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1995 - 1999 "QUATRE ANYS DE GESTIÓ MUNICIPAL" - L'AJ UNTAMENT INFORMA -

Balanç de 
de govern 

quatre 
local 

Benvolguts convilatants, 

anys 

Us fem a mans aquesta publicació, que pretén ser un recull resumit de l'acció de govern dels da
rrers quatre anys de mandat municipal . 

Fer un balanç de l'acció del govern que jo presideixo m'omple de satisfacció i alhora m'emociona 

recordar inevitablement els tristos esdeveniments que ens varen obligar fa dos anys i mig a canviar 
la composició del cartipàs municipal. 

Tothom és conscient que la mort d'en Narcís Casas va ser un moment difícil. Les dificultats però 
esdevenen moltes vegades, en el decurs del temps, estímuls de superació que ens ajuden a aconse
guir amb més fermesa els objectius que ens havíem marcat. 

Dos anys i mig després d'haver-me responsabilitzat i en nom de l'equip de govern puc expressar 
la meva satisfacció perquè pràcticament tots els objectius que ens vàrem marcar en el programa 

electoral del1995 s'han vist realitzats i se n'han endegat molts de nous amb molta il·lusió. Pensem 
que Llagostera pot encarar el segle XXI amb dinamisme. 

Des d'un punt de vista urbanístic, la voluntat que Llagostera esdevingui una vila equilibrada i que 
el creixement de la població no malmeti la gran riquesa mediambiental ha estat prioritària, sense 
hipotecar per això el seu futur econòmic. En aquest sentit, la revitalització de la zona industrial és 
un bon exemple de gestió que ja ha començat a donar el seus fruits al instal·lar-se noves empreses a 
casa nostra. També ho ha sigut la nostra aposta agosarada de potenciar el turisme rural de qualitat . 

El dinamisme a casa nostra s'ha pogut expressar millor gràcies a la bona canalització dels es
forços de la societat civil, autèntics protagonistes de les nostres festes i tradicions culturals. Des del 
punt de vista dels equipaments, la inauguració del nou edifici polivalent, de la deixalleria i les bones 
perspectives per a la construcció de l'institut serviran per consolidar l'oferta cultural i de serveis 
primordials ara i en l'esdevenidor. El nostre continuat esforç per intentar que ningú es quedi enre

ra en aquest procés es demostra també amb el gran nombre de serveis de caràcter social i el seu 

bon funcionament. 
Aquesta publicació és precisament un recull resumit de tot allò que és quantificable, si bé és 

evident que en la nostra gestió intervenen també altres aspectes difícils de valorar i que van més 
enllà de la tasca política del govern, com ara la feina dels treballadors municipals . 

Aprofito l'avinentesa per expressar el meu agraïment i el de l'Ajuntament a totes les persones, 
entitats i col·lectius que han col·laborat, d'una manera o altra a tirar endavant el nostre projecte de 
poble participant i donant suport a les activitats que hem programat. I d'una manera molt especial, i 
per la relació propera que hem mantingut durant aquest anys, també vulll agrair la coJ.laboració del 

personal administratiu i de serveis de l'Ajuntament, la dels serveis tècnics urbanístics, de la policia 
local, la brigada municipal, de l'emissora municipal, de l'Arxiu, de la Biblioteca, del personal del Pa

tronat d'Esports i de Ja Residència Josep Baulida i de la Llar d'Infants. A tots, doncs, moltes gràcies 
pel vostre suport. 

Pilar Sancho i Espigulé 
Alcaldessa de Llagostera 
Abril1999 
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La política de contenció 
saneja les arques municipals 

En el decurs dels darrers quatre 

anys hem seguit la política de conten

ció iniciada durant l'anterior mandat 

Una de les primeres accions em

preses des de l'àrea d'Hisenda l'any 

1995 va ser la de replantejar l'estratè

gia :financera. 

El refinançament del deute, la revi

sió trimestral, i la disposició d'una pò

lissa de crèdit a bon preu va tenir els 

efectes positius esperats en la tresore

ria municipal. 

Amb més recursos immediats es va 

poder establir una relació més fluïda 

amb els proveïdors, la qual cosa sem

pre beneficia l'Ajuntament, ja que la 

celeritat en els pagaments dels deutes 

per les feines fetes incrementa l'oferta 

i la competitivitat en els preus. 

