mateix centre, 
des de l'any 1997 
funciona un ser

vei de fisioterapeuta, 
els dilluns, dimecres i 
divendres, de 9 a 12 del 
matí. Aquest estiu pas
sat també va entrar en 
funcionament un nou 
servei orientat a fo
mentar l 'est ímul dels 
avis en l'àmbit dels tre-

Segueix a la pàg 3 
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La poli.ci.a 
local 

s'i.nstal·larà 
a la caserna 
de la Guàrdi.a 

Ci.vi.l 

L'Ajuntament de 
Llagostera i la Guàrdia 
Civil han signat un 
conveni, que entrarà en 
vigor quan li hagi do
nat el vistiplau la Direc
ció General de la Guàr
dia Civil, mitjançant el 
qualla policia local 
s'instal·larà en l'edifici 
de la "Casa-Cuartel". 

La darrera reestruc
turació d'aquesta enti
tat va comportar el tan
cament gairebé total de 
la caserna. Solament hi 
resta un petit descata
ment d'agents que ocu
pa una part reduïda de 
l'immoble. 

L'estat actual de 
l'edifici és força accep
table, si bé l'Ajunta
ment s'haurà de fer cà
rrec de l'adequació de 
les instal·lacions a les 
necessitats del servei. 

La cessió de l'edifici 
es fa per dos anys, reno
vable de manera au
tomàtica posteriorment 
cada any. 

L'Ajuntament atorga subvencions a les empreses que s'hi instal·lin 

Les mi.llores en 
atrauen 

la zona 
empreses industrial 

U
na de les 
prioritats de 
l'actual Go-

vern Municipal va ser 
la de potenciar el sector 
industrial de Llagoste
ra. Amb aquesta finali
tat de finals del 9 6 I 

ençà, s'han dut a terme 
diverses actuacions que 
s'han traduït en la pro
gressiva ocupació de les 
parcel·les de la zona in
dustrial. 

Per potenciar 
l'atracció 
d'empreses a la 

nostra població l'Ajun
tament va aprovar, a fi
nals de 1998, una orde
nança que regula la 
instal·lació d'empreses 
i contempla un seguit 
de subvencions per a la 
construcció i l' obertu
ra d'activitats econò
miques. 

La primera ac
tuació es va 
centrar en el 

vessant urbanístic de la 
zona industrial. Es va 
treure una torre d'alta 
tensió i es varen acabar 
tots els vials i serveis. 
Paral·lelament, l' Ajun
tament va encarregar 
un estudi de mercat de 
la zona geogràfica per 
conèixer millor les pos
sibilitats del nostre mu
nicipi envers l'activitat 
industrial. Del resultat 
de l'estudi destaca la 
idoneïtat de Llagostera 
per atraure les petites o 
mitjanes empreses. Un 

, 
mes 

El polígon industrial de Llagostera 

Una partida de 5 
milions de 

pessetes en el 
pressupost 
servirà per 

subvencionar les 
empreses 

dels resultats del treball 
recomana el desplaça
ment gradual de les in
dústries ubicades al 
centre de la població 
cap a la zona industrial. 
En el mateix treball es 
posa especial èmfasi en 
el ritme de creixement 
de creació d 'empreses 
que experimenten po
blacions veïnes com 
Cassà o Riudellots, que 
és del 1.2%, anyal, 
aproximadament. A 
Llagostera, el creixe
ment en l'ocupació de 

parcel·les ha estat per
centualement superior: 
el 12% en dos anys 

D 'ençà que es 
varen mate
rialitzar les 

m illores al polígon, 
s'han instal·lat tres 
empreses noves i s'han 
venut tres parcel·les 
més de titularitat mu
nicipal, que molt aviat 
serviran per aixecar 
noves naus. Al polígon 
ja estaven instal·lades 
tres empreses. 

L 'Ajuntament ha 
inclòs en el 
pre s supost 

d'enguany 5 milions de 
pessetes que serviran 
per atorgar subvencions 
a les obres realitzades en 
el polígon i a les obertu
res de les activitats 
econòmiques. Aquestes 
mesures pretenen fer 
més atractiva la selecció 
del nostre municipi als 
industrials. 



Les dependències de 
la Residència i 

Centre de Dia josep 
Baulida són àmplies i 

molt asolellades 

balls manuals i el joc. 
Amb aquesta finalitat s'ha 
habilitat una nova sala on 
els avis i la terapeuta ocu
pacional gaudeixen de 
l 'espai i les condicions 
idònies per desenvolupar 
la seva feina. 

Titularitat municipal 

L' Hospi tal-Residèn
cia Josep Baulida és 
de titularitat muni

cipal i de caràcter assistit i 
està regit per una Junta, 
presidida per l'alcaldessa, 
que actualment delega en 
el regidor Fermí Santama
ria, amb la participació de 
tres representants de la 
societa t civ il i de repre
sentants dels grups polí
tics . Aquesta Jun ta és la 
que determina, basant-se 
en la normativa aplicada 
pel Departament de Be
n estar Socia l, els criteris 
generals per poder accedir 
al servei. La residència 
està ubicada a l'antic hos
pital, que el pas dels anys 
va fer aconsellable adap
tar a les noves necessitats 
de la població. Ocupa el 
cos principal d'aquest em
blemàtic edifici construït 

l'any 1766. La vo luntat 
municipal per esmenar les 
deficiències d'aquest edi
cifi va portar a inciar l'any 
1989 un projecte de refor
ma i ampliació que va per
metre convertir-lo en un 
centre adaptat a les neces
sitats actuals i a la norma
tiva vigent. 

