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AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

Pla Especial del Nucli Antic i Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Amb el Pla Especial del Nucli Antic i
el Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic es pretén complir allò
que les actuals normes subsidiàries
del municipi preveuen: ordenar i
conservar el conjunt i restructura del
nucli antic i la relació d'edificis
considerats d'interès històric-artístic,
mitjançant plans especials.
Amb el Pla Especial del Nucli Antic
s'ha realitzat un estudi detallat i
minuciós de tots els edificis que hi
ha dins aquest àmbit, que s'ha
amp liat fins als carrers Girona i
Santiago Rusiñol.
En aquest Pla Especial es regulen
aspectes tan diversos com la carta
de colors que hauran de tenir les
façanes, el tipus de material de les
obertures, la volumetria dels edificis,
les teulades ... tot això amb l'objectiu

que el nucli antic vagi recuperant amb
el temps la fisonomia que ha anat
perdent amb els anys que no se n'ha
tingut cura.
D'altra banda , també es preveu
rafectació de determinats edificis (quan
una casa queda afectada no s'hi poden
fer modificacions substancials ni
ampliacions perquè en un futur
indeterminat ha de desaparèixer),
bàsicament els que estan adossats a
la part de muralla més visible i a
resglésia - que es vol alliberar per
permetre el pas a tot volt -, com
també d'altres habitatges que estan
situats en zones que es pretén
recuperar com a espais lliures.
Amb el Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic s'ha
refet i ampliat el catàleg d'edificis
que ja hi havia a les no rmes

subsidiàries amb un nou inventari
exhaustiu amb fotografies i dades
descriptives dels edifi cis. En la part
de propostes normatives s'especifica
quins elements s'han de respectar i
les actuacions que es poden realitzar
en cadascun dels edificis que es
consideren mereixedors d'estar en
aquest catàleg. A més dels edificis,
el Pla Especial també inclou altres
elements merei xedors d'aquesta
protecció, com per exemp le les
façanes d'algunes cases, nínxols del
cementiri o jaciments arqueològics.
També inclou un llistat de masies,
que era un aspecte oblidat i que ara
s'ha considerat oportú incorporar al
Pla Especial.
Aquests projectes estan a informació
pública fins al 31 de juliol del 2002.

Ja han començat les obres d'urbanització del sector Ganix, destinat bàsicament a ús residencial i que inclou
un equipament important com és l'Institut d'Educació Secundària. Aquest sector està gestionat per una
Junta de Compensació, en la qual hi són presents tots els propietaris d'aquesta zona i l'Ajuntament com a
propietari del 10 per cent de les parcel·les. Després de fer tots els tràmits, la Junta ha adjudicat l'obra
d'urbanització a l'empresa FUSTÉ, S.A. per un total de 2.180.241 euros (362.761.579 Ptes.). Està previst
que es realitzi L'obra en un màxim de dos anys, però el fet que ja s'estiguin fent les obres de l'institut de ben
segur farà que el termini de finalització de les obres es redueixi significativament.
Actualment s'hi està fent el moviment de terres i l'obertura dels carrers. En els propers mesos es començaran
a realitzar les obres d'abastament d'aigua i sanejament. En aquest aspecte, es té previst realizar la xarxa
separativa d'aigües pluvials i aigües brutes, la qual cosa privarà que hi hagi futurs problemes.

informació
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Connexió del clavegueram
a la zona industrial
Ja està en fun cionament La connexió de La xarxa de sanejament a La zona
industrial. Aquesta obra es va adjudicar per 44.189 eu ros (7 .352.431
Ptes.) a t'empresa MIRFER, S.A, amb un període d'execució de tres mesos.
Amb aquesta actuació s'ha connectat bona part del clavegueram de La
zona industrial al col· Lector general. La part de La xarxa de clavegueram
que no estava connectada era ta que corresponia a La zona més propera al
poble, on ara hi ha nous habitatges. Amb aquesta mesura es soluciona
definitivament el tema del clavegueram en aquesta zona i s'evita que hi
hagi abocaments incontrolats a la riera.