També hem seguit la línia iniciada 

en alb-es mandats municipals respecte 

a la recaptació. La capacitat recaptatò

ria anual del nostre ajuntament en rè

gim de voluntària ha estat superior al 

90%. 

Cal destacar que durant aquest 

mandat s'ha normalitzat el cens cadas

tral de Llagostera, molt endarrederit 

fins l'any 1995, gràcies a la creació de 

la figura del recaptador. L'actualització 

del cadastre ha significat l'increment 

de 15 milions de pessetes d'ingressos 

durant tot el mandat. 
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Durant aquest 
mandat s'ha 
actualitzat 

el cens cadastral 
de Llagostera 

INGRESSOS 
•l' 

PASSIUS FINANCERS : 20 % 
IMPOSTOS DIREGES: 28 % 
IMPOSTOS INDIREGES: 3% 
TAXES I ALTRES IMPOSTOS: 31 % 
TRANFERÈNCI_ES CORRENTS: 17% 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL : 1% 
INGRESSOS PATRIMONIALS: 0% 
ALINEACIÓ D'JNVERSIONS: 0% • 

DESPESES 
TRANSFERÈN'EIES OE CAPITAL: 1% 
PASSIUS FINANCIERS: ~% 
PERSONAL: 29% 
BENS CO~RENTS: 29.~ 
TRANFERENCIES CORRENTS: 2% 
INVERSIONS REALS:,32%) 
ACTIUS FINA~CERS: 0%'~ ... 
FINANCERS:-0% 

DELS EXERCICIS COMPRESOS ENTRE 199S • FINS A 1999 

EVOLUCIO I NVERSI ONS 

126.239.076 114.184.146 

.-. 

I 
~ 56.629.848 

o -

~ I 
1995 1996 1997 1998 1999 

EVOLUCIO CARR EGA FIN ANC ERA 

"' 6,7% ;;; 
10,72% 

,_ 

I ~ 
1995 1996 1997 1998 1999 
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Recursos per a millorar 
la qualitat de vida 

La finalitat del pressupost municipal és administar bé els 

recursos econòmics que genera la pròpia població. 

Aquests recursos s'han de traduir en la millora 

de la qualitat de vida dels vilatans 

La confecció dels pressupostos 
marca la línia d'actuació del govern lo
cal. Amb els recursos que recapta 

l'Ajuntament s'ha de fer front a un se
guit de serveis obligatotis per garantir 
la qualitat de vida de la població. Per 
regla general aquest tipus d'actua
cions es centren en la millora i man
teniment dels serveis bàsics, que no 
són gaire lluïdes ni espectaculars. 

El més immediat és aconseguir 
una administració eficaç i àgil que ga

ranteixi una bona atenció al contri
buent. Amb aquesta voluntat anava di
rigida la invers ió de 15 milions de 
pessetes per a la renovació absoluta 
del sistema informàtic de l'Ajunta
ment que permet gaudir d'expedients 
i informació en xarxa, en pocs segons. 

Obres i manteniment 

12 dels quals provenen d'una subvenció 
de la Diputació de Girona. 

El manteniment i millora de la xarxa 
de clavegueram ens va portar també a 
efectuar Ja xarxa de les urbanitzacions 
de la Mata i Mont-Rei, així com Ja con
nexió de la zona del carrer de Tossa i la 
zona industrial amb la xarxa general de 
la població. Les obres de manteniment i 

millora de serveis com la llar d'infants, 
on s'ha millorat l'entrada i el pati i 
s'han arranjat els lavabos, o bé el canvi a 
fustetia metàl·lica de tots els marcs de 
les finestres de l'escola pública de 
primària Lacustària són altres actua
cions destacades. 

la deixalleria 
En el pressupost municipal també es 

contempla la inversió que cal fer des de 
l'administració respecte a nous equipa
ments com ara la deixalleria. La inaugu
ració de la deixalleria, a la zona indus
trial, significa integrar aquest concepte 
de millora mediambiental en el quefer 
diari de la nostra ciutadania. 

Al marge de la recollida diària d'es
combraries, la instal·lació de la deixalle
ria, amb un cost aproximat de 15 mi
lions de pessetes (el 50% subvencionat 
per la Junta de Residus) servirà per con
tribuir a la millora mediambiental. 

