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Arranjament de carreteres: un tema pendent
Sovint es parla de la situació
estratègica del nostre poble ("municipi de pas per a gironins i barcelonins
cap a la Costa Brava, a tocar l'autopista, l'aeroport, l'eix ...") com a fet
determinant perquè els llagosterencs
en treguem beneficis (afluèn cia de visitants, implantació d'i ndústries ... ).
Certament pot ser així, però perquè
ho sig ui s'ha de procurar que les administracions compet ents tinguin cura
de la xarxa viària que envolta Llagostera, dissenyant-la de manera que
s'adapti a les nostres necessitats, i
mantenint-la en tot moment en perfecte estat de conservació.
Ja fa temps que cap d'aquests
dos condicionants es compleixen, i per
aquest motiu des de l'Ajuntament estem treballant per corregir aquesta deficiència. En el darrer "informació municipal" parlàvem de dues act uacions
de molta importància com són la variant de la C-250 (de Girona a St. Feliu)
i el desdoblament de la C-253 (de
Vidreres a St. Feliu). Dir-vos que abans
no acabi l'any, en relació a la primera
està previst que surti a informació pública el seu projecte, i en relació a la
segona, el projecte de la cruïlla de St.
llorenç ha supe rat el tramit d'informació pública i és probable que s'iniciïn les obres.
Ja heu pogut comprovar com
la construcció del pont a la cruïlla de
Tossa ha suposat una enorme millora,
però ara queda patent la necessitat
d'una urgent intervenció per arranjar
la C-253a (de la cruïlla de Tossa a la
cruïlla amb la C-250). En l'actualitat
aquesta carretera presenta un estat la-

mentable, en especia l tots els seus
tra ms, i mentre esperem l'aprovació definitiva del seu projecte, inclosa la rotonda de la Plaça del Carril, aquest any
ens hem de conformar amb el fet que
comencin les obres de la rotonda de la
cruïlla de Caldes, obra aquesta històricament reclamada pels llagosterencs.
En un altre ordre de prioritats
ens ha semblat convenient avançarnos en el temps i reclamar de l'administració com petent, en aquest cas la
Diputació, l'arranjament i la millora de
la carretera GI-6744 (del poble a St.
llorenç). La resposta ha estat positiva i el proper any estarà enllestit el
projecte que inclourà l'eixamplament
del pont de la riera Gotarra.
Mentre l'Ajuntament rea litza les
gestions que siguin necessàries per
garantir que les carreteres que envolten el poble siguin millorades i arranjades degudament, i amb la màxima
celeritat possible, els llagosterencs podem col.laborar perquè
aquells dies en què
l'afluència de cotxes
és més intensa dis minueixi la perillositat i
existeixin menys dificultats de circulació.
En aquest sentit us
suggerim que:
• Aquells que vulgui n
sortir del poble direcció Font Bo na/Selva
Brava s'absting uin de
fer-ho per la cruïlla de
St. Llorenç i utilitzin
el pont de la cruïlla de

Tossa. Igualment en cas d'anar direcció Platja d'Aro no haurien de fer-ho
per la cruïlla de St. llorenç o per la
sortida del cementiri, i sí per qualsevol de les altres (cruïlla de Tossa, Cj
Costa Brava ... ).
•Aquells que vulguin sortir direcció
Caldes o Tossa s'abstinguin de fer-ho
pel C/Girona i utilitzin qualsevol de
les altres opcions (Passeig Romeu, C/
Constància ... ).
• Aquells que vulguin sortir direcció
Girona s'abstinguin de fer-ho pels ca rrers Baixada de la Costa i Costa Brava
i utilitzin qualsevol de les altres opcions (Passeig Romeu, (/Constància, C/
Girona ... ).
Agraïm anticipadament la vostra
col.laboració per aconseguir una major seguretat en la circulació viària.