La nova concessió de l'aigua
A partir de r1 de juliol del 2002 i durant el període de 5 anys, prorrogables
fins a 25, L'empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ es farà càrrec de La concessió
de La gestió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi. Amb aquesta
nova concessió es pretén que L'empresa concessionària s'encarregui de fer el
que s'anomena Cicle Integral de l'Aigúa, és a dir, la gestió de rabastament i el
sanejament de L'aigua pública. Fins ara, L'empresa concessionària només tenia
encarregat rabastament i no hi havia un manteniment periòdic de La xarxa de
sanejament, tot i que rAjuntament encarregava tasques puntuals. D'aquesta manera
es pretén millorar La qualitat del servei i modernitzar Les instat· lacions i la gestió
de raigua pública, a més de plantejar les inversions a realitzar durant els propers
anys. (CASSA: cjComte Guifré, 14. Tel: 901 100 110)

Adquisició de la fàbrica
d'en Ricard Roig
L'Ajuntament ha comprat L'antiga fàbrica de
suro d'en Ricard Roig
per uns 180.000 euros
(uns 30 mi lions de
Ptes.). Amb aquesta
adquisició es pretén
com pleta r La zona
propera al CEIP Lacustària amb un edifici
que disposa d'uns 750
metres quadrats i on es
té previst emplaçar-hi
un eq ui pament cultural o docent.

El coneixement, la difusió i La
prote cció del patrimoni
arqueològic i cultural és una
tasca fonamental de Les
administracions i dels ciutadans. És per aquest motiu
que en els propers mesos volem
crear una comissió que es
dediqui a treballar aquests
aspectes. Les persones que
estiguin interessades a formarne pa rt, col.laborar-hi o
senzillament donar idees es
poden info rmar trucant al
telèfon de L'Arxiu Municipal
972 80 54 36.

Recordeu que podeu seguir La
retransmissió íntegra dels
plens municipals a Llagostera
Ràdio (105.7 FM). Els plens
ordinaris tenen Lloc l'ú ltim
divendres de cada mes a
partir de Les 9 del vespre.

En cas que tingueu dubtes
sobre qualsevol informació
apareguda als mitjans de
comunicació, sigu in quins
siguin, i vulg ueu disposar de
La informació de primera mà
podeu recórrer a L'Ajun tament. Les oficines de
L'Ajuntament no només són
un servei destinat a resoldre
qüestions burocràtiques o
administratives, sinó que
també han de servir per
informar el ci utadà de forma
veraç i sense equívocs sobre
qües tions que el pugu in
afectar.

informació
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Obres de reforma i ampliació al Cementiri
Municipal
El mes de febrer passat van començar les obres
d'ampliació del cementiri municipal, amb un cost
d'execució de 284.000 euros (47.253.624 Ptes.)i
consistents a ampliar la capacitat d'aquesta instal.lació
amb un mòdul més, és a dir uns 190 nínxols. A més,
un cop acabades les obres, els cotxes de difunts podran
entrar dins el cementiri, cosa que permetrà que els
trasllats siguin més còmodes i més dignes.
Al mateix temps s'han estat reparant també quatre
teulades, concretament les de la part antic dreta i un
tram de l'ampliació dreta i ampliació esquerra, al costat
de la capella del cementiri. L'obra, que té un cost de
24.342 euros (4.050.168 Ptes.), s'ha fet seguint la
línia de les altres per donar un aspecte uniforme al
conjunt. L'any vinent s'acabaran de re parar dues
teulades més que no es troben en gaire bon estat de
conservació.

