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Pressupost 2002
EL pressupost municipal per a L'any
2002 va ser presentat el passat mes
de gener en un ple celebrat al Teatre
Casino Llagosterenc. Una seixantena
de persones hi van assistir com a públic. Els diferents regidors de L'equip
de govern van donar compte de Les
partides del pressupost que hauran
de permetre La realització dels projectes del seu programa electoral o
hauran de resoldre altres necessitats,
tant a nivell d'inversions com de manteniment.
Tal i com va explicar Jaume Moll (regidor d'Hisenda, personal i participació ciutadana) el pressupost de La
Corporació és en realitat un conjunt
de 3 pressupostos, el de l'Ajuntament,
el del Patronat Municipal d'Esports i
el de L'Hospital Residència Josep
Baulida. Dins el pressupost han d'estar equilibrats els capítols d'ingressos (aconseguits a través d'impostos,
directes o indirectes, taxes per prestacions de serveis i transferències corrents, patrimonials o fins i tot altres
ingressos més atípics aconseguits a
partir de La venda de finques, etc. .. )
i les despeses. EL total del pressupost
municipal per a L'any 2002 és de
6.254.328 euros (1.040.000.000 Ptes.)
Aquesta xifra, per tant, és la que farà
possible fer front, tant a Les obres
previstes en el capítol d'inversions
com a Les despeses corrents generades pels sous de personal, manteniment, material, consums, despeses financeres, etc. Segons va explicar el
regidor d'hisenda La salut econòmica
de L'Ajuntament és molt acceptable.

En el capítol de Personal destaca La
creació d'una nova plaça en el cos de
funcionaris (concretament La d'un
agent de policia) i tres places de personal Laboral (1 d'aquitecte tècnic, 1
de dinamitzador cultural i 1 d'educadora a La Llar d'Infants).
CULTURA, FESTES I JOVENTUT
En el pressupost de L'àrea de Cultura
es va destacar La intenció de continuar en La Línia d'anar substituint despeses en lloguers de locals o equips
(sempre a fons perdut) per inversions que resolguin millor els temes i
sobretot que resultin econòmicament
més coherents a Llarg termini. En
aquest sentit enguany continuarà La
inversió en millora d'infraestructura
en el Teatre amb L'adequació dels lavabos i altres petites inversions necessàries, i al mateix temps seguirà
La programació estable de teatre infantil iniciada aquest darrer any amb
molt d'èxit.
Pel que fa a La Biblioteca municipal,
s'hi farà una millora important, La
substitució del terra de La planta baixa, ara molt deteriorat, i també està
previst començar la informatització
de tot el fons bibliogràfic.
En el tema de Joventut La inversió
principal es farà en recursos humans,
amb la creació de La plaça de
dinamitzador cultural, que és una
figura que entre d'altres tasques
s'ocuparà de gestionar el Punt d'Informació Juveni l.

SANITAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL
També en L'apartat de Promoció Local, una de Les inversions més importants s'enquadra en el capíto l de recursos humans: la contractació d'un
Agent de Desenvolupament Local, Lligada a La realització d'un estudi que
haurà de donar una visió completa
sobre La situació actual de l comerç i
La indústria, que seran els dos pilars
fonamentals sobre els quals s'assentaran Les polítiques de promoció i desenvolupament previstes per al 2002.
Pel que fa a l'apartat de Sanitat, aquest
és L'any en què s'acabaran Les obres
d'ampliació del Dispensari i Les d'ampliació i millora del Cementiri municipa l. AL Cementiri s'hi faran tot un seguit d'intervencions que han de fer més
còmode L'ús de les instal ·Laci ons per
part dels familiars (accés de
minusvàlids, etc) i augmentar també
la seguretat d'aquest espai (baranes a
Les escales d'accés als nínxols, etc.).
MEDI AMBIENT I PAGESIA
Les millores en La gestió de L'aigua
són una de les prioritats més importants imp ulsades pel regidor d'aquesta àrea. És per aquesta raó que el pressupost d'enguany ha de fer possible
millorar-ne tant L'abastament com el
sanejament.
Les obres d'ampliació de la Deixa lleria
municipa l són una altra de Les actuacions previstes, juntament amb altres
mesures destinades a fer efectiva La
implantació de la recollida de matè-