Alcalde, Lluis Postigo

Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya 2000-2003
La Generalitat convoca periòdicament
un pla d'ajuts als municipis, anomenat Pla Unic d'Obres i Serveis de
Catalunya, per a obres de gran envergadura dins l'àmbit municipal.
Per al quadrienni 2000-2003 l'Ajuntament de Llagostera ha sol.licitat
subvenció per a dues obres: l'ampliació del cementiri municipal i La urbanització del sector de La Plaça Narcís Casas.
Com es pot veure en el quadre inferior, Les subvencions concedides són
molt inferio rs a les sol.Licitades. Per

això L'Ajuntament hi ha presentat
al.Legacions, fonamentades en:
• La subvenció sol.Licitada en cada
una de Les obres no supera en cap
cas el 65 % màxim establert en La
convocatòria, ni el Límit màxim per
actuació fixat en La normativa del Pla,
que és de 38.750.000.-ptes.
• Tot i que Les assignacions del PUOSC
a La comarca del Gironès per al quadrienni 2000-2003 són superiors en
un 39% a Les assignades per al quadrienni 1996-1999, la quantitat que
s'atribueix al municipi de Llagostera
és de 37.704.407 .-ptes., inferior a la
que se li va assignar en L'anterior qua-

drienni, que va ser de 39.000.318.ptes.
• Les ajudes concedides represe nten
un 63'41% en relaci ó a les
sol.Licitades, La qua l cosa dificulta
que L'Ajuntament pugui dur a terme
Les actuacions, que requereixen un
esforç d'inversi ó important, que ha
d'ésser suportat per L'Ajuntament, ja
que són obres no susceptib les d'imposició de contribucions especia ls.
Per tant, esperem que s'ateng uin
aquestes al.legacions i que L'aportació al municipi de Llagostera s'incrementi fins a La quantitat sol.Licitada
per L'Ajuntament .
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SUBVENCIÓ SOL· LICITADA

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Ampliació Cementiri

31.865.880

20.712.822

8.000.000

Urbanització sector
Plaça Narcís Casas

95.820.669

38.750.000

29.704.407

Indemnitzacions a expresos polítics del
franquisme
Les persones que hagin sofert privació de Llibertat en un establiment penitencia ri o disciplinari per motius po lítics
tenen dret a una indemnització en proporció amb el temps d'estada a la presó.
La petició, que s'ha d'adreçar a La Generalitat per triplicat, La poden presentar les persones que hagin complert 65 anys
el dia 31 de desembre del2000, que tinguin el veïnatge civil català, i que no hagin tingut cap indem nització pel
mateix concepte. També hi tenen dret, si L'interessat és difunt, els cònjuges o els fills dismin uïts.
Les persones interessades poden obtenir La informació a L'Ajuntament (Decret que reg ula les indemnitza cions i impresos oficials) o trucar al telèfon 012 d'atenció ciutadana de la Generalitat.
El termini de presentació de sol.licituds és el 7 de desembre del 2000.

informació
iumnmum
Homenatge a Maria Gay
Residència Josep Baulida
El diumenge 1 d'octubre es va celebrar l'acte oficial d'imposició del nom
de Maria Gay a un carrer del sector
Fonollerons (paral.lel al carrer
Pocafarina). Varen presidir l'acte l'Alcalde, la Presidenta de l'Hospital Residència Josep Baulida i una germana representant de les Religioses de
SantJosep. Hi havien estat convidats
tots els membres que havien format
part dels consistoris i de les juntes
de l'Hospital des de l'any 1979, els
mebres actuals, les religioses de Sant
Josep, el personal i, en definitiva, totes les persones que al llarg de la història han tingut relació amb aquest
centre.
Recordem que la Maria Gay, nascuda
a Llagostera, va ser la fundadora de
l'Institut de Religioses de Sant Josep
i que enguany es commemora el centenari de l'arribada a Llagostera
d'aquesta congregació.
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Aprofitant aquestes dues efemèrides
s'han programat un seguit d'actes, el
primer dels quals ha estat el que hem
esmentat anteriorment. El dia 24
d'octubre a les 20 h. es farà una missa a l'església parroquial. Els tres primers caps de setmana de novembre
es podrà visitar una exposició de pintures de José Lloveras al Local Social

a l'Hospital
de La Caixa sobre la vida de Maria
Gay. El mes de novembre hi haurà una
jornada de portes obertes a l'Hospital. l'Arxiu Municipal està preparant
per al mes de desembre una Crònica i
una exposició sobre el centre. S'anirà
pub licant informació de tots els actes.

També fa aproximadament 200 anys
que l'Hospital ocupa l'edifici que coneixem actualment, fruit de la donació de Josep Baulida, que va representar la primera expansió del centre.
Inauguració del carrer Maria Gay

Comunicació amb l'Ajuntament
Podeu fer servir els següents mitjans:
• Personalment a les oficines municipals de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
• Els telèfons habituals (972 83 03 75, 972 83 02 18, 972 80 54 47) en hores
d'oficina .
• El fax 972 80 54 68
• El correu electrònic general de l'Ajuntament llagoste@ddgi.es
• El correu electrònic personal de l'Alcalde alcalde@llagostera .com
Tingueu present, però, que el correu electrònic no està previst encara per la llei
com a mitjà de comunicació oficial dels ciutadans amb l'administració. Sí que
és, en canvi, una eina de relació còmoda i àgil per transmetre suggeriments,
opinions o consultes.