La primera fase de les 
obres varen consis
tir en la construcció 

d'un cos annex a l'edifici 
primitiu. Un cop acabada 
aquesta fase i per tal que 
el centre pogués conti
nuar prestant els seus ser
veis, es varen traslladar els 
residents a aquest nou 
edifici i es va iniciar la se
gona fase de les obres, 
consistent en la reforma 
de la part vella i en la con
nexió amb la nova cons
trucció. 

A
la Residència i 
Centre de Dia Jo
sep Baulida hi tre

ballen un total de 23 per
sones en les diferents 
àrees del servei, entre les 
quals hi ha les tres germa
nes de Sant Josep inicia
dadores del servei als an
cians. Dues places 
ocupades per joves que 

realitzen el servei social 
substitutori completen el 
personal dedicat a aquest 
important servei de Lla
gostera . El centre josep 
Baulida organitza durant 
l'any diverses activitats 
populars per obrir les por-

tes del.servei a tots els ciu
tadans . El dia del Malalt, 
la Castanyada i les festes 
típiques de Nadal servei
xen per apropar més els 
nostres avis a la població 
de Llagostera. 

• Un serve1 
per a tothom 

E
l Centre de Dia i 
Residència Josep 
Baulida es troba a 

disposició de totes les 
famílies d e Llagostera 
que ho p recisin. En 
aquests moments, el 
Centre de Dia té 10 pla
ces a disposició dels avis 
que ho sol·licitin. Per 
accedir a aquest servei 
cal demanar informació 
a la mateixa residència. 

E
l Centre de Dia i 
Residència depèn 
de l'A juntament i 

es finança amb les .apor
tacions dels usuaris que, 

si ho necessiten, reben 
subven ció de l 'Institut 
Ca talà d'Assistència i 
Serveis Socials 

A
grans trets l' ús 
del Centre de Dia 
es paga mit

jançant les aportacion s 
del resident, de la famí
lia i de l'ICASS. La pro
porció d'aquestes parti
cipacions estarà en 
fun ció d'un barem ja es
tablert que determinarà 
com i de quina manera 
ca l que intervingu i 
econ òmicament cada 
una de les parts. 
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Es demanen 
i.dees per al 
programa de 
Festa Major 

L'Ajuntament hains
tal-lat bústies a diferents 
indrets de la població 
per a poder recollir les 
iniciatives ciutadanes 
envers la programació 
de la propera Festa Ma
jor. Les bústies es troben 
al pavelló poliesportiu, 
al local social de la Cai
xa, a la guarderia El Niu 
i a l'Ajuntament. 

Si l'experiència té un 
bon grau d'acceptació 
popular, l'Ajuntament es 
planteja aplicar-la en 
d'altres àmbits munici
pals. 

Escultura 
al Parc de 
1 'Estació 

Al Parc de l'Estació 
s'ha instal-lat l'escultura 
dels alumnes de l'Escola 
Taller de l'Escorxador 
perquè quedi un testi
moni de la seva tasca 
d'aprenentatge i en 
agraïment a tot el poble 
de Llagostera. 
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L'obra costarà 3 7 milions de pessetes 

Nova canonada per garantir 
el subministrament d'aigua 

L 'A juntament 
destinarà 3 7 
milions de pes-

setes per construir una 
canonada que permetrà 
garantir el subministra
ment d'aigua en els pro
pers anys. Amb aquesta 
nova canonada el muni
cipi quedarà connectat 
definitivament amb la 
canonada que abasteix 
la Costa Brava - Centre. 

L a conducció 
tindrà un dià
metre de 20 cm 

i un recorregut de 935 
metres, des del dipòsit 
regulador Costa Brava
Pastera!, situat als afores 
de Llagostera, a la zona 

del cementiri, passant 
pel carrer Ricard Casede 
mont, fins arribar al 
dipòsit d'aigua munici
pal al Puig del General. 

11 
La Diputació 

de Girona 
atorga 12 
mi.lions de 
pessetes de 
subvenció 

A
ctualment el 
municipi s'a 
basteix mit-

jançant l'aigua de pous 
i de la connexió provi
sional a la canonada ge
neral que abasteix la 

Costa Brava des del Pas
tera!. D'aquesta manera, 
Llagostera té garantit 
un subministrament de 
200.000 m3/any, que es 
regulen segons les ne
cessitats des de la planta 
potabilitzadora . Mit
jançant la canonada 
d'impulsió, arriba al 
dipòsit del Puig, des 
d'on es distribueix a la 
xarxa. 

E
l passat 30 de 
desembre el Ple 
Municipal va 

aprovar aquest projecte 
d'obres per un import 
de 3 7 milions de pesse
tes, 12 dels quals prove
nen d'una subvenció de 
la Diputació de Girona. 
Un cop aprovat el pres
supost, es procedirà a la 
subhasta de l'obra, que 
podria començar abans 
de l'estiu. 