ria orgànica en un termini de temps
el més breu possible.
Una altra de les prioritats és la conso lidació d'una xarxa de camins de
pagès més ben articulats i més ben
cuidats, que permeti utilitzar-los com
a vies de transport còmodes i que al mateix temps serveixi com a una mesura més
de prevenció d'incendis.
SERVEIS SOCIALS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, SEGURETAT CIUTADANA I
OBRES I SERVEIS
Destaca en l'àmbit de Serveis socials
la creació del servei d'ajuda domiciliària, que es va posar en marxa durant aquest any passat però només
de forma embrionària, i que durant
aquest any 2002 s'ha de consolidar
totalment. En el mateix sentit hi haurà
una forta inversió en el Centre de Dia de
rHospital-Residència Josep Baulida.
La regidora d'Obres i serveis va destacar l'esforç fet en els darrers temps
per arribar a posar en funcionament
una actuació pressupostada per
aquest any 2002, la millora de l'enllumenat públic, una actuació molt
necessària. Com necessària és també
la pavimentació de carrers, una partida que enguany doblarà la de l'any
anterior. Així mateix formen part
d'aquesta regidoria altres obres tan
importants com la plantació de més
de 150 arbres en diferents zones verdes i la supressió de barreres arquitectòniques.
En aquest pressupost s'ha previst també una partida per a l'arranjament de
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
per habilitar-la com a oficina de la
Policia Local.
ENSENYAM ENT I ESPORTS
El pressupost de l'àrea d'Esports és
ara per ara un dels més participatius,
ja que prèviament a la seva aprova-

ció per part del Ple de l'Ajuntament
ja ha estat decidit i aprovat pel Consell del Patronat (un consell integrat
per tècnics, polítics i representants
de clubs esportius). El regidor d'Esports va destacar per a aquest any
una prioritat absoluta: l'elaboració
d'un Pla Municipal d'Equipaments Esportius, que ha de servir per millorar
el manteniment de les instal·lacions
ja fetes i per projectar de cares a futures necessitats.
Pel que fa a la regidoria d'Ensenyament,
estan previstes diverses millores d'estructura (com el canvi del terra del
porxo) a la Llar d'Infants. Els tràmits
per a la construcció de l'I ES estan ja en
una fase força avançada. Ja ha estat
concedit el permís d'obres i per tant
aquest any es vetllarà per la bona marxa d'aquestes (a través sobretot de
l'Ajuntament i d'una subcomissió creada dins el Consell Escolar Municipal).
URBANISME
Una de les partides importants, no
tant per quantitat de diners sinó per
l'avenç que representarà quant a planificació i per la seva rendibilitat a
mig i llarg termini, serà la partida
destinada a l'elaboració de plànols i
proj ectes tècnics. Quant a inversions,
enguany està projectat l'inici de les
obres de la primera fase de la plaça
Narcís Casas (davant del pavelló) i
les obres d'urbanització del Puig del
General (projecte que en aquests
moments es troba ja en una fase molt
més avançada, després que s'iniciés
la reparcel·lació).
Enguany s'invertirà també en compra
de finques, per solucionar mancances que generen autèntics problemes
en algunes àrees, i compres de terrenys per a arn pliació de zones verdes o altres necessitats.
Al mateix temps una de les activitats
fonamentals d'aquesta regidoria i del

seu personal humà és fer el seguiment de tantes obres com hi ha iniciades en aquests moments, fonamentalment per posar en ordre les entrades i sortides de l poble (ens referim
a les obres de la cruïlla de Sant
Llorenç, les de la cruïlla de Tossa a la
Ramal o properament les de la variant). Altres actuacions necessà ries
són les realitzades per aconseguir la
legalització de les diferents urbanitzacions del terme municipal i la recepció del seu manteniment per part
de l'Ajuntament.
El pressupost va ser aprovat amb els
vots de l'equip de govern i el vot en
contra del grup de CiU , que va al·legar que es t ractava d'un pressupost
inflat i electoralista.
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Podeu consultar el Pressupost a
les oficines municipals o a la
pàgina web www.llagostera.com

