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Lassistència sanitària a Llagostera
La Llei d'Ordenació de la Sanitat (1990) de La
Generalitat de Catalunya ha portat una sèrie de canvis importants en el sistema d'assistència mèdica.
Llagostera ha iniciat fa pocs mesos l'aplicació
d'aquestes normatives, fet que ha provocat en molts
casos protestes pels canvis instaurats i confusions
per la manca d'informació. Per entendre en què consisteixen tots aquests canvis, primer hem de conèixer el significat d'una sèrie de conceptes.

Què és...
ABS: Àrea Bàsica de Salut . EL territori català es
divideix en Àrees Bàsiques de Salut. Llagostera pertany a l'ABS de Cassà de la Selva juntament amb els
municipis de Ca ldes de Malavella, Campllong,
Llambilles, Quart, Riudellots i Sant Andreu Salou.
CAP: Centre d'Atenció Primària. Centre on es reaLitza l'atenció mèdica primària de cada poble. Cada
Àrea Bàsica de Salut té un CAP de referència que sol
ubicar-se en el poble on es considera més fàcil l'accés
de tota l'àrea. En el cas de l'ABS a la qual pertany Llagostera, el centre principal és el CAP de Cassà.
lAS: Institut d'Assistència Sanitària. Empresa pública de la Generalitat que s'encarrega d'executar el
programa d'assistència sociosanitària,prevenció de
malalties, salut mental i els serveis del sistema sanitari públic, prindpalment a Les comarques gironines.
EL telèfon 061: És el dispositiu d'activació dels serveis d'urgències i emergències sanitàries de tot
Catalunya. Aquest servei pretén coordinar les urgències sanitàries a través d'un número fàcil de recordar. El 061 pot ser útil en el cas
de no recordar els números dels
centres d'assistència de Llagostera i Cassà, o bé en cas d'urgència vital o extrema en qualsevol
punt del territori català.
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equips mèdics
Dilluns Dimarts

Serveis
del CAP de
Llagostera
Servei de medicina general j infermeria:
Actualment aquest servei està proporcionat
per una plantilla assistencial de 3 metges i
3 ATS, amb horari de consulta de dilluns a
divendres de 8 a 21 hores.
Aquest servei cobreix les visites ordinàries
(per les quals s'ha de demanar cita prèvia
personalment o per telèfon) i Les urgències
i assistències domiciliàries que sorgeixin durant l'horari de consulta.
Les nits, els caps de setmana i festius el CAP
de Llagostera està tancat al públic. En
aquests casos el centre de referència al qual
s'ha de trucar és el CAP de Cassà.
Els mesos d'estiu, Llagostera disposa d'un
metge de reforç i els caps de setmana d'un
metge i un ATS de guàrdia dormint en un pis
cedit per l'Ajuntament.
Extraccions de sang: Dimarts al matí.

Dimecres~--fi1]òus

Divendres

Dra. Marta BeLtran
Infermer Lluís Cabarrocas

De 8 a 15 h.

Dr. Josep Cartes Soto
Infermera GLòria Ribas

De 14 a 21 h.

Dra. ELena Navarro
Infermera Sònia Rubau

pediatria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

De 8 a 15 h.

Dr. MiqueL Sanchez Muro
Infermera Amèlia Marín

llevadora
D'11 a 13 h.

Maria Felip

llevadora: Dimarts al matí.
Servei de Pediatria: Tots els matins de dilluns a divendres.
Serveis que s'aniran implantant:
El servei més important que es preveu implantar un cop finalitzin les obres d'ampliació del CAP és el d'odontologia (dentista).
Altres novetats seran l'aplicació de programes de salut: hipertensió, salut bucodental,
alcohol, tabac, registres de vacunes, programa de nen sa ...
En breu es posarà en funcionament la
informatització del CAP, que permetrà entre
moltes altres millores, tenir un control bàsic de l'historial de cada pacient amb La possibilitat d'accedir-hi a través de La xarxa informàtica des de qualsevol altre centre mèdic ja informatitzat.

extraccions i sintrom
Dimarts Divendres

De 8 a 9 h.

atenció mèdica
·

Dissabte

A les 12 h. Set\lei d'infermeria

Serveis del -CAP de Cassà
(e/ Bassegoda s/ n)
A més dels serveis bàsics d'horari de consulta, el CAP de Cassà disposa de 2 metges i 2
ATS per horaris de nit, caps de setmana i
festius, que realitzen Les urgències i rassistència domiciliària.
També disposa d'un servei de ginecologia que
cobreix totes Les poblacions de L'ABS (Llagostera entre elles). Es pot demanar hora al
servei de ginecologia trucant al CAP de Cassà en horari de consulta (972-46 38 82 I
972-46 38 83).

