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Recollida selectiva de la matèria orgànica
L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, mitjançant
un conveni de col·laboració amb el Grup d'Educació
Ambiental de l'Associació de Naturalistes de Girona,
ha iniciat un pla de recollida selectiva de residus sòlids
urbans a Llagostera, que inclou la matèria orgànica.
L'objectiu bàsic d'aquest projecte és el d'implicar més
els ciutadans de Llagostera i facilitar un sistema de
gestió que permeti una recollida selectiva de qualitat.
Per aconseguir-Lo, el Grup d'Educació Ambiental de
l'Associació de Naturalistes de Girona (GEA-ANG) ha
dissenyant un model de gestió integral de la fracció
orgànica dels residus municipals que es posarà en
marxa a partir del proper mes de gener.
Aquest projecte té una durada prevista de dos anys, i
compta amb el suport de la Fundació "la Caixa", que
ha atorgat al GEA-ANG un ajut de 50.000 €. En aquest
mateix sentit la Junta de Residus ha concedit a
l'Ajuntament la quantitat de 36 .166'64 €, el
Departament de Treball17.462'88 € i l'Ajuntament n'hi
aporta 30.000 €.
El Pla es basa en La recollida personalitzada porta per
porta a comerços i domicilis a través d'uns contenidors
individuals que substituiran els conteni<~ors col· lectius
actuals. D'aquesta forma s'intentarà aconseguir una
elevada participació ciutadana i dels agents socials per
implantar una millor i més eficient.gestió dels residus
de la zona. La legislació sobre residus estableix que
tots els municipis de més de 5.000 habitants hauran
de realitzar la recollida selectiva de la fracció orgànica
abans del 2006. En aquest sentit, ja són més de 100
els municipis catalans que la practiquen, sobre un total
de 158 que tenen l'obligació de fer-ho. Més
concretament, a les comarques gironines només són
15 els municipis (d'un total de 27) que han començat
a separar la fracció orgànica.
El nou pla pretén incidir simultàniament sobre els tres
pilars bàsics de la gestió del residu: La recollida, el
tractament de reciclatge i La participació ciutadana en
el model, i facilitaran especialment la separació a les
llars i als centres on .es produeixen els residus.

Fases de la campanya:
A l'entorn d'aquest projecte també s'ha dissenyat tota
la campanya d'educació ambiental, amb La creació de
diferents recursos, que s'h an dividit en quatre fases:
el disseny de la campanya, la fase d'imp lantació, la de
consolidació, i una última fase de seguiment que servirà
per consolidar l'acció prevista.
Tot això permetrà, finalment, una recollida se lectiva
de molta qualitat.
El nou pla faci litarà la producció de compost per a la
fertilització natural de terrenys agrícoles i de jardineria,
dividirà a la meitat els residus ¡:¡ e cal~ractar de fo rma
finalista i reduirà La situació de con"taminació que
provoca l'abocador de Soliu .
Durant els propers mesos un grup de quatre educadors
ambientals us visitaran per explic r-vos tots els detalls
d'aquest nou model de recollida se lectiva dels residus
que generem diàriament. Per a més informació podeu
dirigir-vos al r:1úm~ 2 ~e(ca rrer Ganix (antiga fàbrica
de Ca¡,¡ Roig) on s'hi ha instal· lat l'oficina ambiental
de tlagoster o b' trucant al telèfon 972 83 17 07.

Solius?

Seleccio ant,
solucionem
Imatge gràfica amb el Lema de La campanya
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Internet per a gent gran
El passat 10 de novembre va quedar oficialment inaugurat el Telecentre
de la Llar d'Avis situat al carrer Concepció número 20.
La creació del telecentre té com a objectiu principal dotar el municipi d'un
instrument que apropi i estimuli l'ús de les noves tecnologies a la població,
en especial a aquells sectors que per la seva edat, cultura o possibilitats
econòmiques, es veuen marginats o dificultats per accedir a les noves
tecnologies i a les possibilitats que se'n deriven.
En aquest sentit a mitjans de novembre van començar diversos cursos
d'iniciació a la navegació d'Internet per a gent gran, on s'hi ha matriculat
un total de 24 persones.
En una primera fase i a l'espera de veure els resultats i els objectius assolits,
el telecentre està dotat de 4 ordinadors d'última generació amb el seu
corresponent sistema operatiu i programari bàsic connectats a un línia
ADSL d'accés a Internet. Així mateix, les instal·lacions disposen d'una
webcam per realitzar xats en directe i videoconferències i altres dispositius
compartits com una impressora làser i un escàner.