Obres a la caserna de la Guàrdia Civil
Aquest mes de juliol s'han iniciat les obres de
condicionament de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
amb l'objectiu de traslladar la Policia Local a aquest
edifici, ja que es considera un emplaçament molt més
accessible a tothom.
Després d'aconseguir la cessió definitiva de tot l'edifici
que la Guàrdia Civil destinava a oficines, l'Ajuntament
pot afrontar amb seguretat aquesta inversió.
Per Comissió de Govern del 9 d'abril de 2002 es van
adjudicar les obres a l'empresa LA GUARDIOLA amb un
preu de 85.000 euros (14.142.810 Ptes.). El periode
d'execució és de sis mesos.

Mesures d'implantació de la recollida
selectiva de vidre i cartró
La campanya informativa destinada a promocionar i facilitar la recollida selectiva del vidre en bars i restaurants
de Llagostera, que es va iniciar l'any passat, ja ha començat a donar els seus fruits. Durant aquest any en curs
s'estan recollint dels establiments d'hostaleria uns 1.200 kilos de vidre per setmana.
Aquesta acció, promoguda per l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès, representa una millora important
en el gruix de la recollida selectiva del nostre municipi i properament tindrà conti nuïtat amb altres campanyes
en el mateix sentit com la recollida del paper i el cartró a les botigues. Actua lment s'estan retirant dels comerços
uns 300 kilos de paper i cartró per setmana.

informació
Latenció primària de salut durant l'estiu
Durant el període estival es reforçarà L'atenció primària
de salut en previsió d'un increment de La demanda
assistencial, que pot estar provocat sobretot per
L'efecte de Les segones residències. Des del 15 d'aquest
mes de juliol i fins al 15 de setembre, a més de L'equip
actual, hi haurà un segon equip de reforç, format per
metge i infermera durant tots els dies feiners, de 2 a 9
de la tarda.
Pel que fa a L'horari de guàrdies, es manté L'equip
actual format per 2 metges i 2 infermeres de dilluns a
dijous i de Les 9 del vespre fins a Les 8 del matí següent.
I a més durant el cap de setmana s'augmenta el
personal amb un tercer equip de reforç. Per posar-se
en contacte amb els metges cal trucar sempre als
telèfons 972 46 38 82 o 972 46 38 83, és a dir a Cassà
de la Selva, encara que un dels equips s'estarà a
Llagostera mateix per escurçar el temps d'espera .
El dispensari estarà igualment obert els dissabtes i els
diumenges per qüestions que necessitin L'ATS
(injeccions, cures, etc).

1. És important que porteu la tarja sanitària sempre
que utilitzeu els serveis sanitaris per facilitar els
tràmits administratius.
2. Si necessiteu atenció urgent dins l'horari habitual
del vostre centre de referència us hi podeu adreçar
directament o per telèfon per demanar la visita.
Telèfon 972 83 12 03.
3. Si necessiteu ser atesos fora de l'horari Laboral
normal (nits o caps de setmana) contacteu amb els
telèfons 972 46 38 82/83. La persona que us atendrà
segurament us demanarà informació sobre la
malaltia a efectes de valorar la urgència. Seguiu les
indicacions que us doni.
4. Per als tras llats urgents el dispositiu assistencial
de L'ABS compta amb l'ajuda d'una ambulància
ubicada a Llagostera.

Ampliació del Centre d'Assistència Primària
En aquest article que segueix. el directur d At
Sanitària. Oriol Duch. ens explica els canvis pi• 1 1
i la seva modernització interna de personal 1 J jlii
Ja fa uns mesos que es varen iniciar
Les obres d'ampliació del Consultori
Municipal de Llagostera, que
suposaran que aquestes dependències passin de tenir 293 m2 a tenirne 576, és a dir, que es duplicarà
l'espai disponible. Un cop acabat,
aquest serà el centre més gran de
tota l'Àrea Bàsica de Salut després
del de Cassà.
La nova obra, tal i com ja es pot
veure, representa allargar l'edifici
actual en la seva planta baixa i
primer pis i està previst que estigui
acabada el proper mes de setembre.
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Serà en aquell moment que es
procedirà a recondicionar la zona
de consultes ja existent, donat que
s'ha d'adequar la consulta
d'odontologia a la primera planta
i cal també canviar la ubicació de
les consultes de medicina general
i pediatria.

primària. Per això podem dir que un
cop obertes les noves instal.lacions
es disposarà de moderns aparells
d'electrocardiografia, material per a
petites cirurgies, espirometria
(aparell per mesurar la capacitat
respiratòria), material per a intubacions en casos d'urgència, etc.