informació
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Els talls de llum: el dret a reclamar
El subministrament elèctric és un servei
essencial que s'ha de garantir a totes les
persones consumidores demandants del
servei, amb les adequades condicions de
qualitat i el menor cost possible. El consumidor té el dret a presentar una reclamació a l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica si aquest servei essencial
no és garantit en una sèrie de punts considerats infraccions.
Es consideraran infraccio ns:
1) La interrupció del subministrament
elèctric sense que concorrin els requisits legals i reglamentaris que ho justifiquin.
2)1:incompliment dels límits màxims de
variació de la tensió d'alimentació als
consumidors finals.
3)1:incompliment del deure d'informar els
clients dels talls programats amb 48 hores d'antelació.
4)No aplicar els descomptes en les facturacions dels clients quan sigui preceptiu.
5)La negativa per part de l'empresa distribuïdora a proporcionar la informació
sol·licitada per l'administració, l'empresa comercialitzadora o els clients.

Aquest seria un model de reclamació en el cas de produir-se un tall
de llum injustificat que hagi comportat algun dany al client.

Adreçada a:
Fecsa-Endesa
Atenció al client-Reclamacions
Avinguda de Vilanova, 12-14
08018 BARCELONA
S'hi ha de fer constar
-Nom, DNI i adreça
-Número de contracte del subministrament (surt a les factures)
-Data i hora de l'inici del tall de subministrament i la durada
-Danys patits en electrodomèstics o altres aparells i en productes
ali menta ris
S'ha d'acreditar:
-Un pressupost o factura del servei tècnic oficial de la marca de
l'electrodomèstic o aparell danyat
-Factura o tiquet de compra dels productes alimentaris que estiguin
en mal estat per culpa de l'avaria
-Sol-licitud d'indemnització per no disposar del servei durant el període de temps del tall del subministrament, i els danys produïts
Per qualsevol dubte o per obtenir informació addicional, es pot trucar al telèfon de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC) 93 417 47 37

Estat de la Línia d'Alta Tensió
Un vegada executades la totalitat de les obres que han acabat l'actual traçat
de la línia d'alta tensió Juià-Castell d'Aro, sense haver esgotat la via del diàleg
per tal d'intentar trobar una solució consensuada al tema, l'Ajuntament continua am b els tràmits dels diferents contenciosos administratius presentats. En
aquests moments hi ha quatre contenciosos administratius que continuen la
seva tramitació:
1- Contenciós de l'Ajuntament contra el Decret del Consell Executiu amb el
qualla Generalitat va rei ni ciar i acabar les obres.
2-Contenciós de la Generalitat contra el requeriment que l'Ajuntament va fer a
la companyia elèctrica Fecsa-Endesa perquè procedís a enderrocar les obres
fetes de la línia.
3-Contenciós de la Generalitat contra el Decret d'Alcaldia on s'ordenava la
suspensió immediata en el moment en què es van rei ni ciar les obres.
4-Co ntenciós de la companyia Fecsa-Endesa contra l'acord de l'Ajuntament de
revi sar les normes subsidiàries en allò que es refereix a les in stal· lacions de
transport d'energia.

informació
El termenal de Llagostera
Ja podeu trobar a les llibreries del poble el llibre "El termenal de Llagostera", elaborat després de molts mesos
d'investigacions per l'arxivera municipal Marta Albà, Lluís Torres i per l'equip de treball de camp (Esteve Barceló, Josep
Jovanet, Xavier Nogué, Jordi Puig, Miquel Ramis, Josep M. Romo i Lluís Turon) i presentat aquest mes de desembre
passat a la sala de Plens de l'Ajuntament. El llibre és una interessant recopi lació dels diferents termes, és a dir de les
marques que acoten el territori del municipi i el separen dels pobles veïns. A més de la identificació de cada un dels
termes amb una fotografia, l'obra, estructurada com si fos un recull de fitxes, fa una completa descripció de la fita, en
desxifra la llegenda que hi ha gravada, la localitza perfectament sobre el territori per si es vol visitar i per descomptat
la situa històricament.