L'ambulància
EL Sevei Català de La Salut va convocar un concurs públic per a l'adjudicació del transport sanitari a Catalunya.
L'Empresa que va guanyar el concurs en el territori del Gironès va ser el Consorci del Transport Sanitari de Catalunya
(CTSC) que va començar el servei el mes de setembre de L'any 2000. EL centre d'operacions d'aquestes ambulàncies és
Girona ciutat i cobreix tot el territori de La comarca del Gironès.
Davant l'augment de població de la comarca en els mesos d'estiu, el Departament de Sanitat va contractar un servei
d'ambulància fix a Llagostera les 24 hores del dia, operatiu des del 15 de juny al 16 de setembre. L'Ajunta ment de
Llagostera va posar a la disposició del personal de l'ambulà ncia un pis al C/ Ba rceloneta on poder-hi dormir durant
aquest periode de temps.
La valoració general del Consorci d'aquest servei especial ha estat molt bona, tenint en compte que l'ambulància ha
hagut d'actuar només una mitjana de 2/3 vegades al dia, sense cap coincidència d'accidents i amb bona cobertura. Un
cop acabat el contracte amb Sanitat, el Consorci va donar per acabat aquest servei.

Demostrada la necessitat d'una ambulància a La zona de Llagostera, el Departament de Sanitat ha fet un nou
contracte amb el Consorci del Transport Sanitari de Catalunya pel qual tindrem una ambulància permanent a
Llagostera Les 24 hores, de moment fins al dia 16 de setembre de 2002. L'Ajuntament per la seva part continuarà cedint un aparcament per a L'ambulància i un lloc d'estada les 24 hores per als conductors.

informació
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Lampliació del CAP de Llagostera
El Ple del 5 de setembre del 2001 va
adjudicar a l'empresa Busquets Sitjà les
obres d'ampliació del CAP, per un import de 54.079.670 Ptes. que l'Ajuntament haurà de finançar mitjançant un
crèdit, i que posteriorment recuperarà
amb tres pagaments que farà la Generalitat (anys 2001, 2002 i 2003).
Amb aquesta ampliació quasi es duplicarà la superfície existent passant de
293m2 a 576m 2. l'ampliació comportarà millores d'habitabilitat i d'infrastructures, a més de permetre l'acolliment dels nous serveis sanitaris, com
per exemple el d'odontologia.

PLànoL de L'ampliació del CAP de Llagostera
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Part ampliada

Ampliació del cementiri municipal
Ja està aprovat definitivament el projecte d'ampliació del
cementiri municipal. S'ha obert el període per a la contractació de les obres, l'import de les quals és de
43.100.135 Ptes.
Les obres d'ampliació inclouen també la millora de la part
ja existent del cementiri. Està previst millorar l'accés actua l (entrada principal) amb la supressió de barreres arquitectòniques i enjardinament. També es preveu en el
projecte arranjar la façana principal i el mur lateral.
L'ampliació es farà per la part posterior de l'actual cementiri. En la part ja existent s'hi instal-laran 42 columbaris
per a les cendres. Ja a la part ampliada es construirà una
sala hipòstila per a cerimònies. També està projectat
construir 192 nous ninxols prefabricats que s'aniran
instal-lant a mesura que les necessitats ho demanin, i

uns serveis adaptats, a més de l'e njardi nament de tota la
part ampliada.
D'altra banda, per primera vegada s'ha requerit els propietaris dels níxols que tenen algun defecte de manteniment perquè els repari n. Amb aquesta mesura es pretén·
fer entendre als veïns que una cosa és el manteniment de
la làpida, que és responsabilitat del propietari, i una altra
cosa és el manteniment genera l del cementiri, que és responsabilitat de l'Ajuntament. Es té previst fer cada any
una revisió amb el conseq üent avís als propietaris.
De les obres de manteniment que s'han realitzat darrerament, cal informar que s'han rehabilitat 160m2 de coberta dels nínxols situats al lateral dret-ampliació del cementiri per un importde 3.035.224 Ptes.