Aquesta obra ha estat llargament
esperada tant per la població com
per l'equip mèdic ja que, amb
l'ampliació dels equips de personal
sanitari i dels horaris de medicina
general, pediatria i infermeria,
l'espai antic ha quedat totalment
saturat.

Al mateix temps s'estan instal.lant
també ordinadors, no només a la
zona d'administració, sinó també a
les consultes. L'objectiu d'aquesta
mesura és aconsegui r tenir
informatitzades la totalitat de les
actes administratives i mèdiques i
agilitzar les comunicacions entre
els centres de l'ABS i l'Hospital de
Santa Caterina.

Un cop acabada l'obra es disposarà
d'una consulta per a odontologia
(dentista), major nombre de
consultes de medicina general i
infermeria, una sala polivalent, una
altra sala d'educació sanitària, uns
vestidors i una nova zona d'entrada
amb recepció, admissions i arxiu.
Per altra banda el Servei Català de
la Salut ha aprovat un pla que
garanteix un equipament sanitari
complet seguint els models més
avançats dels centres d'atenció

A la zona d'admissions ja funciona
la citació de visites, assignació
d'equip mèdic, impressió de
receptes, actes d'incapacitat,
petició de targes sanitàries,
impressió de resultats de laboratori, etc. Aquest és un projecte
ambiciós i complex que ja comença
a ser una realitat i que en bona part
es deu a l'esforç del pe rsonal
d'administració, que en els darrers
mesos ha fet una important tasca

actualitzant les bases de dades i
posant en marxa els prog rames
i nformàti es.
En línies generals es tra cta de poder
arribar a tenir una història informàtica única per a cada malalt, que
contingui la informació més
important de forma ordena da i
clara i que estigui a l'abast dels
professio nals que ho ne cessitin,
independentment de l lloc on
s'origini la informació i on es t robi
el malalt. És a di r, els metges
podran accedir a les dades de l
malalt des de qualsevol dels
ordinadors de l'ABS de Cassà de la
Selva, Llagostera, Caldes o Quart.
Aquesta forma de t reballar està
canviant la demanda de visites de
la població i això es veu reflectit
en el fet que en els darrers mesos
s'esta n produi nt menys visites per
demanar receptes o urgències i en
canvi es fa més activitat programada. És a dir, si fins ara la tasca
de metges i infermeres anava
orientada a l'atenció cu rativa, ara
l'atenció primària vol apostar per
la prevenció de la malaltia i la
incapacitat.

Nota: Durant aquest estiu es començarà a utilitzar l'edifici nou del Centre d'Assistència Primària a fi de facilitar les obres de reforma
del sector antic. Lamentem les molèsties que aquest trasllat pugui ocasionar als usuaris dels serveis sanitaris.

El passat dissabte 29 de juny i dins els actes de la Festa del Donant, es va
inaugurar al Parc de l'Estació l'escultura en homenatge als donants de
sang.
La idea i el disseny de l'escultura va sorgir dels delegats a Llagostera de
la Germandat de Donadors de Sang, i més concretament del delegat Joan
Hierro. La realització d'aquesta escultura ha estat possible gràcies a la
col·laboració econòmica de l'Ajuntament i és obra de Joaquim Aiguabella.

informació
Punts de serveis als veïnats de pagès
La neteja i la senyalització dels veïnats de pagès ha estat
una altra de les accions que s'han dut a terme des de
l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera. La
neteja de les vores dels camins, que va començar el mes
de juny per la zona de Panedes, pretén millorar la
visibilitat i donar a la zona rural un aspecte molt més
cuidat.
La senyalització es va resoldre amb la i nstal.lació de
12 plafons per penjar cartells informatius i avisos
oficials situats a Les entrades dels veïnats. S'han
col.Locat bústies a més de 150 cases de pagès que ho
van demanar i al mateix temps s'han creat uns petits
nuclis destinats a Les deixalles. Aquests es situaran en
encreuaments o zones on el trànsit de veïns sigui gran
i consistiran en un contenidor per a Les escombraries i
els corresponents contenidors per a vidre, cartró i
envasos.