Una de les accions destacades del 

mandat ha estat el projecte de mante
niment i millora de la xarxa de distri
bució d'aigua potable. En aquest 
mandat s'ha aprovat un important 
projecte per a la construcció d'una ca
nonada que permeti garantir el submi
nistrament d'aigua durant els propers 
anys. Quan es matetialitzi l'obra, el 
nostre municipi tindrà un cabal garan
tit de 200.000 m3 / l'any al quedar con
nectat amb la canonada que, proce
dent del Pasteral, abasteix la Costa 
Brava-Centre. Per aquesta obra es va
ren destinar 37 milions de pessetes, 

1 - Renovació del sistema informàtic de l'Ajuntament. 2- Dipòsit d'aigua del Puig del Ce
neral. 3- Llar d'Infants El Niu. 4 - Deixalleria. 
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Recursos per a millorar la qualitat de vida ... . 

Policia Local 
El pressupost municipal també 

serveix per aconseguir una millor se
guretat ciutadana mitjançant la dota

ció de recursos materials al cos de la 
policia local. En aquest sentit Ja futura 
ínstal·lació dels agents a la Caserna 
de la Guàrdia Civil, gràcies al conveni 
establert amb aquesta Institució, ser
virà per a millorar considerablement 
aquest important servei. En aquest 
mandat es dotarà, la policia, d'un vehi
cle nou. 

Senyalització 
En aquest terreny de la seguretat 

i la via pública, els canvis efectuats en 
la circulació del trànsit i la nova sen
yalització, tant de circulació com in

formativa, han contribuït a una fluïde
sa en el moviment dels vehicles pel 
centre de la població. 

Sanitat 
En el camp de la sanitat, l'Ajunta

ment ha actuat al Dispensari Munici
pal instal·lant un ascensor que servirà 
per fer més còmoda la mobilitat de les 
persones en aquest centre mèdic. 
S'ha creat també el Servei de recolli
da de sang 
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Zones enjardinades 
Durant aquest mandat l'Ajunta-

ment ha planificat la construcció de 
100 nous nínxols al cementiri munici
pal, al marge d'efectuar el seu constant 
manteniment. 

Les noves zones enjardinades de 
Llagostera (Can Gotarra, C. de Tossa i 
Avinguda de l'Esport) requereixen 
l'atenció municipal per evitar el seu de
teriorament. També els parcs infantils, 
que amb les noves instal·lacions de fus
ta conformen uns dels espais més 
preuats especialment pels avis i per la 
canalla. 

Manteniment de carrers 
És una altra de les tasques que pe

riòdicament realitzen el serveis munici
pals. El manteniment de l'asfaltat dels 
carrers, les voreres, la supressió de 
bar-reres arquitectòniques, la millora 
de l'enllumenat elèctric, conformen 
una de les activitats poc vistoses des 
del punt de vista de l'acció de govern, 

però no per això menys importants per 
mantenir i incrementar el benestar de 

~r.~ 
.L •·1 -b ' ~ 

. . . 
lllliiiiL!_ .. 1 -
aiF ·~-:_·_ . ~-- -:1 

1 -Senyalització Informativa. 2- Parc 
Infantil de l'Estació 3.- Caserna de la 
Guàrdia Civil 4- Projecte de lavabos pú
blics al Parc de l'Estació. 5. Ascensor del 
dispensari. 
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Créi.xer en equi.li.bri. 
amb l'entorn 

Cal mantenir l'equilibri en la dinàmica de creixement de 

llagostera. La planificació i la urbanització de noves zones 

permetran viure en un nou àmbit, on els amplis 

espais i les zones enjardinades milloraran 

la qualitat de vida. 

Habilitar el territori per a les futu
res modificacions que comporta tot 
creixement de les poblacions és una 
de les tasques més compromeses de 
l'administració local. Créixer sense 
comprometre i hipotecar l'entorn me
diambiental, significa gestionar sem
pre amb l'equilibri com a font de deci
sió. 

En aquest sentit, a l'hora de planifi
car i crear nous espais per construir, 
l'Ajuntament ha aconseguit una bona 
sintonia entre la naturalesa que ens 
envolta i que ens dóna caràcter i les 
necessitats de creixement del centre 
urbà. 