Cooperació al desenvolupament
En el quadre es reflecteixen Les aportacions
econòmiques que des de L'any 1999 i fins
aquest mes ha fet L'Ajuntament a projectes i
activitats de cooperació i solidaritat amb el
tercer món. Com a me mbre del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, a Llagostera Li correspon per nombre d'habitants
una aportació fixa anual de 100.000.-PTA.
La resta d'aportacions són voluntàries, tant
La quantitat com el projecte o La finalitat a
què es destinen.
Per primera vegada hem tingut a Llagostera
cinc nens i nenes saharuís passant els mesos de j uliol i agost de colònies a casa nostra. Amb col.laboració amb L'Associació Ca talana d'Ajuda al Poble Sahrauí, L'Ajuntament
va fer una crida a Les famílies que volguessin acollir un d'aquests infants a casa seva.
Gràcies a La resposta de cinc famílies, això
ha estat possible i aquests nens han pogut
gaudir de vacances, però també de revisions mèdiques i d'activitats de socialització.
Cal agrair també la col.Laboració del Casal
Parroquial Llagosterenc, que ha admès gratuïtament aquests nens al Casal d'estiu.

A La dreta, un moment de L'actuació
del grup Trup de Nassos a S. Nicolas de
Oriente (Nicaragua) .
A baix, els cinc nens
i nenes sahrauis que
han fet estada a Llagostera aquest estiu.
(Fotos: ELButlleti)
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L'atenció social
a Llagostera

Parelles de fet

L'atenció social té com a destinatàries Les persones individualment,
les famílies o els col.lectius que tenen alguna dificultat per al seu
desenvolupament personal o social. Per això, dels estudis tècnics que
fa n les persones qualificades (treballador social i educadora social),
se'n poden derivar ajudes de diferents tipus: orientació laboral, jurídica, educativa, econòmica ...
Totes les persones que viuen i treballen a Llagostera tenen els
mateixos deures i els mateixos drets . Per això l'únic requisit indispensable que s'exigeix per ser usuari de serveis socials és estar empadronat a Llagostera, condició que compleixen totes les persones que
han estat objecte d'algun ajut per part de serveis socials.
A continuació es pot veure el detall de les ajudes que s'han concedit
durant l'any 2000 i l'origen de les persones destinatàries.
AJUTS f.COIIOMICS
D'URGtNOA
LLAR Ot NF.~!.N'IS

AUTOCTONS

IMmGRAtiTS

IMMIGRAtiTS

(M;nu~ G:mllo1!11<111~
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TOTAL

35

8
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45
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1
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12
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L'avaluació dels casos i els barems que s'apliquen per concedir les
ajudes es fa seguint les pautes marcades pel Departament de Benestar
Social i pel Consell Comarcal del Gironès i és el personal tècnic el que
fa les propostes. L'Ajuntament fixa a través del pressupost municipal
la quantitat global que hi aporta el municipi.
Per altra banda, també Serveis Socials gestiona les beques de menja-

qor que concedeix el Consell Comarcal i les beques de llibres que
concedeix el Departament d'Ensenyament.
Algunes opinions que manifesten la sensació de discriminació a favor
dels llagosterencs procedents del Marroc, del Senegal o de Gàmbia i
en contra de llagosterencs autòctons o d'altres orígens, queden aclarides amb les dades exposades al quadre anterior.
No obstant, cal treballar per aconseguir que la nova onada d'immigració que viu el nostre país s'integri al més aviat possible. I per això cal
que coneguin els nostres costums, la nostra Llengua i Les nostres lleis.
Aquesta és la funció, per exemple, del taller Lacoli, adreçat a dones
immigrants, que són les que millor poden transmetre els nostres valors a les seves famílies. I també és la funció del mediador intercultural
que el GRAMC (Grup de Recerca i Atenció a Minories Culturals), finançat per L'Ajuntament, posa a disposició dels col.Lectius sanitaris, educatius o policials per tal de facilitar-los Les relacions, quan calgui, en
qualsevol tema que afecti persones immigrants.