22 de setembre,
dia sense cotxes
Per primera vegada des que es va començar a
dur a terme, l'Ajuntament de Llagostera es va
adherir a la campanya d'àmbit europeu A dutat, sense el meu cotxe, per fomentar l'ús del
transport públic i prescindir, en la mesura del
possible, dels vehicles a motor.
Es va repartir informació a la població a través de cartells i fulls informatius a les botigues, cartells a les escoles, emissió de falques a Llagostera Ràdio, visualització del video
de la campanya a l'entrada de l'Ajuntament i
tractament del tema a la web llagostera. com.
Les dues escoles de primària varen respondre
a la crida amb una animada participació: dibuixos, rodolins, xerrades sobre la contaminació, etc. Els alumnes de Sè. 16è. del CEIP
Lacustària varen anar a l'escola en bicicleta,
que varen poder aparcar al pati, i els més petits varen fer una caminada pel carrer. També
es va tancar al t rànsit el cjGanix una estona a
la tarda perquè els petits poguessin dibuixar
sobre l'asfalt motius relatius a la diada.

Un carrer a
Llagostera en
record del president
Companys
Amb motiu del seixantè aniversari de l'afusellament del
President de la Generalitat Lluís Companys, a iniciativa
de l'Entesa per Llagostera, el Ple de l'Ajuntament del
dia 27 de setembre va prendre l'acord unànime de demanar al Parlament de Catalunya i als diputats catalans
al Parlament Europeu la rehabilitació de la figura del
President Companys i de condemnar l'arbitrarietat de
les acusacions, la injustícia del procediment i la manca
de legitimitat del Consell de Guerra que va patir, rera el
qual només hi havia el designi polític de proporcionar
un càstig exemplar a Catalu nya.
Es va acordar també instar el Pa rlament de Catalunya a
declarar el dia 15 d'octub re de cada any Dia del President Companys .

Pel que fa a l'àmbit municipal concret, es va acordar
iniciar els tràmits previstos al Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Llagostera per donar el
nom de Lluís Companys a una via o un espai públic de
la vila.

Alumnes del CEIP Lacustària gaudint del cj Ganix sense trànsit. Foto: CEIP Lacustària

informació
miilnNimD
Recollida
selectiva
INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDORS
D'ESCOMBRARIES A PAGÈS

• Veïnat de Cantallops
• Can Romaguera
• Can Franciac
• Can Tulibi
• Cruïlla de Sant Llorenç
• Pas de Can Gros
• Cruïlla de Can Pijoan
• Camí de Can Gotarra en direcció
al Vt. de Llobatera
S'han col.locat 5 contenidors de
brossa de jardineria a les urbanitzacions Mont-Rei, La Mata, La
(anyera, Can Gotarra i Els Escuts.
S'han habilitat 2 contenidors de
restes vegetals per a ús de la Brigada municipal: un de fix situat a
l'edifici de l'antic escorxador i un
de traslladable segons les necessitats.
S'han repartit 15 contenidors de recollida de vidre entre diversos bars
i restaurants.
S'ha reordenat la deixalleria amb
la substitució d'alguns contenidors
per d'altres de més grossos per estalviar despeses de transport.
S'ha finalitzat la reordenació de
contenidors de recollida selectiva
per barris en el nucli urbà, de manera que a cada punt hi hagi els
tres tipus de contenidors. Està en
estudi la col.locació d'uns petits
contenidors per a piles.