Connecta't al web
www.llagostera.org
Si et connectes al web oficial de
l'Ajuntament de Llagostera
(www.Llagostera.org) estaràs
permanentment informat.
I Des de llagostera.org et podràs
subscriure de forma totalment
gratuïta a un seguit de serveis
com ara rebre aquesta
publicació per e-mail, consultar
ofertes de treball, rebre les
convocatòries dels plens i les
reunions que t'interessin,
sol·licitar la recollida de trastos
a domicili, demanar informació
puntual, descarregar-te els
models oficials d'instàncies,
Llegir les actes dels plens,
accedir al directori comercial,
conèixer les entitats socials,
culturals i esportives, entre
d'altres.
A més a més podràs fer arribar
Les teves opinions i els
suggeriments als diferents
regidors de l'Ajuntament de
Llagostera a través d'un senzill
formulari.

Escolta Llagostera
Ràdio al 105.7 FM

Internet de franc per als ciutadans
L'Ajuntament de Llagostera ha signat un conveni de col·laboració amb el
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURS!).
El conveni consisteix en la cessió per part del DURS! de tres ordinadors
degudament equipats per poder treballar i connectar-se a Internet
mitjançant una línia ADSL. Els nous ordinadors s'ubicaran a les
dependències de la Biblioteca Juià Cutiller.
D'aquesta manera Llagostera passarà a formar part de la Xarxa de
Telecentres de Catalunya. Molt aviat s'informarà de la inauguració d'aquest
telecentre un cop hagin finalitzat els treballs d'instal·lació.

Ets plens ordinaris de l'Ajuntament tenen lloc et darrer dimecres de cada dos mesos a partir de
les 9 del vespre.
Recordeu que podeu seguir la
retransmissió íntegra dels plens
municipals a Llagostera Ràdio.
Així mateix, Llagostera Ràdio
emet un informatiu diari sobre
l'actualitat social, cultural i
' potitica del municipi.
Podeu escoltar l'informatiu de
dilluns a dive"ndrés . les 8 del
matí, a la 1 del migdia i a Les 6
de la tarda.

a
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La Festa del Bolet
Llagostera va celebrar el passat 12 d'octubre la primera
edició de la Festa del Bolet amb un seguit d'activitats
durant tot el dia, entre les que varen destacar el mercat
tradicional dedicat al món del bolet, el concurs de
caça de bolets, la xerrada-demostració amb el
cuiner Joan Roca del Celler de Can Roca i la senyora
Loreto, l'exposició de la col·lecció de bolets de
l'Esteva Fa i el repartiment dels premis Bolets de
Llagostera.

La Festa del Bolet és una iniciativa de l'Àrea de
Promoció Local de l'Ajuntament de Llagostera, la Unió
de Botiguers i diversos restaurants i entitats del
municipi. Aquesta iniciativa és pionera a la zona i neix
de la gran tradició boletaire arrelada durant segles en
aquestes contrades.
La Festa neix amb la vocació d'instaurar-se com a fira
anual i amb la intenció de projectar el municipi cap a
l'exterior.
·
Unes 8.000 persones varen visitar la Festa del Bolet
ubicada al casc antic del municipi i ambientada entre

els anys 1900 i 1915, època gloriosa i pròspera dels
tapers i la indústria del suro.
Després de l'èxit assolit ja s'ha començat a treballar
en l'organització de la segona edició de la Festa del
Bolet. En aquest sentit des de l'Aj untament s'ha
estimulat la creació d'una comissió organ itzadora
formada per representants de tots els agents implicats.