Ja hi ha Registre municipal de pareLles de fet. (Ple 28.03.01). Només cal
La declaració voluntària de dues persones, del mateix o de diferent gènere, d'inscriure la seva relació de convivència efectiva no matrimonial.
Aquesta inscripció pot ser una prova
més, a banda de la certificació de
convivència en base al padró municipal d'habitants, per poder accedir
als drets que garanteix La llei de parelles de fet, o d'altra legislació que
pugui dictar-se en el futur.

Zona verda
clpoligonindustricl
S'ha fet una nova zona verda al polígon industrial. S'hi han plantat arbres i plantes autòctones: roures, alzines, xiprers, arboç i ginebró. Aquesta plantada d'arbres es va emmarcar
dins Les activitats programades en la
jornada batejada com "Dia de l'arbre".
Aquest any s'ha fet la meitat del parc
i l'any que ve es té previst acabar-lo.

Diagnosi de
l'enllumenat públic
S'ha encarregat a l'empresa Enllumenats Costa Brava un inventari i diagnosi de les instal· lacions d'enllumenat públic. S'han revisat tots els punts
de llum i els quadres de comandament. Aquest estudi permetrà
prioritzar les urgències i començar a
arranjar les instal·lacions elèctriques
del poble que presentin més problemes.

Neteja a l'abocador
Ainstàncies_çie l'Ajuntament, l'empresa Serveis Integrals Lloret ha realitzat
la neteja dels voltants de l'abocador
de Solius.

informació
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La zona esportiva de
La Canyera
'

Les instal·lacions esportives de La (anyera han passat a ser municipals,
és a dir que tot el poble en podrà fer ús. Aquest estiu la piscina ja ha
estat oberta a tothom i a les instal·lacions esportives s'hi ha organitzat
el I Open de Tennis Mas Tarrè.
Els serveis que estaran oberts tot l'any seran les pistes de tennis (800
ptes.jhora) i les de futbito (ús gratuït). També s'hi ha fet una zona de
pícnic on s'hi ha construït una barbacoa d'ús gratuït.
Per aquest any s'ha organitzat un curset de tennis amb monitors del Club
Tennis Girona que ha començat aquest mes d'octubre.

reus
Documentació
d'AGUJAS S.A.
a l'Arxiu
Amb motiu del tancament el passat
mes de maig de l'empresa AGUJAS SA,
la documentació de l'empresa ha ingressat a l'Arxiu Munici pal per donació del seu propietari Sr. Nards Mata.
Aquesta documentació correspon al
període 1940-1982 i es tracta de documents típics d'empresa: llibres de
comptabi litat, correspondència, comandes, gestió de personal, etc. La
donació es completa amb una selecció de maquinària que es destinarà
al Museu Municipal.

Equip de llums per
al teatre del Casino
i el Local Polivalent

Reformes als centres
educatius
S'han realitzat una sèrie de reformes al CEIP Lacustària per un import de
5.500.000 Ptes. S'ha canviat el paviment i s'ha arranjat la barana de la
pista esportiva. Un terç del cost d'aquesta inversió l'ha pagat l'APA del
CEIP. A la cuina s'hi ha posat un extractor industrial, el cost del qual ha
anat a càrrec del Departament d'Ensenyament. S'hi han i nstal·lat unes
piques noves d'acer inoxidable i s'han canviat les canonades que estaven
foradades i perdien aigua. El cost més important de les inversions fetes
al CEIP ha estat el canvi de la caldera de la calefacció (1.600.000 Ptes.)
D'acord amb el que es va preveure en el Consell Escolar de la Llar d'Infants El Niu, s'han canviat els endolls d'alçada per adequar-los a la normativa i s'ha instal·lat un arrambador de material sintètic.

S'ha instal·lat al Teatre Casi no
Llagosterenc i al Local Polivalent un
equip de llums que soluciona una
mancança important en la infrast ructura d'aquests dos locals. Aquesta
mancança en el tema de llums i fo cus suposava haver de llogar l'equip
de llums cada vegada que es programava una actuació, fet que al llarg
de l'any comportava una despesa im portant. Els alumnes de l'Escola de
Teatre "Aula d'Art", que utilitzen normalment les infrastructures del teatre, tenen cura del seu funcionament.