Camins, marges i rieres
RECUPERACIÓ DE CAMINS PER FER-LOS TRANSITABLES

• Des de Can Fonollerons fins al pas del camí de Can Gros
• Des del pas de Can Juanillo cap a Can Cabanyes
• Preparació d'un carril bici des de Can Llorenç de la Via fins al Ridaura
passant pel Pla de Sant Llorenç
• Des de Can Lloveras a Els Escuts fent la passera en una Ba nyaloca
• Des del Mas Boig fins a Can Costa
• Des de Can Planet fins a Can Fàbregas
• Des de davant del Restaurant Panedes fins al Restaurant Mas Roura, passa nt per Can Rauri ch
• Eixamplament del camí que va des de Promacor fins a Can Meri
ARRANJAMENT DE PASSOS D'AIGUA

• Un
• Un
• Un
• Un
• Un
• Un

a les Banyaloques
a Can Juanillo
a Can Gotarró
a Can Pitu del Forn (reforçat amb pedra)
a Can Roig
a Ca l'Ocell en direcció a la Carretera de Sant Llorenç

NETEJA DE MARGES

• Des de Ca l'Ocell fi ns a la Carretera de Sant Llorenç
• Des de Can Cantó fins a Can Gros
• Des del Mas Gall fi ns a Can Sa gols
• Neteja de la zona verda del Cementiri
• Des de Can Vilà fins a Can Romaguera
• Des de Can Meri fins a Promacor
• Des del Polisportiu fins a la carretera C-253
• Els Escuts

Pla d'incendis
• Pista forestal des del Mas Rissech fins a Terra Negra, en col.laboració
amb el Servei d'Extinció d'Incendis de Girona i amb la Societat de Caçadors Sant Hubert
• Arranjament i desbrossament dels laterals i del camí que va des de la
Plaça Balladora en direcció a Can Darder, en col.laboració amb la Societat
de Caçadors Sant Hubert i els veïns
• Requeriment als propietaris de neteja de parcel.les en general a totes les
urbanitzacions
• Neteja de 25 metres de marge de seguretat a la Urbanització La (anyera i
a Mont-Rei, conjuntament amb els veïns i amb el Servei d'Extinció d'Incendis de Girona
• Neteja de zones verdes a Els Escuts, La (anyera i una part de La Mata
• Neteja de boscos dels veïn ats en diversos punts on es detectava el naixement d'abocadors in controlats

El transport sanitari a Llagostera
Des que la Generalitat va adjudicar
el transport sanitari al Consorci del
Transport Sanitari, servei que fins
aleshores prestava Creu Roja, han
anat creixent els rumors que qüestionen la qualitat del servei que rebrà
el ciutadà. Tot i que aquesta no és
una competència municipal, des del
primer moment l'Ajuntament ha fet
gestions i ha tingut converses amb
els sectors implicats (Departament de
Sanitat, Creu Roja i Consorci) per tal
de reivindicar per a Llagostera l'atenció necessària per a un municipi de
quasi 6.000 habitants, una important
població flotant i un terme municipal molt extens.
Els responsables del Departament han
assegurat sempre que es donarà un
bon servei a la població de Llagostera , però sembla que de moment no
preveuen la permanència d'una ambulància fixa a Llagostera, sinó que

serà a Cassà de la Selva, com a centre
de la futura ABS . l:equip de govern
no considera just que hagi de ser
l'Ajuntament qui doni aquest servei,
pel fet que no és una competència
municipal i especialment pel cost
milionari que representa mantenir
una ambulància i un xofer durant 24
hores al dia tot l'any.
Per això s'està posant la màxima atenció en el control del servei que donen les ambulàncies del Consorci
quan es requereix la seva presència
en el nostre municipi a través de la
Policia Local. Cal dir, però, que quan
fa falta una ambulància per un accident en carretera, són els Bombers
qui han d'avisar l'ambulància i
aquests casos s'escapen del nostre
control.

l'Ajuntament ha presentat al Consell
Comarcal del Gironès la següent proposta: destinar 1.800.000.-PTA, que
és la quantitat anual que ara l'Aj untament ja no paga a Creu Roja, a un
servei mancomunat a nivell de comarca per a temes assistencials. Esperem
que aquesta iniciativa es pugui materialitzar i continuarem atents al
desenvolupament del servei de transport sanitari al nostre poble.
El telèfon del Consorci del Transport
Sanitari és el 972 41 00 10

Pel que fa a la resta de serveis
assistencials que prestava Creu Roja,

Llagostera s'afegeix a la
campanya gastronòmica dels
restaurants ganxons i de la
Vall d'Aro
Els pobles veïns de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro organitzen al llarg de l'any campanyes gastronòmiques de força renom. Enguany el
municipi de Llagostera també vol participar en aquestes campanyes i mostrar, de
forma conjunta amb els restaurants ganxons i de la Vall d'Aro, la seva oferta
gastronòmica.
Els restaurants que s'hi han adherit (Ca l'Artau, Cal Degollat, El Passeig, Mas Roure, Can Ruscalleda, Masia Sureda i Els Tinars) faran menús especials d'entre 2.500
i 4.500.-PTA.
Les dates de les mostres previstes per a aquesta campa nya de la temporada 20002001 són:
• La cuina del bolet: del 7 d'octubre al19 de novembre del2000
• La cuina del bacallà; el peixopalo: del16 de febrer al18 de març del2001
• La cuina de les faves, pèsols i suquet: del 6 d'abril al6 de maig del2001
• La cuina del peix blau ganxó: del18 de maig al17 de juny del2001