El grup de recerca
La Bomba
Durant els mesos de maig a juliol de 2001 es va fer a
l'Arxiu Municipal un curs d'iniciació a la recerca
històrica en l'àmbit local, adreçat a persones adultes
sense formació específica en història però interessades
en aquests temes. L'objectiu final era donar les eines
bàsiques i suficients perquè els inscrits en el curs es
poguessin moure còmodament en el món de la recerca
i de La història local.
Una vegada acabat el curs, alguns dels alumnes es
van engrescar per iniciar una recerca conjunta amb
documentació de l'Arxiu Municipal de Llagostera. Al
grup format per Jordi Bayé, Eugènia Riera, Pilar
Miquela, Sergi Forcada i Montserrat Gironès se li
afegiren més tard Gerard Llovera-s i Pau Turon. Així
doncs, des del setembre de 2001 fins al desembre de
2003 aquestes 7 persones, juntament amb Marta Albà,
han treballat amb COflStància cada dijous al vespre.
Desprès de donar-hi moltes voltes, el grup decideix
autoanomenar-se grup de recerca La Bomba (el nom

fa referència a la bomba de la plaça del Mercat on hi
ha la seu de l'Arxiu Municipal).
El tema triat per treballar conjuntament va ser un
estudi de la pob lació de Llagostera durant el s. XIX
que han anomenat "Gent de Llagostera".
El resultat d'aquest t reball es presentarà al públic molt
probablement durant la propera Festa Major de
Llagostera, juntament amb un petit muntatge expositiu
i uns quants jocs interactius. Posteriorment tot el
treball es podrà consultar per Internet des de l'apartat
de l'Arxiu Municipal del web oficial de l'Ajuntament.
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Neix el Consell d'Entitats de Llagostera
A finals del passat mes d'octubre es va mantenir una reunió on hi eren convocades totes les entitats sòcio
culturals i esportives de Llagostera. Amb aquesta reunió les regidories de Cultura, Festes i Participació ciutadana
van proposar la creació d'un Consell d'Entitats.
Amb aquest Consell d'Entitats es pretén, d'entrada, establir un calendari de festes i activitats anual que eviti en
la mesura del possible la superposició d'actes al municipi, organitzats tant per l'Ajuntament com pe r les diverses
entitats, en especial durant l'estiu. Així mateix el Consell d'Entitats disposarà d'una comissió permanent de
seguiment per debatre i solucionar possibles incidències.

Renovació del Consell Municipal de
Comunicació Local
El Consell Municipal de Comunicació Local ha renovat el seus membres, després de la celebració de les eleccions
municipals del passat 25 de maig. Els membres permanents d'aquest Consell són Josep Sanchez (ELL), Antoni
Navarro (ELL), Pilar Sancho (CiU) i Ramon de Arriba com a director de l'emissora munici pa l. Així mateix tam bé
en són membres consultors Xavier Vilalta, Jordi Pla i Juli Schmid.
El Consell Municipal de Comunicació és un òrgan consultiu creat per l'Ajuntament de Llagostera que pretén
garantir la pluralitat i l'objectivitat de tots aquells dispositius de co municació on L'Ajuntament de Llagostera hi
té participació com ·són Llagostera Ràdio, La publicació que teniu a les mans i el web oficial www.llagostera.org.

La cursa de Sant Esteve canvia d'organització
La popular Cursa de Sant Esteve, que el proper dia 26 de desembre arribarà a la seva 24a edició, ha canviat
d'organitzadors. Si fins ara el Club Atletisme Llagostera n'assumia L'organització, ara La Unió Esportiva Llagostera
amb La col· Laboració del mateix Club d'Atletisme i del Grup Excursionista Bell Matí se'n fan responsables. La
cursa, una de Les més concorregudes i participatives de la comarca, té un recorregut de 10 quilòmetres.

,

Exit del Club Patinatge
U agostera
El Club Patinatge Llagostera va classificar-se amb el
ball "Tribus Africanes" en setena posició als mundials
de Grup Show celebrats a la capital de L'Argentina.
El C. P. Llagostera ha comptat en tot moment amb el
suport de L'Ajuntament de Llagostera i del Patronat
Municipal d'Esports en el que ha suposat un fet sense
precedents en la història d'aquest Club.
La classificació per participar en un mundial mostra
L'altíssim nivell i La dedicació dels entrenadors, pares
i esportistes llagosterencs.
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La Marxa per la Pau s'atura a Uagostera
Llagostera va acollir el passat dia 2 de setembre La "Marxa Catalana per La Cult ura de La Pau". L'Ajuntament de
Llagostera va organitzar una rebuda als participants d'aquesta marxa, que va iniciar-se a Tortosa el 23 d'agost
i va finalitzar a La ciutat de Figueres el 6 de setembre.
L'acte de rebuda va tenir Lloc a La Sala de Plens de L'Ajuntament de Llagostera.
Segons els organitzadors la marxa va servir per reivindicar als partits polítics, a Les institucions públiques, als
col· Lectius i a La ciutadania en general que cal prendre compromisos concrets amb garanties a favor de projectes
i iniciatives que construeixin una clara Cultura de Pau.
Els integrants de La marxa van passar La nit al Local polivalent i L'endemà van continuar cap a Girona.