Festa Major

Un repàs al Teatre
Inversions en infraestructura i actuacions
Afinals d'aquest any passat es va completar l'equipament de llums del Teatre
Casino Llagosterenc. Aquesta inversió, juntament amb la instal·lació de la
nova calefacció per a la sala, han estat dues mesures importants per millorar
el condicionament del teatre i fer-ne possible una millor utilització.
Actualment aquest és l'únic equipament d'aquestes característiques del qual
disposa l'Ajuntament. Malgrat tot, el fet que no es pogués comptar amb la
calefacció feia quasi impossible l'organització d'actes durant els mesos més
freds. Al mateix tem ps l'equipament de llums era pràcticament inexistent i
això suposava una despesa important en lloguer de material de luminotècnia
cada vegada que s'hi volia fer un espectacle. La inversió que s'hi ha fet en
focus i una taula de control de llums sobrepassa el milió de pessetes, però
cal destacar que només amb aquest any ja s'ha amortitzat el que hagués
costat el lloguer d'aquest material.
Durant aquests propers mesos tindreu oportunitat de gaudir d'aquestes novetats tantes vegades com vulgueu, ja que continuen les actuacions de teat re infantil organitzades per la Comissió de Festes Infantil i l'associació
Xarxa. Com sabeu les sessions tenen llo c el primer diumenge de cada mes i
s'allargaran fins al proper mes de maig.
L'associació Xarxa és una entitat amb molt de prestigi en el món de la programació d'espectacles de caire infanti l. L'Ajuntament de Llagostera, i més
concretament la Comissió de Festes Infantil, va decidir adherir-s'hi a mitjans
d'aquest any passat i els espectacles que s'han organitzat fin s al moment, de
gran qualitat artística i pedagògica, han estat un vertader èxit de públic.
Esperem que en pugueu seg uir gaudint els propers mesos i que els que
enca ra no .ho coneixeu us animeu a acompanyar- hi els petits de la casa.

Al llarg d'aquest mes de gener
passat ha començat la preparació de la Festa Major de Llagostera que aquest any ens arriba
molt més aviat, els dies 17, 18,
19, 20 i 21 de maig. Per fer-ne
un esdeveniment participatiu les
reunions s'han estat fent amb
membres de les diferents entitats d'una banda, ciutadans anònims que volien donar la seva
opinió i aportar ide.es d'u na altra i tambè amb la col.laboració
d'alguns joves de Llagostera que
hi han volgut participar expressa nt les seves inquietuds.
Quan aquest butlletí arribi a les
vostres mans ja s'ha uran celebrat moltes d'aquestes reunions
però, malgrat tot, us volem demanar que no dubteu a exposar-nos Les vostres preferències, sigui per telèfon, per correu
electrònic o de La manera que
vulgueu. Nosaltres Les recollirem
per tenir-Les en compte si és
possible aquest any i si no en
properes ocasions.
Podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres parlant amb
~àrea de Cultura de L'Ajuntament
(telèfon 972 83 03 75) o a través del correu de L'alcalde que
teniw a la pàgina web de Llagostera www.Llagostera.com.
Regidoria de Cultura i Festes

Obres de la
caseta del parc
de l'Estació
En Comissió de Govern del9 d'octubre
del 2001 es va adjudicar a les empreses Martí Pla i Lampisteria Fa les obres
previstes d'arranjament de la caseta del
parc de l'Estació situada al costat del
pont de Can Gotarra. El pressupost de
l'obra era d'1.206.000 ptes. !..:obra ja s'ha
realitzat i s'ha rehabilitat com a local
per a la Brigada de jardineria.

La construcció de l'lES
Al començament de l'actual legislatura es va constituir la
Junta de Compensació per gestionar la urbanització del
sector residencial de Ganix, on s'ha de construir l'Institut
d'Educació Secundària. Aquesta Junta de Compensació està
integrada per tots els veïns afectats i per l'Ajuntament,
que també ha de col-laborar en un 10% de les despeses
d'aquest sector atès que també té l'aprofitament del10 %.

d'urbanització com el projecte de compensació. A partir
d'aquí, la Junta de Compensació ja estava en disposició
de poder contractar una empresa perquè fes les obres
d'urbanització. Un cop contractada l'empresa Fusté S.A.,
està previst que al llarg del mes de febrer es faci el replanteig de l'obra i que entrin les màquines per començar
a urbanitzar aquest sector.