A l'hora de planificar i materialit
zar els nous espais urbans hem incor
porat parcs i noves zones verdes en el 
teixit urbà de la població. que de ben 
segur esdevindran nous eixos d'esbar

jo i de comunicació veïnal en el futur. 
La creació de jardins en els nous 

eixos de desenvolupament urbà respo
nen a les necessitats d'una ordenació ur
banísca correcta. En questa línia destaca 
la urbanització i enjardinament en les 
zones de Carrilet I i II, de Can Gotarra i 
el primer tram de l' av. de l'Esport. En 
aquest vial s'ha procedit a la seva urba
nització integral. (voreres, instal·lació 
d'aigua, llum, etcètera) 

Creixement industrial 
Cal diversificar, però, l'activitat 

econòmica a Llagostera, i per aquesta 
raó en aquest mandat es va desenvolu
par definitivament la Zona Industrial, la 
qual cosa ha permès contactar amb 

dues noves empreses que ja s'han ins
tal·lat a la nostra població i una de terce

ra del mateix municipi, que està a punt 
de fer el trasllat a aquesta zona. 

S'ha fet una ordenança per afavorir la 
implantació d'empreses, que ja està do
nant el seu fruit. 

1 - Urbanització del c. Tossa. 2- Zona ver

da de Can Gotarra. 3 -Zona Industrial. 4-

Parc de l'Estació. 
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Equipaments per al 
segle vinent 

Afrontar els reptes de present i sobretot els de futur requereix 

una resposta immediata. Per això cal dotar Llagostera 

d'unes infrastructures bàsiques en l'àmbit 

de la cultura, l'educació i l'esport 

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament, 
i especialment en els àmbits de la for
mació de les persones, a més de man
tenir els serveis ja existents, ha dotat 
la població d'un nou espai per al fo

ment de la cultura i el lleure. 
Una de les obres més importants 

de l'actual legislatura municipal ha es
tat la construcció en la zona esportiva 
d'un edifici polivalent. Aquest local 
s'ha construït amb la finalitat de ser 
un complement per a les activitats de 

les entitats culturals i també dels 
clubs esportius. Té una ampli escena-. 
ri, ideal per a fer tot tipus de represen
tacions. El cost d'aquesta nova infras
tructura cultural de llagostera ha 
estat de 56 millions de pessetes, de les 
quals 12 milions han estat finançats 
per la Generalitat. 

Nous locals per a la ràdio 
llagostera Ràdio esdevé punt de 

trobada per a moltes persones. Pels 
radioescoltes, i també el bon nombre 

de col·laboradors que itervenen en la 
programació. Des del Govern local 
s'ha procedit al trasllat de la ràdio a un 
nou estatge, dotant aquest servei 
d'unes àmplies instal·lacions i mo
derns equipaments tècnics, amb un 
cost de 3 milions de pessetes aproxi
madament. 

En el mateix local, també s'ha ade
quat un espai pera traslladar el Jutjat 
de Pau. 
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S'han traslladat 
els jutjats i la 

ràdio a nous 
locals 

1 - Edifici polivalent. 2- Noves 
instal·lacions de Llagostera Ràdio 
3 - Nou jutjat de Pau 
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La cultura, font de la 
dinàmica participativa 

Les activitats culturals han experimentat en el decurs dels darrers 

quatre anys un augment molt considerable. Pel Govern Municipal, la 

potenciació de la cultura, en tots els seus àmbits, ha estat una priori

tat, com ho demostra la dinàmica participativa que hem viscut grà

cies a l'acció directa de les entitats de la població i a les múltiples ini

ciatives promogudes des de l'Ajuntament. 

Manifestacions 
periòdiques: 
Hem potenciat des de l'Ajun

tament qualsevol activitat que re
forci la presència i la participació 
de la ciutadania en tots els àm
bits. Ho hem fet amb la voluntat 
de recalcar, mitjançant les tradi
cions, els signes d'identitat que 
ens són propis. 

SantJoan 
Festa Major: s'ha potenciat la 

participació de totes les entitats a 
l'hora de redactar el programa a 
fi que l'oferta sigui més variada. 

Carnestoltes 
Sant jordi 

• Onze de Setembre 

-..-/BECA DE 
...-1 RECERCA 

Fira de setembre: amplia ex
posició de tot tipus de productes 
comercials. 

Fira de Nadal: s'ha instituït, 
amb la finalitat de potenciar el co
merç local, sempre sota una pers
pectiva mes tradicional, una fira 
d'objectes artesans relacionats 
amb les festes nadalenques. 