Estades solidàries a
Nicaragua
EL passat mes de setembre es varen desplaçar 6 membres de L'entitat Llagostera Solidària al municipi nicaragüenc de San Nicolas de Oriente, on L'Ajuntament de
Llagostera subvenciona anualment un programa d'alimentació pel qual se'n beneficien un total de 70 nens
i nenes.
Els voluntaris van comprovar in situ L'esmentat projecte
d'alimentació i van participar en L'equipament d'una
biblioteca a més de portar diversos medicaments i altre
material d'ajuda humanitària.
Així mateix els voluntaris (5 de Llagostera i 1 de Santa
Coloma de Farners) van ser testimonis de La situació
actual que viu el segon país més pobre de
Llatinoamèrica.

lOa caravana catalana d'ajut alimentari per
als refugiats sahrauís
Un any més, Llagostera participa activament en La campanya de recollida d'aliments per als refugiats sa hrauís
a Tindouf situats al sud d'Argelia, conjuntament amb L'Associació Cata lana d'Amics al Poble Saharauí (ACAPS).
Els punts de recollida d'aliments han estat Les dues escoles de primària de Llagostera, La Llar d'Infants ELNiu,
l'lES, Can Madí i L'Ajuntament de Llagostera. Enguany aquesta campanya d'emergència d'aj ut alimentari arriba
a La seva desena edició. A Llagostera La campanya de recollida ha estat coordinada a través de L'e ntitat
Llagostera Solidària.

Reducció de l'enllumenat de Nadal
l'Ajuntament de Llagostera h.a decidit reduir el nombre de bombetes i ornaments destinats a La il · luminació
de Nadal que s'encendran amb motiu de Les festes. La idea és fer un consum més responsab le i de compromís
amb el medi ambient. l'estalvi econòmic d'aquesta mesura es destinarà als Serveis Socials del municipi.

.
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La nova biblioteca i el futur
centre cultural de can Roig
Com ja vàrem informar en el seu moment, L'Ajuntament de Llagosti ra va
convocar el passat mes de maig un concurs d'i dees per a La construcció
del futur centre cultural-biblioteca de can Roig, on es vare n presentar 11
treballs. El passat dia 16 de setembre el jurat va emetre el veredicte
després d'analitzar detalladament cadascun dels avantprojectes presentats
d'acord amb el Plec de condicions del concurs.
El projecte guanyador correspon a ~equi p d'arquitectes format per Mateu
Barba Teixidor, J osep Carreté Borràs i Eduard Montané Balagué. EL segon
premi va ser per a Carme Vich Pascual, Valentí Orpí Ruscalleda, i Santi Vila
Planells i el tercer i darrer premi va recaure en el treball presentat pels
Llagosterencs Juli Schm id Saludes i Olga Schmid Raset.
EL treball guanyador contempla a gran s trets mantenir i ennoblir l'actual
edificació industrial com a presència històrica i obtenir un bon conjunt
arquitectònic per ubicar la futura biblioteca i el centre cultural. Sego ns
aquesta proposta, el pressupost per a La rehabilitació i La nova construcció
del centre cultural és d'1.125.000 d'euros.
L'esmentat projecte inclou l'enderroc de les edificacions afectades per
L'obertura del carrer Lleó I, els accessos al nou equipament cultura l, una
biblioteca ubicada a la planta baixa de L'im mob le, una sala d'usos múltiples
a La pri mera planta amb una capacitat per a 150 persones i un observatori
astro nòmic que s'u bicarà a l'altell.

