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El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
Actualment es continua treballant en la redacció del
Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de
Llagostera. El procés de redacció d'aquest pla es va
iniciar ara fa aproximadament un any i s'estructura en
3 fases de treball.
Després de conèixer la realitat municipal i de redactar
una diagnosi, el document preliminar del PALS de
. Llagostera ha entrat de ple en l'última fase, on la
participació ciutadana i la teva opinió és converteix
en un factor imprescindible i de gran valor amb
l'objectiu de buscar la corresponsabilitat i la
complicitat de tots els llagosterencs en la definició i
l'impuls de les estratègies de futur per al nostre poble.
En aquest sentit s'han convocat diverses reunions,
previstes in icialment pel passat mes d'abril però
ajornades fins avui amb la vo luntat expressa de
completar l'auditoria, que per diversos motius, no s'ha
acabat de redactar fins ara. Així doncs, la teva opinió
és molt important i des de l'Ajuntament t'animem a
venir, participar i expressar el que realment et preocupa
i t'agradaria per a Llagostera.
El passat 11 de novembre es va presentar públicament
la diagnosi i es va repartir als assistents diversa
documentació per poder preparar les reunions

temàtiques previstes per als dies 25 de novembre i 2,
9 i 16 de desembre sobre territori i aspectes ambie ntals,
socials i econòmics, respectivament.
Totes les reunions tindran lloc al Teatre Casin o
Llagosterenc a les 21.30h.
Si no vas pode r assistir a la presentació i estàs
interessat a rebre la documentació pots fer-ho trucant
a l'Ajuntame nt o visita nt la pàgina web http:/ /
www.llagostera.orgjpals. Si ho prefereixes pots
consultar els documents del PALS a la Biblioteca Julià
Cutillé, a l'Arxiu Municipal i a l'Aj untament.

Una vegada finalitzat el període d'informació pública de la revisió de les Normes Subsidiàries de Llagostera
on es podien presentar les oportunes al· legacions, els tècnics i els diferents regidors de l'equip de govern
valoraran i intentaran resoldre amb un criteri de consens totes les al· legacions rebudes amb la voluntat
d'apropar postures.
El resultat d'aquesta revisió donarà lloc al Pla d'Orçlenació Urbanística Municipal, que regirà totes les actuacions
de desenvolupament urbanístic de Llagostera durant els propers anys, fins que es torni a revisar en funció de
les necessitats, el context i les expectatives.
Amb el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es proposa des de l'Ajuntament, entre d'altres actuacions,
connectar les noves carreteres projectades (variant i desdoblament C-35) amb un carrer sobre el qual s'ha de
plantejar els nous creixements, desclassificar l'antic sector urbanitzable de l'Aeròdrom de Panedes així com la
segona fase de la Urbanització Mont-rei per passar a ser zones no urbanitzables, classificar com a sòl industrial
els terrenys que quedaran entre el carrer Migjorn i la nova variant i els terrenys situats a banda i banda de la
perllongació del carrer Indústria fins al dipòsit del Pasteral. També es contempla la creació de noves zones
d'equipaments, espais lliures i aparcaments i la regulació i l'ampliació dels usos en sòl no urbanitzable que
siguin compatibles amb el caràcter agrícola i forestal del territori.

Renovació conveni UEC
Un any més s'ha renovat el conveni per el manteniment de la Unitat
d'Escolarització Compartida (UEC) al municipi.
El conveni s'ha signat entre l'Ajuntament de Llagostera, que organitza,
coordina i contracta i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que subvenciona.
Des de l'lES de Llagostera es supervisa i tutoritza les activitats de la UEC.
Es preveu que un promig de set alumnes, dos d'ells de Cassà de la Selva,
es beneficiïn d'aquest servei al llarg del curs escolar.
LAjuntament ha contractat una psicopedagoga i els serveis d'una empresa
que ofereix un curs de jardineria i horticultura. Les activitats de la UEC es
duen a terme al local de l'a ntic escorxador on també s'ofereix als alumnes
un taller de fusteria, de forma desinteressada, a càrrec d'un voluntari,
amb eines i maquinària cedides pel Consell Comarcal del Gironès.