Instal.lació
d'extintors
S'ha equipat amb extintors la totalitat dels edificis municipals que no
en tenien, per un import de 496.074
Ptes.

informació
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Convenis amb entitats
L'Ajuntament subvenciona regularment moltes de les activitats que fan les
entitats del municipi. Per això s'ha cregut convenient establir un conveni
amb algunes de les entitats més actives. D'aquesta manera ambdues parts
en surten beneficiades: l'Ajuntament s'assegura la realització d'un determinat nombre d'activitats i l'entitat s'assegura una bona part del finançament.
Aquestes són algunes de les condicions dels tres nous convenis signats:
CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC

L'Ajuntament aporta:
· 800.000.-PTA
·100% de subvenció de la taxa en cas de sol-licitar llicència d'obres
·100 % de subvenció de la taxa i de la fiança en cas de sol-licitar l'ús de
locals municipals
L'e ntitat es compromet a:
·Organitzar el Casal d'estiu, la Passió, la xocolatada de la Festa Major, la
Revetlla de Sant Jaume, la Festa de la Mare de Déu, la VIII Tallada de
troncs i Els Pastorets
·Reactivar l'expedient de llicència d'activitats de la seva seu
CASINO LLAGOSTERENC

L'Ajuntament aporta:
·400.000.-PTA
· 719.635.-PTA, en concepte de subvenció que cancel·larà el deute de
l'entitat amb l'Ajuntament per l'Impost de Béns Immobles dels anys 1995 a
2001.
·100% de subvenció de la taxa i de la fiança en cas de sol · licitar l'ús de
locals municipals
L'entitat es compromet a:
·Organitzar els balls de Carnaval, la diada de Sant Jordi, el concurs de
flors i plantes, els concerts de juliol i agost, els concerts de música clàssica i un espectacle infa ntil per Nadal.
COLLA GEGANTERA

L'Ajuntament aporta:
· 400.000.-PTA
·un local
L'entitat es compromet a:
· Col· laborar en la cavalcada de Reis, organitzar la Trobada de colles
geganteres per la Festa Major, el Solstici d'Estiu i el sopar i el ball de l'11
de setembre.
·100 % de subvenció de la taxa i de la fiança en cas de sol · licitar l'ús de
locals municipals.
Per alt ra banda es continua renovant any rere any el conveni amb el col · lectiu que edita el Butlleti de Llagostera, consistent a proporcionar-li un
local i 400.000.-PTA de subvenció.

reus
La Comissió
de Festes Infantil
La nova Comissió de Festes Infantil,
fo rmada per 13 persones, es dedi carà
a organitzar activitats i espectacles
específiques per a infants. Una de les
primeres actuacions d'aquesta Comissió ha estat adscriure' s al Grup Xarxa
d'espectacles infantils. Per aquest
curs ja s'han contractat 7 espectacles
infantils.

La Cuina del Bolet
Del9 d'octubre a l'11 de novembre es
podrà gaudir de la campa nya gastronòmica La cuina del bolet. Aquesta
campanya està promoguda per l'Associació de Restaurants Ganxons i de
la Vall d'Aro juntament amb els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Sant
Feli u de Guíxols, Castell-Platja d'Aro
i Llagostera. Els restaurants de Llagostera que hi participe n són: Ca
l'Artau, Els Tinars, Mas Tarrè, Mas Roure i Cal Degollat.

Bústies als veïnats
Atès que el servei de correus no ha
de cobrir els veYnats de l municipi,
l'Ajuntament té previst instal· lar-hi
en breu bústies de rebuda i retorn de
correu. El cost de les bústies va a càrrec
dels particulars i el de la instal·lació va a
càrrec de l'Ajuntament.

Horaris de la
Biblioteca
Recordeu que l'horari de la Biblioteca Julià Cutillé és el següent:
Matins: dimarts i dijous, de les 10 a
les 13:30 h. Dissabtes, de les 10 a les
13 h.
Tardes : De dilluns a divendres, de les
16 a les 20 h.