Actuació a la zona verda de Llagostera
Residencial
La realització de les obres d'ampliació i millora de la
carretera de Tossa afectava un total de 129 alzines
sureres i roures, que conformaven un passadís peculiar
en aquella carretera. Aquest fet va provoca r que es
decidís salvar aquests arbres i transplantar-los a La
zona verda de Llagostera Residencial.
La primera intenció de l'Ajuntament era aconseguir que
La Direcció General de Carreteres contemplés L'actuació
de treure aquests arbres com a mesura correctora de
les obres de la carretera de Tossa, i que avancés Les
mesures correctores que s'hauran de fer quan es realitzi
la variant assumint-ne el trasplantament a Llagostera
Residencial. D'aquesta manera es pretenia consolidar
una massa arbòria important que atenués els efectes
visuals i acústics de La futura variant. La Direcció
General de Carreteres va exposar que no podia barrejar
obres i menys quan Les de la variant encara no estan
ni adjudicades, però en considerar ractuació correcta,
va fer la proposta d'assumir els costos de ractuació - uns
47.000 eures (uns 8 milions de Ptes.)- al cinquanta per
cent amb l'Ajuntament.

Tot i que s'ha de deixar un te mps prudencial per
constatar que aquests 129 arbres arrelaran i viuran,
L'actuació s'ha realitzat amb la intenció de salvar un
patrimoni natural i aprofitar uns arbres, molts d'ells
d'edat superior a 20 anys, per recuperar un espai que
estava molt degradat.

informació
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Canvis en el manteniment de
l'enllumenat públic
Durant aquest mes de juliol ha començat a donar servei al nostre municipi
l'empresa Enllumenats Costa Brava, contractada per l'Ajuntament per
encarregar-se de les instal.lacions, les reparacions i el manteniment de
l'enllumenat públic. L'empresa compta amb personal i mitjans
especialitzats en aquestes tasques i entre d'altres avantatges ofereix un
servei addicional de guàrdia 24 hores al dia, canalitzat a través de la
Policia Local. A més es farà una ronda nocturna cada setmana per
comprovar el funcionament correcte de les instal.lacions.
Durant el transcurs d'aquest any es destinaran a millores i inversions en
l'enllumenat 90.153 euros (1 5.000.197 Ptes.) i els tres propers anys
18.031 euros (3.000.106 Pt es.) com a mín im cada any. Aquestes
i nversions s'han prioritzat després que una auditoria feta l'any passat
mostrés l'estat lamentable en què es trobaven les instal.lacions.
L'empresa s'encarregarà també de l'elaboració d'u n pla d'estalvi energètic,
que haurà de ser capaç de proporcionar les línies d'actuació encaminades
a aconseguir un estalvi d'energia a curt i a llarg termini i al mateix temps
haurà de resoldre problemes mediambientals com la contaminació
lumínica.

Campanya La Mediterrània:
una crui1la de pobles
L'Aj untament de Llagostera, conscient de l seu lligam a la regió
mediterrània i que és possible i
desitjable treballar amb el
propòsit de contribuir a concebre
la Mediterrània com una cruïlla de
pobles, va aprovar en el ple del 24
d'abril de 2002 unir-se a aquesta campanya promoguda pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i va declarar Llagostera vila mediterrània.
La campanya es va presentar oficialment el passat 10 de maig amb una
penjada col· lectiva de banderes a diferents municipis de Catalunya i Balears.
Durant els propers mesos es realitzaran una sèrie d'activitats de sensibilització:
- Finals de novembre: exposició La Mediterrània: una cruilla de pobles
- 8 de novembre: conferència Gastronomia i mediterranei'tat: relats i receptes,
a càrrec del Sr. Salah Jamal.
- 15 de novembre: projecció de la pel · lícula Halfaouine.
- 22 de novembre: conferència ConfUctes, pau i desenvolupament a la
Mediterrània, a càrrec del Sr. Pere Ortega.
- 29 de novembre: projecció de la pel·lícula Antes de la lluvia.