Servei de psicopedagogia
Dura nt el curs 2001-2002 el CElP Lacustària va tenir durant uns mesos
una psicopedagoga fent atenció personalitzada a nens que ho
necessitaven . El servei era ofert a través del Consell Comarcal del Gironès
i subvencionat per un programa del Depa rtament de Treball de La
Generalitat de Catalunya. Vist que aquest servei no tindria continuïtat i
donat que el professorat va comunicar a L'Ajuntament els bons resultats
que varen obtenir tant els nens atesos com el grup-aula al qual pertanyen,
des de la regidoria d'Ensenyament s'ha assumit el cost del servei de
psicopedagogia del CEIP Lacustària on s'atenen un total d'11 alumnes
conjuntament amb l'AMPA del centre.
Aquest servei s'ha fet extensiu als 12 mesos de l'any i no als 9 del curs
escolar com es feia fins ara. D'aquesta manera durant els tres mesos d'estiu
de vacances escolars es continua oferint Les classes de reforç als alumnes
amb dificultats d'aprenentatge i/o problemàtiques familiars, satisfent,
així, una demanada feta des del consell escolar d'aquest centre.

Programació de XARXA
Per segon any consecutiu la Comissió de Festes Infantil i les Àrees de
Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Llagostera s'han adherit a la
programació estable de teatre infantil Xarxa.
Hi haurà seguit de 10 actuacions que ~varen començar el passat dia 6 d'octubre
i es tancarà el 10 de juny del 2003. Més informació a llagostera.comjxarxa.
1 de desembre: Un amic
por amb la Cia Ninus: 18 - Teatre del Casino
2 de febrer: Oh no! de la Cia Titu Cleues: 18 h - Teatre del Casino
2 de març: Contes al terrat amb la Cia. Anna Roca: 18 h - Teatre del Casino
6 d'abril: Contes d'instruments del món amb Rah-mon Roma: 18 h - T. del Casino
11 de maig: Planeta 612 de la Cia. Marduix: 18 h - Teatre del Casino
6 de juny: Animació amb Roger Canals: 20 h - Lloc per determinar
8 de juny: Estol de jocs de la Cia. Pam i Pipa: 17 h - Lloc per determinar
10 de juny: Gresca Fresca amb Lluís Pinyot: 17 h - Parc de la Torre

La Residència Josep Bau lida
ofereix des del passat mes de
setembre el servei de menjador
a La Llar d'Infants El Niu i al
col-legi Nostra Senyora del
Carme. D'aquesta manera s'ha
substituït l'anterior catèring
contractat a una empresa
exte rn a i s'ha millorat
notablement la qualitat d'aquest
servei. En aquest sentit el menjar
es serveix més ràpid, més calent
i la majoria de productes són
comprats a establiments de l
municipi.
Això ha estat possib le gràcies a
les bones i nstal·lacions de la
cu i na de què disposa la
Residència Josep Baulida i al
vistiplau dels i nspectors de
sanitat de La Ge neralitat de
Catalunya.
D'altra ba nda La regidoria
d'Ensenyament de l'Ajuntament
de Llagostera ha arribat a un
aco rd de col·laboració amb
l'AMPA de l'lES per sufragar el
dèficit del servei de menjador
que s'ofereix als alumnes
d'aquest centre.
D'aquesta manera es manté i es
garanteix la continuïtat d'aquest
servei que es gestiona des del
Consell Comarcal del Gironès.

Durant els darrers mesos i abans
de L'inici del curs escolar, s'han
realitzat diverses obres de
mantine nt exterior al CEIP
Lacustària. Ai xí mateix s'h a
adequat La cu ina a les
exigències i Les normatives
sanitàri es vigents i s'ha canviat
el terra del gimnàs de l centre
per un paviment sintètic tou,
m~s apropiat per a les activitats
que s'hi duen a terme.

informació
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Obres, serveis i novetats a la Biblioteca Julià
Cutillé
La Biblioteca Julià Cutillé disposa
des de principis del mes d'octubre
d'un terra completament reformat.
D'aquesta manera s'ha millorat
considerablement L'aspecte de La
Biblioteca i s'ha guanyat en
Lluminositat.
Mentre van durar Les obres La
biblioteca va romandre tancada al
públic i es va aprofitar per preparar
nous serveis.
Amb La voluntat d'estimular L'hàbit
en La Lectura, la biblioteca Julià
Cutillé ha organitzat un Club de
Lectura.
El Club consisteix a trobar-se un cop
al mes per comentar un llibre que prèviament s'ha consensuat entre els
membres del Club. Les trobades i les reunions tenen lloc a les instal·lacions
de la Biblioteca cada dijous primer de mes. Per a més informació podeu
posar-vos-hi en contacte al telèfon 972830008.
La Biblioteca Julià Cutillé disposa de més de 50 revistes que rep
periòdicament així com 6 diaris del dia, 900 vídeos, entre clàssics i novetats
i 500 CD's de temàtica variada. La novetat d'aquesta tardor és que també
es disposa de DVD's i jocs per a PC.
Tot aquest fons pot ser consultat o endut a casa gratuïtament mitjançant
La modalitat de préstec amb el carnet de la Biblioteca. Per fer el carnet
només cal una fotocòpia del DNI i una fotografia.
Des del passat més d'octubre la Biblioteca disposa d'un ordinador connectat
permanentment a internet amb Línia ADSL a disposició dels usuaris del
centre de forma totalment gratuïta i un aparell de vídeo per mirar
pel ·lícules.