Signatura del conveni amb la
Fundació Ramon Noguera
L'Ajuntament de Llagostera i la Fundació Ramon Noguera van signar el passat 5 d'octubre un conveni per a la
instal ·lació al municipi d'una Llar-resi dència per a persones amb
discapacitats psíquiques. Amb aquest
projecte es pretén que Les persones que
se'n beneficiïn tinguin una qualitat de
vida digne i autònoma el més a prop possible del seu poble i del seu ambient.
EL conveni signat entre ambdues entitats preveu La cessió de dos habitatges del
lr. pis del e/ Barceloneta, 4. Hi podran sol·licitar La residència 10 persones.
L'Ajuntament assumeix el cost del projecte d'adaptació, que redactaran els
serveis tècnics municipals, i la Fundació pagarà Les obres. El conveni és per
10 anys, a l'acabament dels quals s'estudiarà La possibilitat de renovar-lo.
l'acte de la signatura del conveni es va
fer a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

informació
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La regidora de Serveis Sodals, Monserrat Pla, l'alcalde Lluis Postigo, i el
president de La Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, en el moment
de La signatura del conveni.

Des de l'Arxiu
EL TERMENAL DE LLAGOSTERA

El proper mes de desembre es presentarà un nou Llibre de
Crònica titulat El termenal de Llagostera. Es tracta d'un
treball redactat per Marta Albà i Lluís Torres en el qual
han participat un nombrós grup de persones localitzant
les gairebé 60 fites que delimiten el nostre terme municipal.
l'estudi permetrà delimitar el terme municipal actual amb
tota precisió i donar a conèixer una part del nostre patrimoni cultural: Les fites de terme.
EL Llibre consta de dues parts, en una primera es fa un
resum de La formació del terme municipal i dels processos de delimitació i fitació. La segona part està formada per
un catàleg amb informació sobre cada fita: Localització, forma i dimensions, inscripcions, data de fixació, etc.
GUERRA CIVIL {1936- 1939)

La Guerra Civil és encara a casa nostra un tema poc estudiat. Per aquest motiu estem preparant una sèrie d'activats que es preveu que es realitzin durant els propers
mesos de febrer i març. Els actes comprendran conferències, taules rodones i exposicions relacionades amb l'exili i els cam ps de concentració, la vida dels refugiats a La
reraguarda, l'organització política local en els primers
anys de guerra, els bombardejos ....

Per tal de reflectir més directament com va viure La gent
de Llagostera aquest dramàtics fets, demanem la col·laboració de tothom qui hagi conservat correspondèn cia, escrits i memòries, fotografies i en general qualsevol
tipus de document que aj udi les generacions més joves a
entendre quin va ser l'impacte de la guerra, tant per a qui
va marxar al front com per a qui va restar a Llagostera.
Aquest material s'utilitzarà amb les limitacions i Les reserves que desitgin els seus propietaris.
Podeu posar-vos en contacte amb L'Arxiu Municipal per a
més aclariments.
BECA DE RECERCA ESTEVE FA TOLSANAS

Es convoca La tercera Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas
amb La finalitat de fomentar La recerca i contribuir al
coneixement de la històrica Local. Els díptics amb Les
bases són a la disposició dels interessats a les oficines i
dependències municipals.
La primera beca es va concedir l'any 1999 a Carles Turon
Llagostera pel projecte Llagostera segons els seus cadastres
(1716-1819). Aquest treball es pot consultar a l'Arxiu
Municipal. En la segona convocatòria va ser guanyador el
treball de Josep Cantó i Antoni Vert titulat Episodis de la
història de Llagostera (segles XVI-XVII) i està previst que
surti publicat el proper més d'abril.

informació
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Altres acords del Ple
PLE 28.03 .01
• l'Ajuntament per unanimitat es posiciona contundentment contra La violència domèstica contra Les dones.
• l'Ajuntament expressa La seva solidaritat i preocupació
per La situació dels immigrants involucrats en Les darreres tancades i vagues de fam per defensar els seus drets
ciutadans. Manifesta també La seva discrepància amb La
nova Llei d'estrangeria i La voluntat de continuar empadronant Les persones estrangeres, encara que no acreditin el permís de residència. CiU es va abstenir per considerar que el que cal és fer polítiques positives i integradores, i no pas qüestionar una Llei que, tot i Les seves
mancances, és millor que L'anterior.
• S'ha demanat al govern de L'estat i de Catalunya que
s'elabori un pla d'eliminació progressiva dels peatges de
les autopistes, fins a eliminar el greuge comparatiu amb
La resta de L'estat, i donar suport als municipis integrants
de la Declaració de Gelida, que mantenen una reivindicació perma nent en aquest sentit. CiU hi va votar en contra
perquè creu que ja es comencen a veure resultats positius
en alguns trams i no volen donar suport a plataformes
que no tenen la voluntat ni l'actitud de respectar i participar en el marc correcte per treballar aquest tema.
• S'acorda valorar negativament la poca voluntat
municipalista del Departament d'Ensenyament en el de-