Repetint l'experiència de
l'any passat el poble de
Llagostera pa rticipa aqu est
estiu, durant els mesos de
juliol i agost, en el projecte
de colònies per a nens i
nenes sahrauís. Dues famílies
s'han mostrat interessades a
acollir nens durant l'època
estival i, tal i com ja es va fer
l'any passat, l'Ajuntament es
fa càrrec del cost del viatge i
de les despeses de gestió
perquè això sigui possible.

Rectificació

Cal rectificar una informació
apareg uda en l'anterior número d'Informació Municipal
(febrer 2002), on s'hi explica
la supressió de la subvenció
que aportava l'Ajuntament pel
servei de logopèdia al Col·legi
Ntra. Sra. del Carme com un
acord entre l'Ajuntament i el
centre, quan en realitat va ser
decisió de l'Ajuntament.
D'altra banda, cal aclarir que
l'APA del Col·legi Ntra. Sra. del
Carme no només paga l'estudi
d'exploració que fa el logopeda als nens i nenes, sinó que
subvenciona tot el procés, la
qual cosa no va en detriment
d'altres activitats.

Premis

Crònica Joves Investigadors

El passat mes de juny es van Lliurar
els primers premis Crònica Joves
Investigadors, creats per L'Àrea
d'Ensenyament, L'lES Llagostera i
L'Arxi u Municipal.
Aquest premi està destinat i especialment dissenyat per guardonar els
treballs de recerca que els alumnes
de batxiller han de presentar al final
del segon curs . Una vegada els
treballs han estat avaluats per L'lES,
els alumnes poden optar a presentarse als premis, sempre que els seus
treballs hagin obtingut una bona
qualificació i tinguin relació amb
Llagostera o amb el seu entorn més
immediat.

tant, contribuir a La difusió de La
realitat històrica i actual de
Llagostera.
En aquesta primera edició el Jurat
format per Esteve Barceló Bosch,
regidor d'Ensenyament, i per Jordi
Mestres Gispert, Salvador Parés
Vilà, Octavi Casellas Gispert i Josep
Basart Sala, han premiat:
Estudi d'impacte ambiental i
social d'una Lfnia d'alta tensió al
T. M. de Llagostera de Xavier
Casas i Comas
L'Institut a Llagostera, el CLA de
1969 a 19 72 d' Elena Sagué i
Cateura.

EL premi està dotat amb 240 euros
(120 euros per al millor treball de
L'Àrea d'Humanitats i 120 euros per
al millor treball de L'Àrea de
Ciències i Tecnologia) i amb La
possibilitat de ser publicat dins una
nova Línia de La revista Crònica:
Crònica Joves Investigadors.
Amb La creació d'aquests premis es
vol estimular els alumnes perquè
encaminin La seva recerca al coneixement dels temes que els són
més propers i al mateix temps se'Ls
vol oferir la possibilitat que el seu
treball sigui publicat i puguin, per

Clwnlecler
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En el mateix acte es van presentar
Les dues primeres Cròniques Joves
Investigadors producte dels
t reballs de recerca del curs 20002001. Es tracta de Chantecler. Una
revista de prinicpis del segle XX de
Marta Pascual i Llorens i El bosc de
ribera. La vegetació dels rius i de
les rieres de Llagostera d'Anna
Plasencia i Casadevall.
Aquestes noves Cròniques es poden
obtenir, com ja és habituaL per
subscripció o bé dirigint-se a L'Arxiu
Municipal
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AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

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

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