A partir de la constitució de la Junta de Compensació
s'havia de fer el seguiment per tal que la tramitació del
projecte d'urbanització i el projecte de compensació anés
tan ràpid com fos possible. En Assemblea de la Junta de
Compensació del 24 de maig de 2001 es va aprovar el
projecte de compensació. Posteriorment, en Comissió de
Govern de 16 d'agost de 2001 l'Ajuntament va aprovar
inicialment el projecte d'urbanització del sector. Finalment, a Comissió de Govern de l'11 de desembre de 2001
l'Ajuntament va aprovar definitivament tant el projecte

Paral-lelament, l'Ajuntament ha atorgat llicència per poder construir l'lES al Departament d'Ensenyament. En el
pressupost d'aquest any de la Generalitat ja hi ha la partida corresponent per a la construcció de l'lES, i el Departament d'Ensenyament és qui ha d'acabar el projecte constructiu i adjudicar les obres a una empresa. Una vegada
fet aquest tràmit, l'Ajuntament, la Junta de Compensació
i la Generalitat valoraran quin és el moment oportú per
iniciar les obres. Està previst que dins el primer semestre
d'aquest any es pug ui començar a construir l'lES.

Obres d'urbanització de Mont-Rei
Les obres d'urbanització de Mont-Rei era una de les inversions previstes més importants en el pressupost del2001.
Tenia un pressupost de 90.657.271 ptes i una vegada va
sortir a subhasta es va adjudicar a l'empresa Massachs
per un total de 69.785.345 Ptes. sense incloure l'IVA.
Al llarg del mes de febrer es té previst iniciar aquestes
obres d'urbanització que faran possible que Mont-Rei
pugui ser recepcionada per l'Ajuntament. Aquestes obres

permetran dotar la urbanització dels serveis mín ims necessaris com ara la supressió de la depura dora i la connexió de la xarxa de clavegaram al col · lector general, el
soterrament de serveis i la pavimentació de carrers.
Es continua així amb el procés de legalització de les urbanitzacions. Ens aquests moments també està a punt de
recepcionar-se Llagostera Residencial i posteriorment es
preveu continuar amb La (anyera, Font Bona i Selva Brava.

informació
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Arranjament
Obres al
de l'enllumenat públic CEIP Lacustària
Una vegada fet l'inventari i la diagnosi de les instal·lacions, aquest any es treu a concurs el servei de reparació
i manteniment de tot l'enllumenat públic. l'empresa que
s'adjudiqui el concurs també s'encarregarà de fer prevenció de danys i estalvi energètic. Es preveu que el mes de
maig aquesta empresa pugui començar les actuacions més
urgents. Aquest any s'ha pressupostat una inversió de
100.670 € (16.7 50.000 ptes.) per efectuar aquestes
millores.

D'acord amb el Consell escolar del CEIP Lacustària, dins
les inversions previstes per a aquest any hi ha l'arranjament de la pista del gimnàs amb la col· locació d'un paviment sintètic més tou que el que hi havia fins ara. D'altra
banda, es completaran les obres de la pista esportiva iniciades l'any passat amb la col · locació d'una reixa a la
barana que l'envolta.

Obres a la Llar
d'infants El Niu
D'acord amb el Consell Escolar del centre, s'han realitzat
una sèrie d'obres de millora a la llar d'infants El Niu. S'han
col·locat quatre finestres exteriors amb vidre doble i s'han
posat uns barrots de fusta de protecció. També s'ha realitzat alguna obra menor com la col·locació de les cortines que faltaven .
Per a aquest any 2002 es té previst fer una obertura nova
en un canviador que no té visió directa sobre els nens de
l'aula. També es té previst arranjar el terra del porxo i
canviar el formigó per un paviment de goma més tou .
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Pista esportiva del CEIP lacustària.

Servei de logopèdia

El porxo de la Llar d'infants que s'arranjarà aquest any.

D'acord amb els respectius Conse lls esco lars, aquest any
l'Ajuntament deixarà de fer-se càrrec del servei de logopèdia. Fins aquest any, l'Ajuntament, l'APA del CEIP i l'APA
del col·legi Ntra. Sra. del Carme pagaven el cost del servei de logopèdia als centres. Aquest servei acull cada any
una trentena de nens i nenes.
A partir d'ara les APA continuaran subvencionant la totalitat d'un estudi d'exploració que fa el logopeda als nens i
nenes al principi i al final de curs. Amb aquest estudi
s'informarà els pares dels alumnes que tinguin la necessi tat del servei de logopèdia, els quals hauran d'assumir-ne
el cost.
Tant per a les APA com per a l'Aj untament això suposarà
un estalvi que permetrà reinvertir en alt res activitats que
beneficiïn la totalitat de l'alumnat dels centres. Aquest
any ja s'ha programat una Descoberta de l'Entorn Natural
de l'Escola i una mostra d'Audicions i Ta llers Musicals a
les quals s'han pogut acollir tots els centres.