Mitjans de 
Comunicació: 
Des del govern local hem con

siderat imprescindible comptar 
amb un estructura de mitjans de 
comunicació local pròpia per po
der contribuir a la dinamització 
de la població . 

1- Trobada de Gegants, maig 1997. 2- Noves instal·lacions de l'emissora municipal 
3- Carnestoltes 1998. 4- Carnestoltes 1998. Comparsa del Taller El Sol 
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La cultura, font de dinàmica participativa 

Amb aquesta finalitat hem poten
ciat Llagostera Ràdio amb la remode
lació de l'estatge i el canvi i millora de 
la infrastructura tècnica. 

S'han organtizat cursets entre els 
col·laboradors per millorar la qualitat 
de la programació i a l'lES per poten
ciar i integrar nous valors a l'emisso
ra local. 

El Butlletí de Llagostera: hem faci
litat el local i el material (ordinador 
impressores, etcètera) per a aquesta 
revista informativa de periodicitat tri
mestral. 

En l'àmbit cultural hem creat la 
col·leció "Els llibres de Crònica" dels 
quals s'han editat ja "Isabel Vilà, la 
Primera Sindicalista Catalana", a càr
rec de Francesc Ferrer i Gironès, i 
"Les Muralles de Llagostera" d'Antoni 
Mascort i Josep Cantó .. 

També destaca l'edició anyal 
d'una publicació on es relacionen to
tes les ofertes culturals i educatives. 
L'oferta és molt variada i entre les pro
postes de cursos hi ha, per exemple: 
graduat escolar, balls, fotografia, vi
deo, ioga, ràdio, cuina, jardineria, 
etcètera. 

S'ha editat un compact disc amb 
sardanes del Mestre Martí Llosent, 
amb la col·laboració de l'Agrupació de 
dansaires sardanistes de Llagostera. 
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Destaca 
l'edi.ci.ó anyal 

d'una 
publi.caci.ó amb 

totes les 
ofertes 

educati.ves i. 
lúdi.ques de 
Llagostera 

1- Revista d'activitats culturals 1997-98 
2 - Aspecte de la sala de Plens el dia de 
la presentació del treball Les Muralles de 
Llagostera. 3- Portada del llibre de 
Crónica "Isabel Vilà, la Primera 
Sindicalista Catalana". 4- Concert de 
música clàssica. Agost 1998 . 
5- Sant }ordi 98 
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Arxiu Municipal 
Aquest servei ha estat objecte de mi

llores en el seus equipaments, com l'aire 
condicionat, la informatització i la com
pra de dos armaris compactes. 

En el decurs dels darrers quatre 
anys l'Arxiu ha col· laborat activament en 
de dinamització cultural a Llagostera 
mitjançant accions destinades a la pro
moció i difusió del patrimoni local: 

S'han efectuat visites guiades ober
tes a tothom per donar a conèixer el pa
trimoni arquitectònic. 

S'ha instituït la Beca de Recerca Es
teve Fa per fomentar els estudis entorn 
de la història local. L'import de la beca 
és de 300.000 pessetes. i ja ha donat el 
seu primer fruit un treball de Carles Tu
ron sobre el cadastre del segle XVIII. A 

1- Exposició de llibres infantils a la 
Biblioteca 2- Visita guiada a les muralles. 
3- Arxiu Municipal (Festa Major 1996) 
Exposició sobre el món Íber. 
4-Festa Major 1997 
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La cultura, font de dinàmica participativa 

l'Arxiu se celebren periòdicament 
xerrades, conferències i exposi
cions de temes locals, principal
ment. 

Museus: 
Museu etnològic: 
S'ha restructurat internament. 
S'ha fet un exhaustiu inventari 

de les peces exposades. 
S'han realitzat exposicions en

torn a temes monogràfics que s'han 
divulgat als centres educatius 

Entitats 
L'Ajuntament ha col· laborat mit

jançant recursos econòmics o mate
rials amb totes les entitats de Ua
gostera. 

En el decurs dels darrers quatre 
anys hem fomentat l'associacionis
me cultural i recreatiu. Han sorgit 
noves entitats com la Colla Gegan
tera constituïda per unes 40 perso
nes. S'ha constituït també la Colla 
de Puntaires, formada actualment 
per 19 persones i l'Associació de 
Voluntaris. 