eret d'admissió i matriculació d'alumnes per al curs 20012002, donat que no inclou Les peticions del Consell EscoLar de Catalunya, que demanava, entre altres coses, que
els municipis fossin punts d'informació i de recollida de
preinscripcions. CiU hi va votar a co ntra a la vegada que
demostrava que el decret incloïa pràcticament totes les
demandes del Consell Escolar de Catalunya i de la Federació de Municipis de Cata lunya.
PLE 30.05.01
• S'aprova per unanimitat adherir-se a la campanya impulsada per la Fundació per la Pau i s'adq uireix el compromís de tenir La pau com a tem a transversal en totes
aquelles àrees d'a ctuació municipal on sigui possible.
• S'aprova per unanimitat donar suport al poble sa hrauí
en La seva voluntat que es celebri un referèndum i pugui
exercir el seu dret a l'autodeterminació.
• Es reclama per unanimitat que el Depa rtament de Cu ltura, tal com està establert per Llei, apliqui L'u per cent de
La quantia de Les obres públiques que s'estan fent a Llagostera, a finalitats cu lturals del nostre municipi.
• Amb L'abstenció de CiU, L'Aju ntament es posiciona contra el Pla Hidrològic Nacional.

Propostes dels grups municipals al Ple
(Extret de les actes dels plens)
PLE DE 25 D'ABRIL DE 2001
El grup municipal de Convergència i Unió va presentar 1
moció:
• Sol.licitant adherir-se al Pla Nacional de Joventut i
elaborar un Pla Local de Joventut per garantir la realització i la coordinació d'una política de joventut al muni cipi. La moció va ser desestimada amb els vots en contra de
l'Entesa per Llagostera perquè, tot i considerar que el Pla
Nacional és un document ambigu i que no contempla propostes concretes, l'equip de govern ja està elaborant el
Pla Local de Joventut.
PLE DE 30 DE MAIG DE 2001
El Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar 2
mocions:
• Expressar el rebuig a Les declaracions del Rei i de la
Ministra de Cultura negant la imposició de la Llengua cas-

tellana a Catalunya. La moció va ser aprovada per unanimitat, incloent-hi les esmenes introduïdes per l'equip de
govern ampliant el rebuig a les imposicions que han sofert al llarg de la història altres llengües de l'estat espanyol i d'altres pob les conquerits en època impe rial.
• Adaptar la normativa municipal al decret que estab leix
les condicions tecnicosanitàries que han de complir els
equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire
amb aerosols per prevenir La legionel.losi i aprova r un
cens d'instal.lacions susceptibles de difond re la elgionel.la.
La moció va ser retirada per CiU, després que L'equip de
govern expliqués que a Llagostera segurament només hi
ha una instal.lació d'aquestes característiques i que encara no ha acabat el termini que tenen les empreses de
comunicar a l'Ajuntament que tenen instal.lat un equip
d'aquest tipus.

informació
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F ets consumats i drets ignorats
Més enllà del desinterès dels nostres actuals governants
en apostar per un desenvol(.!pament energètic basat en
L'estalvi i les energies renovables.

Argumentar que, amb aquesta mesura, els estiuencs talls
en el subministrament elèctric d'aquest país no es tornaran a produir, "pan comido".

Més en llà de La interessada nebulosa existent al voltant
de L'afectació qu·e sobre la salut de Les persones tenen els
camps electromagnètics de Les línies d'alta tensió.

De ben segur els més que probables problemes del subministrament elèctric de l'estiu 2002 serviran com excusa
per convertir l'autopista elèctrica de 110 a 220 i, per què
no, l'al· Legació d'un ocurrent "excepcional interès general" possibilitarà allargar l'actual traçat de la Línia fins la
localitat de Lloret de Mar (tal i com contem pla va el projecte inicial).