Servei d'ajuda domiciliària
Aquest és un nou servei adreçat a la gent gran de Llagostera amb
problemes de mobilitat. Té l'objectiu de fer possib le que aquestes
persones puguin estar el màxim de temps a casa seva, ja que l'entorn
fa miliar i veïnal es considera bàsic per a una bona qualitat de vida. El
servei consisteix a portar a domicili un àpat o dos al dia, a més dels
serveis complementaris de bugaderia, dutxa, acompanyament i rehabilitació.
Per demanar el servei cal fer la sol·licitud a:
Serveis Socials d'Atenció Primària de Llagostera
C/Barceloneta, 4
Tel. 972 80 55 58
Aquest servei l'ofereix l'Hospital Residència Josep Baulida i el Consell
Comarcal del Gironès.

Activitats a la llar del jubilat
En col·laboració amb el Consell Comarcal, aquest any han començat
una sèrie d'activitats a la llar del jubilat. L'últim dimecres de cada mes
a les 5 de la tarda es fa una sessió de cine-fòrum. El 25 de febrer
començarà un cicle de quatre xerrades sobre salut i quatre xerrades
més sobre temes diversos (cuina, reciclatge ... ).

Des del Patronat d'Esports
Per acord de la Junta de Govern del Patronat d'Esports, a partir d'aquest
any les taxes de les quotes federatives aniran a càrrec de cada jugador. L'acord es justifica amb el fet que el Patronat d'Esports ha d'oferir esport per a tothom, i es considera que participar en competició és
una opció personal de cada esportista i per tant és lògic que assumeixi el cost de les quotes federatives.
L'estalvi d'aquests diners permetrà fer el manteniment del pavelló,
que fa anys que no es fa. Una de les ob res de mantenime nt prevista
per a aquest any és transformar un dels magatzems en un vestidor nou.
El Patronat d'Esports també vol felicitar dos clubs esportius pels èxits
obtinguts recentment. EL Club Patinatge Llagostera va aconseguir durant L'any 2001 uns resultats molt satisfactoris di ns La modalitat "Grup
Show", resultats que Li permetran participar en el Campionat d'Europa
de la modalitat a celebrar el proper mes de maig a La ciutat alemanya
de Hannau.
D'altra banda, cal destacar els èxits recents del Club de Taekwondo
Llagostera. Dins el IV Campionat Interclubs de Taekwondo Vila de
Roses, celebrat el 2 de desembre de 2001, es van aconseguir 4 medalles
d'or, 1 de plata, 1 de bronze i un premi a La millor competidora del dia.

reus
Nova associació
solidaritat
.1decooperac1o
."
S'està creant una nova associació dedicada a temes de solidaritat i cooperació oberta a tothom que hi vulgui
col· Laborar. Es reuneix L'ú ltim dimarts
de cada mes a Les 10 del vespre al pis
de Serveis Socials (C/ Barceloneta, 4).

Els Plens
a Llagostera Ràdio
Recordeu que podeu seguir la retransmissió íntegra dels Plens Municipals
a Llagostera Ràdio {105.7 FM) . Els
Plens ordinaris tenen lloc el darrer
dimecres de cada mes a partir de les 9
del vespre.

La urbanització del
sector 5 i 6
Per Comissió de Govern del 16 d'octubre del2001 es va encarregar l'elaboració d'un topogràfic com a pas
previ per fer la urbanització de la unitat d'actuació 5 i 6 (de la zona verda
del CAP fins a L'Avinguda de l'Esport).

Donació per
a l'Hospital
L'Ajuntament de Llagostera i L'Hospital Residència Josep Baulida volen fer
agraïment públic de La donació anònima rebuda de 300.324 ptes.

El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
El PALS: una eina per planificar el futur de municipi amb la participació de tots
l'Ajuntament de Llagostera, amb la
col·laboració de la Diputació de
Girona, està desenvolupant una auditoria municipal i un Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).

i ciutats del món, entre elles Llagostera, s'han compromès a elaborar un
Pla d'Acció Local que incorpori els
principis del desenvolupament sostenible en l'àmbit del municipi.