Promoció de la pintura 
Amb la finalitat de potenciar la 

pintura local, s'organtizen periòdi
cament visites a museus i exposi
cions de Barcelona per iniciativa de 
l'Escola de Belles Arts. 

Es participa dues vegades l'any 
al Concurs Art del Gironès. Els par
ticipants en aquest concurs són es
collits en un concurs previ organit
zat a nivell local i després 
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S'han 
potenciat 

noves 
activitats 1 

serveis a la 
Biblioteca 

Julià Cutillé 

1- Visita dels nens i les nenes de l'EScola 
Bressol El Niu a la Biblioteca . 
2- Museu Etnològic. 3- lnstal-lacions de la 
Biblioteca julià Cutillè 

s'exposen les obres a Girona 
Biblioteca 
S'han potenciat noves activi

tats i serveis a la Biblioteca Julià 
Cutillé entre els quals desta
quem: L'hora del conte, visites 
guiades a la Biblioteca, la Biblio
piscina (servei a l'estiu a la pisci
na municipal) , guies de lectura, 
recitals de poesia, lectures 
d'obres, etcètera. Des de la Bi
blioteca es convoca també, con
juntament amb l'Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament, el Casino i el 
Butlletí, el Concurs Literari de 
Sant] ordi, que any rera any està 
incrementant la participació de 
grans i petits. 

Teatre Municipal del 
Casino 

S'ha potenciat el Teatre Mu
nicipal del Casino gràcies a la 
millora de les seves instal·la
cions tècniques, especialment l' 
equip de so. Gràcies a aquestes 
millores s'ha pogut tornar a fer 
representacions teatrals i audi
cions de música. Amb les millors 
s'ha fomentat l'ús del local per a 
les entitats locals. 
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Contribuir a la 
di.versi.fi.caci.ó 

Durant els darres anys hem volgut contribuir des de 

l'Ajuntament a la diversificació econòmica del nostre 

municipi, amb una aposta de futur pel 

desenvolupament del turisme rural 

La proximitat de l'administració lo
cal a la realitat més immediata ens ha 
permès poder definir quina ha de ser 
la nostra contribució per aconseguir 
una bona diversificació i un bon dina
misme econòmic. 

En aquest sentit, el sector de la 
construcció ha estat un dels que ha 
generat més feina en el decurs dels 
darrers quatre anys, gràcies en part a 
la bona disposició de terreny qualificat 
per a la contrucció d'habitatges. 

En el terreny industrial des de 
l'equip de govern s'han fet molts es
forços per poder finalitzar la segona 
fase de la Zona Industrial de manera 
que s'hi puguin establir noves empre
ses. Per ajudar a la dinamització 
d'aquest sector, l'Ajuntament ha desti
nat en el pressupost d'enguany una 
quantitat de 5 milions de pessetes per 
a subvencionar part de les obres rea
litzades a l' instal·lar l'empresa i se
gons el tipus d'activitat. 

L'evolució del comerç 
Per potenciar el comerç local i aju

dar a dinamitzar-lo s'han realitzat dues 

fires anyals que s'han consolidat: la Fira 
de Setembre i la Fira de Nadal. 

La bona cuina oferta per diversos 
restauradors de la població ha creat un 
nom per als nostres visitants. En aques
ta divulgació de la imatge gastronòmica 
de Llagostera, l'Ajuntament ha volgut 

contribuir amb la promoció de dos pro
ductes com les Delícies de Llagostera, 
unes postres, o bé la Pinyonera, una bo
tifarra molt especial de casa nostra. 

Aquesta orientació al turisme ve re
forçada per la bona ubicació del nostre 
municipi i la bellesa de l'entorn. L'im

puls del turisme rural de qualitat és uns 
altra de les iniciatives del govern local 
que ja han tingut el seus resultats, com 
ha estat la construcció per part d'una 
empresa privada del complex de 4 estre
lles, la Casa Nova d'en Llorenç. 

1 -2 El sector de la construcció es 

manté molt dinàmic. 