• El Ple del 31 de maig passat va acordarr per unammitat denunciar la campanya de
Convivència Cívica Catalana
i Profesores por la
Democracia contra La Llengua
catalana i donar suport al
rector de La Universitat Rovira i Virgili en el conflicte que
se Li va presentar per aquest
motiu.

jaments per posar-bo efl funcionament. Aquest és el motiu del retard d'uns quimze
mies que tindran alguns cursos a L'hora de començar.

• El Sr. Marcel.Lí Mestres i la
seva família han donat a
l'Ajuntament dues palmeres
de gairabé un segle procedents d'wna finca Cie la seva
propietat del carrer Migdia.
• El dia 11 de setembre al Tots en podem gaudir al Parc
Puig de les Cadiretes hi va de L'Estació, on esperem que
haver una trobada entre re- continuïn fent molts anys
presentants dels municipis de més.
Tossa de Mar i de Llagostera,
que
varen
de1xar-hi •Ja està a la vostra disposiinstal.Lada una bandera ció L'oferta de cursos per al
esteLLada.
curs 2000-2001 . Si per qualsevol motiu no ha arribat a
• L'Escola de Belles Arts les vostres mans, podreu troaquest curs estrenarà Local. bar el llibret a qualsevol dePer donar resposta a Les ne- pendència municipal. Hi trocessitats d'espai i de como- bareu novetats com els curditat, s'ba Llogat un local al sos de restauració de mobles,
carrer Angel Guimerà, on còmic, salsa cubana o jardis'estan fent els últims arran- neria.

Les palmeres són traslladades del e/ Migdia al Parc de l'Estació
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• Durant el mes de setembre
ha començat el Primer Cicle
de Teatre ae ca ire professi onal amb La representació de
tres obres al Teatre Municipal Casino LLagosterenc. EL
mes de novem re, i amb La
col.Laboració del Consell Comareal del Gironès, en podreu
veure dues mes: el dia 11 a
Les 22 h. Parlar per parlar de
Gemma Nierga 1 el dia 26 a
Les 19 h. l'esRectacle per a
infants Xarivari de Teatre mòbil.
• EL Ple de L'Ajuntament del
dia 20 de setembre va manifestar unànimement el seu
rebuig al sistema de plaques
de matrícules que ha imposat el govern de l'estat espanrcol, en la mesura que exe ou els distintius o símbols
de les comunitats autònomes
i
no
res pe eta
la
plurinacionalitat de l'estat i
suposa un weu atemptat a
la 1dentitat e Catalunya. Per
tant, s'ha demanat al govern
de l'estat espanyol c¡ue substitueixi el model vigent per
un altre gue respecti, igual
que fan d'altres ~aïsos europeus, les realita s de les comunitats autònomes, reconegudes constitucionalment.

• EL Ple de L'Ajuntament del
dia 27 de setembre va acordar per unanimitat demanar
al govern de L'estat espanyol
8ue faci marxa enrere en
l aplicació dels Reials decrets
Llei 4/2000, de mesures urgents de Liberalització en el
sector immobiliari i transports, i el 6¡.2000, de mesures urgents 'intensificació de
La competència en mercats de
béns. El rebuig, tant a la forma com al fons d'aquesta legislació, ve donat perquè no
s'ha consultat la Comissió Nacional de l'Administració Local, a qui corresponia emetre informe, i per altra banda, les dispos1cions que es
pretenen a(,licar passaran per
sobre de 'autonomia local
per planificar l'urbanisme del
terntori del municipi.
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• Davant les reiterades queixes de molts ciutadans al
servei de Correus, l'Ajuntament les ha traslladat al Cap
provincial i ha participat en
reunions a nivell comarcal per
parlar d'a~uest tema. En el
~roper but letí municipal inarmarem de les conclusions
de la reunió del dia 5 d'octubre.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada per
l'Ajuntament de Llagostera

AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