El mes d'octubre del2001, LA VOLA,
que és l'empresa encarregada de la
seva redacció, va iniciar els treballs
de redacció del PALS de Llagostera.
A partir d'un coneixement integrat
dels aspectes ambientals, territorials,
socials i econòmics de Llagostera,
s'e la borarà el Pla d'Acció Local per la
Sostenibilitat (PALS). El PALS és un
pla estratègic que definirà i concretarà les accions a realitzar per situar
l'evolució futura del municipi en el
camí del desenvolupament sostenible.
l'objectiu final del PALS és ser una
eina útil per assolir un municipi econòmicament viable, socialment integrador i que potenciï la conservació
i la protecció del medi ambient.

FASES DEL PALS

TREBALLAR PER UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Podem definir el desenvolupament
sostenible com aquell capaç de fer
compatible l'entorn urbà i les activitats que s'hi desenvolupen amb la preservació dels sistemes ecològics. Es
tracta doncs d'un desenvolupament
que permet millorar la nostra qualitat de vida però també la de les
generacions futures.
Aquest nou concepte de desenvolupament va sorgir a la Cimera de Rio
de Janeiro l'any 1992, per trobar solucions a les problemàtiques globals
tant a nivell econòmic, social com
ambiental. Avui centenars de pobles

El procés de redacció del Pla d'Acció
Local de Llagostera durarà aproximada ment 1 any (octubre 2001 a octubre 2002) i s'estructura en 3 fases de
treball:
1) Coneixement de la realitat municipal.
Anàlisi dels factors i paràmetres arnbientals (residus, gestió energètica,
mobilitat, aigua ... ), territorials, socials (educació, sanitat, habitatge,
associacionisme i cultura ... ) i econòmies (comerç, indústria, agricultura) de
Llagostera.
2) Fase de diagnosi municipal. Avaluació dels punts forts i oportunitats,
així com els riscos o problemàtiques
detectades.
3) Elaboració del Pla d'Acció Local
per a la Sostenibilitat (PALS). Pla estratègic amb les actuacions (a curt,
mig i llarg termini) que cal dur a terme
per assolir la Llagostera del futur.

•Enquesta ciutadana. Durant la fase
de coneixement del municipi (desembre-gener) s'ha fet una enquesta ciutadana a una mostra representativa
de la població per tal de conèixer
l'opinió dels ciutadans respecte a una
colla de temes d'interès.
La presentació dels resultats d'aquesta
enquesta i del PALS es farà el proper
dijous 14 de març a les 22 h. al Teatre Casino Llagosterenc.
•Reunions sectorials. Durant la fase
de coneixement del municipi (febrermarç) s'impulsaran una colla de reunions sectorials (als veïnats, urbanitzacions, agents socials, agents econòmics) per tal de debatre sobre els
temes que més preocupen cadascun
d'aquests sectors.

Durant tot el procés d'elaboració del
PALS es vol potenciar molt la participació ciutadana, amb l'objectiu de
buscar la corresponsabilitat i la complicitat dels ciutadans en la definíció i l'impuls de les estratègies de
futur de Llagostera. Els principals ins-

~~~ Amb la col·laboració de la Diputació de Girona
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•Fòrums de debat. Una vegada es disposi d'una valoració de la realitat
municipal (abril) es fa rà un Fòrum
de debat obe rt a tots els ciutadans
de Llagostera (i especialment als
agents socials i eco nòmi cs) per tal
d'opinar i discutir sobre els pro blemes que té avui Llagostera i fixar les
prioritats per tal de millorar el poble
i la qualitat de vida dels ciutadans.

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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

truments de participació ciutadana
del PALS són:

•Fòrum de concreció de l PALS. Una
vegada es disposi d'una proposta definida del Pla estratègic de Llagostera (PALS), es farà un altre Fòrum (setembre) per tal de discutir i concretar les accions de futur que s'han de
impulsar a Llagostera per tal d'assolir
un desenvolupament més sostenible.

..

~

"'111

iii
lo=
~

o
o
o

N

I

o
,....
L!'l
I

(3
~

ro
01

~

......

·¡¡;
•O

p_

-o