Més enllà de la conveniència de substituir els traçats aeris d'aquestes instal·lacions per traçats subterranis.
Més enllà de tots aquests aspectes, l'atropellam ent que el
poble de Llagostera ha sofert en aquests dies passarà a la
història com un dels episodis més tristos per l'autonomia
municipal.
En un temps en què els grans interessos econòmics del
país (FECSA-ENDESA i d'altres) estaven acostumats a fer i
desfer segons les seves conveniències, trepitjant-ho tot i
tothom, i gaudint de la privilegiada protecció i connivència de Les altes instàncies de L'Administració Autonòmica,
l'agoserat poble de Llagostera ha volgut intentar influir
en l'elecció del traçat més idoni que una línia d'alta tensió havia de tenir al seu pas pel municipi.
Com es podia tolerar aquesta insolència?
Com es podia permetre que volguéssim ésser previnguts
en l'afectació sobre la salut de les persones? Com es podia permetre que pretenguéssim preservar el paisatge dels
nostres camps i boscos? ... i el fet de vo ler que els molts
serveis que passen pel municipi tinguessin la mínima incidència sobre el territori?
No es podia permetre de cap de Les maneres, no fos cas
que aquesta raonable actitud fos contagiosa.
De res han servit les moltes i generoses renúncies que el
consistori Llagosterenc ha fet sobre les seves pretensions
inicials, que L'han portat finalment no només a presentar
un traçat aeri alternatiu sinó també a aconseguir l'autorització de pas de la majoria del propietaris afectats per
aquest.
Finalment l'acord del govern de la Generalitat ha decantat la balança a favor de l'empresa privada, imposant amb
fets consu mats i drets ignorats, el qüestionat traçat.
Substituir les necessàries inversions en línies de baixa i
mitja tensió -xarxa de distribució- per la panacea que
"representarà" aquesta línia d'alta tensió -xarxa de transport- ha estat fàcil.

Només dos detalls:
El Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica de Catalunya 2001 promogut pel Departament d'Indústria, Comerç i Turismeha atorgat la generosa subvenció de quatre-centes mil
(480.000.-) pessetes al projecte presentat per l'Aj untament de Llagostera per a construir una Central Sola r fotovoltaica, pressupostada en vint-i-tres mi lions de pessetes. S'havia demanat una subvenció de pràcticament deu
milions.
La repercussió mediàtica que, aquest estiu, han tingut els
problemes del subministrament elèctric ha portat a FecsaEndesa a realitzar una campanya d'estalvi energètic.
Calen més comentaris?
Lluis Postigo, Alcalde
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Manifest dels grups municipals d'Entesa per
Llagostera i Convergència i Unió relatiu a la
línia de les Gavarres
Els representants del Grup Municipal d'Entesa per Llagostera i de Convergència i Unió, davant els fets que
s'han produït en el dia d'avui en relació a la línia de les Gavarres,
Considerant que interpretem el sentiment de tots els llagosterencs,
MANIFESTEM

Primer.- Mostrar el rebuig unànim de tots els regidors del Consistori a l'acord adoptat pel Govern de la
Generalitat.
·
Segon.- Reprovar el fet que, abans de rebre la comunicació oficial de l'acord adoptat pel Govern de la
Generalitat, ens arribés la notícia a través dels comentaris dels treballadors de l'empresa elèctrica i pels
mitjans de comunicació.
Tercer.- Considerar desproporcionat el desplegament de forces de seguretat que s'ha efectuat a la zona.
Quart.- Insistir una vegada més a reivindicar el dret del nostre municipi a incidir en la resolució definitiva
d'aquest conflicte i demanar que es contempli com a solució definitiva el traçat alternati u que proposi el
Consistori.
Llagostera, 26 de setembre de 2001
Per l'Entesa per Llagostera,

Per Convergència i Unió,

Sig.: Lluís Postigo Garcia

Sig.: Josep Comas Boadas

-

Aquest manifest va ser aprovat en el Ple del dia 26 de setembre del 2001

INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada per
L'Ajuntament de Llagostera
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