3.- Zona industrial4.- Vista general 

dels afores de Llagostera. 
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Ni.ngú ha de 
exclòs dels 

quedar 
• serve1s 

L'Àrea de Serveis Socials ha sigut des d'on s'ha pogut 

detectar i donar resposta a problemes de persones 

que sense la intervenció de l'administració local, 

esdevindrien especialment greus 

La divulgació i l'ús de tots els ser

veis relacionats amb el Serveis Socials 
ha estat molt significatiu durant 

aquest mandat. 
Des de la regidoria de Serveis So

cials s'ha pretès qe ningú quedi fora 

de l'evolució del conjunt de la nostra 
societat per raons de tipus social o 
econòmic.En aquest sentit, des de 
l'Ajuntament s'oferta a qui ho precisi 

serveis molt específics. 
El Talleret: és un centre destinat 

a l'atenció de la canalla amb dificultats 

d'aprenentatge que precisen un reforç 
extra-escolar. 

El Sol: és una escola taller per 
contribuir a la integració social de jo
ves amb alguna discapacitació psíqui

ca. 
lacoli-Drassa: iniciativa per do

nar resposta als problemes d'integra
ció de les persones que per un motiu 

o altre han hagut que marxar del seu 
païs i instal·lar-se a casa nostra 

Taller Sòcio-laboral: és un cen
tre sòcia-laboral que dóna alternatives 
formatives i laborals als joves amb di
ficultats en el desenvolupament 

acadèmic. 
L'Àrea de Serveis està formada per 

una Assistent Social i una educadora, 
ambdues a plena dedicació i amb el 
suport d'una administrativa. 

14 

Associació de voluntaris 
El paper dels voluntaris resulta cab

dal per aconseguir poder arribar a tot
hom que ho necessiti i també per huma

nitzar més el servei. La resposta a 
Llagostera ha estat positiva. Recentment 
els voluntaris s'han associat i han entrar 
a format part de l'Institut Català del Vo
luntariat (IN CAVO L). 

Centre de Dia 
La remodelació i millora de la re

sidència Josep Baulida ha estat una obra 
important d'aquest mandat, que ha 
permès també crear el Centre de Dia. 
Aquest servei permet que els avis pu
guin gaudir del centre a temps parcial i 
fins i tot que se'ls pugui traslladar des 
de casa seva, en ambulància, si no tenen 

mi~ans per desplaçar-s'hi. 
Eliminar barreres 
Poc a poc hem començat a eliminar 

barreres arquitectòniques que marginen 
una part de la població. Al dispensari, a 
més de l'accés en rampa de l'entrada, 
s'ha instal·lat un ascensor. També s'ha 
construït una nimpa d'accés al teatre del 
Casino i al passeig Tomàs Boada. Per al
tre banda s'ha encarregat un estudi al 
RACC per estudiar la millor estratègia 

per afavorir el ector de població amb di
ficultats de mobilitat. 

1 - L'alcaldessa Pilar Sancho í la regidora 
de Tercera Edat fina Gispert en un dinar 
d'homenatge a la vellesa 2.- Centre de Dia i 
Residència josep Bau/ida 3- Rampa d'accés 
al Teatre Municipal Casino Llagosterenc 
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LLAGOSTERA 
té un toc 

Llagostera "Té un Toc" 
' la nova i.matge 

Difícilment pot haver-hi dinàmica 

cultural sense una divulgació massiva 
de tots aquells esdeveniments que suc
ceeixen a casa nostra. 

En el decurs d'aquests dan·ers anys 
hem volgut contribuir a l'impuls de les 
iniciatives que des del punt de vista de 
la comunicació serveixen per donar a 
conèixer millor el nostre poble, als nos
tres veïns i també als nostres visitants. 

El nou di.sti.nti.u 
de Llagostera és 

frui.t d'un 
concurs 

En aquest línia, en l'àmbit de la di
vulgació i la imatge de Uagostera, s'ha 
creat un lema i nou distintiu fruit d'un 

· concurs obert a tothom. El lema, com 
tothom sap és llagostera té un toc i 
aprofitant la bona estètica de la seva re
presentació gràfica, l'hem aplicat a ob
jectes com samarretes, clauers, etcète
ra i així promocionar millor Uagostera. 

En el decurs del present mandat 
s'han editat també: un plànol de la po
blació amb el nomenclàtor local i la se
nyalització dels principals serveis locals. 

També s'ha distribuït una guia de 
serveis i de telèfons de Uagostera. 

~ L'AJUNTAMENT 

LLAt3()ST~I?A INFORMA 
Llum verda per a la construcció 

del nou edifici de l ' lES 
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