Conveni amb el Casino
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha signat un conveni de col ·laboració
amb el Casino Llagosterenc per tal de millorar els serveis de L'escola de
musica que ofereix L'entitat.
L'acord consisteix en La compra, per part de L'Ajuntament, de material per
equipar les aules de l'escola de música i cedir-lo a l'entitat que coordina
aquesta activitat mentre l'escola romangui operativa. El material adquirit
consisteix bàsicament en un piano vertical i mobiliari escolar, com taules
i cadires.
L'escola de música del Casino s'ha consolidat durant els darrers anys amb
un total de 57 alumnes matriculats enguany.

Els Plens ordinaris
de l'Ajuntament tenen Lloc el
darrer dimecres de cada mes a
partir de les 9 del vespre i no pas el
darrer divendres com es deia per
error en rúltim número d1nformació
Municipal.
Recordeu que podeu seguir la
retransmissió íntegra dels Plens
Municipals a Llagostera Ràdio.
Així matei x, des de mitjans
novemb re Llagostera Ràdio
emet un informatiu diari sobre
l'actualitat del municipi.
Podeu escoltar l'i nformatiu de
dilluns a divendres a les 8 del
matí, a la 1 del migdia i a les 6
de la tarda. .
D'altra banda, Llagostera Ràdio
recupera el programa Debat
Obert d'actualitat política amb
els diferents regidors d'Entesa
per Llagostera i Convergència i
Unió . El programa es
retransmetrà tres dilLuns a La
setmana de 8 a 9 del· vespre, a
partir del proper 2 de desembre.
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Nova entitat cultural a Llagostera: Cine Club
Alan Smithee
Amb el nom de Cine Club Alan Smithee, s'ha creat a
Llagostera una nova entitat cultural dedicada a la
projecció de pel·lícules i l'organització d'activitats
paral·leles.
L'entitat està formada per un grup de joves que es van
estrenar el passat mes de maig amb la programació
del cicle "Gèneres" al cinema del Casal Parroquial
Llagosterenc.
El Cine Club Alan Smithee, no té local social però sí
una pàgina web amb tota la inform ació que es pot
consultar a http://www.llagostera.com/cineclub.
De cares a l'any vinent s'ha programat un seguit
d'activitats amb col·laboració amb l'entitat Llagostera
Solidària.
Si algú està interessat a formar part del Cine Club
només cal que ho faci saber al telèfon de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament, 972830005 .

....

Activitats Area de Cultura: curs 2002-2003
Un total de 178 alumnes s'ha n matriculat enguany als
diferents cursets que l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
de Llagostera ha prog ramat per al curs 2002-2003.
De les 19 activitats previstes, de moment, només ha
calgut anular el curs de Tast de vins per manca
d'inscripcions.
Com a novetat s'ha inclòs a l'oferta formativa d'enguany
el curs d'àrab, el de fotografia, el d'informàtica i el de
patchwork amb 10, 11, 12 i 7 alumnes inscrits
respectivament.
Si teniu ganes de matricular-vos a algun dels cursos
programats per al segon trimestre o rebre informació
podeu trucar els dimarts i dijous a l'Àrea de Cultura de
l'Aju ntament al telèfon 972830005.
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-Curs pràctic de jardineria: De l'1 de febrer fins al 19 d'abril del 2003. Els dissabtes de les 10'30 a les 12 h.
-Després de l'èxit de participació en alguns dels cursos programats no es descarta la possibilitat de continuarlos durant el segon trimestre.
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Inici de les obres d'urbanització de la plaça
Narcís Casas
Les obres de la plaça Narcís Casas ja han començat. En
una primera fase, es preveu perllongar l'avinguda de
l'Esport, pavimentar els accessos al poliesportiu i al
local polivalent, crear una zona de pàrquing de
vehicles a la part lateral del pavelló i construir un
mur de contenció al camp de futbol.
Les obres han estat adjudicades a l'empresa Massachs
per un import de 327.550 euros. Pel que fa a la segona
fase, es preveu que abans de finalitzar l'any en curs
s'adjudiquin les obres. Ambdues fases compten amb
dotació de subvencions per part del PUOSC i del
Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya amb 178.527,08 i 132.245,41 euros
respectivament. Les obres estan pressupostades en
638.008, 29 euros.

Nova zona verda al
carrer del fred
Una de les darreres actuacions urbanístiqiues
destacables realitzades per l'Ajuntament de Llagostera
ha estat transformar un descampat en zona verda de
lleure i esbarjo apta per a ús públic al carrer del Fred.
Aquest petit nou parc està ubicat en un lloc del poble
mancat d'aquest tipus d'equipaments, fet pel qual
incrementa el seu valor conceptual. L'obra va ser
adjudicada a l'empresa Floret S.L i ha costat 123.595
euros. Aquesta obra és un primer pas encaminat i
compatible amb futures actuacions encabides dins del
Pla Especial del Nucli Antic.

Obres al cementiri
municipal
A finals del mes d'octubre van finalitzar les obres
d'ampliació i reforma del cementiri municipal.
Les obres han tingut un cost de 289.060,88 euros i
s'han complementat amb la reforma de la part antiga i
l'asfaltatge de la zona d'aparcaments i part del carrer
Ricard Casademont d'accés al cementiri.

Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local
L'Ajuntament de Llagostera disposa d'un Agent d'Ocupació
Desenvolupament Local.
Marc Sureda i Pons és qui ocupa aquesta plaça des del passat mes d'octubre
amb la finalitat de posar en marxa diverses actuacions encaminades a
millorar el desenvolupament de Llagostera en temes d'indústria, comerç,
medi ambient i comunicaci ó.
Aquesta nova plaça respon a la voluntat per part de l'Ajuntament de dotar
de recursos humans i econòmics la regidoria de Promoció Local creada fa
un any aprofitant una línia de subvencions del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya.
D'aquesta manera s'intentarà assolir els objectius reflectits en el pla de
treball redactat que, entre d'altres, contempla promoure el creixement
econòmic del municipi, potenciar la zona industrial, millorar les polítiques
comunicatives de l'Ajuntament, preservar el territori i promocionar-lo com
a zona d'interès natural i paisatgístic.
Per posar-vos en contacte amb Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local
podeu fer-ho de 8 del matí a 3 de la tarda de dilluns a divendres al
telèfon 972830375 o a través del correu electrònic aodl@llagostera.org

Solidaritat i cooperació
amb Nicaragua
La regidoria de Serveis Socials ha assumit el cost de la segona fase del
projecte d'alimentació que s'està portant a terme entre els estudiants de
l'Institut de Sant Nicolas de Oriente a Ni caragua.
Aquest projecte suposa garantir la base nutricional de 30 alumnes del
centre i contribuir a millorar les condiciones de salut i nutrició d'aquests
nens i nenes d'edat escolar que viuen en extrema pobresa.
L'aportació de l'Ajuntament és de 1.257 euros.

Desmentiment d'un rumor
Sovint sentim pel carrer comentaris gratu'its com qu e el co l· lectiu
d'immigrants de Llagostera rep infinites ajudes econòmiques i múltiples
subvencions per part de l'Ajuntament. Aquests comentaris no només són
falsos sinó que són fruit de la ignorància i contribueixen a crear un clima
d'enrariment gens beneficiós per a la bona convivència de tots els
llagosterencs.
Tots els llagosterencs, independentment del seu origen, poden beneficiarse de les polítiques i les actuaci ons que es duen a terme des dels Serveis
Socials, si així ho sol.liciten i ho justifiquen . Si algú vol més informació al
respecte pot fer-ho trucant a les oficines de Serveis Socials, al telèfon 972805558.

Durant els darrers mesos s'han
fet diverses actuacions al terme
municipal de Llagostera per tal
de mantenir nets els boscos i els
camins degudament arranjats.
En aquest sentit s'han identificat
i clausurat diversos abocadors
incontrolats, l'últim a la
urbanització de Font Bona, on
s'han recollit uns 7.000 kilos de
residus.

Així mateix, i per segon any
consecutiu, la regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament ha
arribat a un acord amb la
Societat de Caçadors Sant Hubert
del municipi per tal d'arreglar
camins conjuntament. D'aquesta
manera s'ha n desbrossat i
condicionat diversos camins de
Ridaura, del Puig de la Ru'ira, de
la majoria de veïnats i s'han
millorat els accessos al Bosc de
la Torre.

Els serveis tècnics de.
l'Ajuntament han redactat una
memona
valorada
de
rehabilitació de les golfes de
l'església parroquial.
En la memòria s'hi reflecteix
l'estat actual de les golfes i es
proposen un seguit d'actuacions.
El projecte s'ha fet arribar a la
Diputació de Girona, al
Departament de Cultura de la
Genèralitat i al Bisbat de Girona,
amb la idea d'estudiar la
po s s ib ili tat de fina nça r
conj untament el cost de les
obres amb l'Aj untament.
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Inauguració de la Llar Residència
Fundació Ramon Noguera
A finals de novembre finalitzaran les obres i quedarà
oficialment inaug urada la llar residència que
gestionarà la Fundació Ramon Noguera.
La residència, situada en dos pisos, al número 4 del
carrer Barceloneta té una capacitat per a 10 places,
quatre de les quals ja han estat sol-licitades per
famílies de Llagostera. L'Ajuntament i la Fundació
Privada Ramon Noguera van signar l'octubre de l'any
passat un conveni pel qual l'Ajuntament posa a
disposició de la fundació un pis per convertir-lo en
llar residència per a persones amb discapacitats
psíquiques. El conveni signat entre ambdues entitats
contempla la ce~sió per a un període de 10 anys
prorrogables.

Una de les cuines de la residència

•

talleret amplia els seus serveis fins als
orimers cursos de l'ESO
El Talleret I que s'ofereix des dels Serveis Socials de l'Ajuntament s'ha fet extensiu als nois i noies que cursen els
primers anys de l'Ensenyança Secundària Obligatòria.
Fins ara aquest servei anava adreçat a alumnes de primària amb problemàtiques familiars diverses. El Tallaret II
consta de 20 places i de 2 pedagogues. No es descarta ampliar el servei fins a quart d'ESO en funció dels
resultats i de les recomanacions de les pedagogues.

Des de mitjans octubre s'ha canviat el sistema de comunicació externa per via telefònica de l'Ajuntament.
El canvi ha vingut motivat per descongestionar les línies telefòniques i evitar, així, que quan es truqui a
l'Ajuntament, tan sovint el telèfon comuniqui.
En aquest sentit s'ha robotitzat la gestió de trucades entrants per tal que el mateix interlocutor seleccioni
amb qui vol parlar. Aquest sistema funciona amb la majoria d'aparells telefònics convencionals i mòbils,
menys amb els sense fils i alguns models antics. En aquest cas cal assegurar-se que el telèfon estigui configurat
amb el"mode tone" (opció con.figurable de forma manual mitjançant un petit interruptor situat, normalment,
en un dels laterals o a sota del telèfon).
Si malgrat tot, el seu aparell no admet aquest sistema, senzillament s'ha d'esperar que finalitzi el missatge
d'opcions sense marcar res. Automàticament serà atès per l'operadora de l'Ajuntament.
Les opcions d'aquest nou sistema són les següents:
Si es vol parla'r amb Alcaldia: Tecla 1, amb Urbanisme: Tecla 2, amb Obres: Tecla 3, amb Recaptació: Tecla 4,
amb qualsevol altre servei: Tecla 5. L'Àrea de Cultura continua tenint el telèfon directe 972 830005

informació
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El Centre d'Atenció
Primària
Les obres d'ampliació del Centre d'Atenció Primària de
Llagostera ja han finalitzat.
Entre finals de novembre i principis de desembre es
preveu que tot l'equipam ent d'oficina i mobiliari
estigui degudament instal·lat, fet que suposarà poder
tornar a la normalitat i poder oferir un millor servei.
D'aquesta manera s'han anat implementant nous
serveis com el de consu lta de dentista.
Cal esmentar que apart de les obres d'ampliació del
CAP, finançades per la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament s'ha encarregat de la reordenació
urbanística del voltant del centre. Així mateix, amb el
reequipament de material sanitari s'ha pogut afrontar
la campanya de vacunació de la grip amb una superior
logística que amb anys anteriors.

El CAP de Llagostera està obert de les 8 del matí a les
9 del vespre.
Per sol-licitar visites programades cal trucar al telèfon
972831203. A partir de les 9 del vespre i fins a les 8
del matí i durant els dies festius i caps de setmana, les
urgències es gestionen des del CAP de Cassà de la Selva
al telèfon 972463882 o 972463883.

Informació Municipal
en versió digital
¡...

La publicació Informació Municipal editada per
l'Ajuntament de Llagostera pot ser consultada des del
passat mes d'octubre a t ravés d'internet a l'adreça
http://www.llagostera.org/ i nfomunici pal.
Des d'aquí es poden con sultar les darreres publicacions
editades, descarregar-les, imprimir-les així com
subscriu re's i rebre -les per correu electrònic
periòdicament.
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IN FORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada
per l'Ajuntament de Llagostera
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