5 projectes al Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya
L'Ajuntament de Llagostera ha presentat un total de 5 projectes a la
co nvocatòria del Pla úni c d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC )
corresponent al quadri en ni 2004- 2007.
Els projectes de referència, i per ordre de prioritat, són la construcció de
La nova bibli oteca (primera fase del centre cultural), la sala po livalent
(segona fase del centre cultura l i espais per a activitats culturals així
com la urbanització de L'entorn), la primera fase del pla d'accessibilitat
per a La supressió de ba rreres arquitectòniques, el condicionament d'accés
al di spensari municipal i fin alment el projecte d'enllumenat i pavimentació
de l tram de la C-253a comprès entre la plaça del Carril i la cruïlla am b La
carretera C-65. La suma dels projectes estan pressupostats en 4.764.147'4 € .
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A mitjan s del passat mes de
novemb re va n finalitzar Les
obres de La segona fase
d'urbanització de La Plaça Narcís
Casas.
La primera fase ha estat
subvencionada per part del
PUOS C i La segona ha estat
subvencionada pel Departament
de Governació de La Generalitat
de Catalunya en compensació a
le s zones excloses de ls Fons
Europeus.

L'À rea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Llago stera
continua treballant pe l
mantenim ent i la neteja de les
rieres del nostre municipi.
En aquest sentit, durant els
darrers mesos s'han intensificat
els treballs de neteja a les
principals rieres del muni cipi, i
especialment aquelles qu e
varen quedar efectades pels
incendis del passat esti u.
Aque st fet ha supo sat un a
millora substancial pel que fa al
ca bal de les ri eres i per ta nt
s'han minimitzat els possibles
problemes de desbordament en
cas de fortes pluges durant
aquesta ta rdor i hivern.
Per a reali tza r aquestes
actuacions, l'Ajuntament de
Llagostera ha reb ut diverses
subvencions per part' de
l~f..gè_n_çia Catalana de L'Aiguà
(ACA) per un import total de
73.893 € .
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Millores al centre de
dia de l'Hospital
Recentment han finalitzat les obres de la Residència
Josep Baulida que han consistit a adaptar el centre de
dia a les noves necessitats. En aquest sentit s'ha passat
de 10 a 18 places, s'ha habilitat una nova zona de
repòs i s'ha ampliat el menjador i La sala d'estar.
Així mateix, aquest equipament destinat a La gent gran
disposa de nous serveis com ara una biblioteca amb
zona de lectura de diaris i revistes i una nova sala de
projecció de pel·lícules.

F esta

de la tercera
edat al Polivalent

Un any més, el passat 5 d'octubre es va celebrar La
Festa de La tercera edat amb un dinar de germanor i
ball al Local polivalent. Aquesta festa, tot i comptar
amb La col· Laboració desinterassada d'un important
grup de voluntaris, té un pressupost de 8. 720 € i ha
comptat amb la participació econòmica de La Caixa
{451 €), Caixa Girona {300 €) i Caixa Catalunya {200
€). Així mateix L'empresa Comercial Mestres S.A ha
col· Laborat amb el subministrament del cava.
Des de L'Ajuntament de Llagostera es vol donar Les
gràcies a totes aquelles persor:~es fisiques i jurídiques
que cada any fan possible aquesta festa , que enguany
ha reunit més de 600 jubilats.

~·J::sc. ola per

a pares i mares

~·~

L'Ajuntament de Llagostera a través del Consell Comarcal del Gironès ha posat en funcionament L'Escola de
pares i mares. Aquesta iniciativa ha tingut molt d'èxit, situant el municipi de Llagostera en primera posici ó
pel que fa al nombre de pares i mares matriculats respecte a La resta de comarca.
Les classes, organitzades en dos grups mensuals, consisteixen en l'orientació per part d'una pedagoga de
Les conductes adequades que poden adoptar els pares i mares per tractar el com portame nt dels seus fills,
que no necessàriament han de ser conflictius.
El principal objectiu d'aquest programa és apropar els pares i mares al senti ment de La consciència en
L'exercici de Les seves competències parentals ja sigui en fills biològiç:s o adoptats.

informació
Ordenances fiscals per el 2
Durant la sessió plenària celebrada
el passat dia 29 d'octubre es va
procedir a l'aprovació provisional
de les ordenances fi sca ls per a
l'any 2004. Els canvis més
destacables afecten l'IBI, la taxa de
recollida d'escombraries i la taxa
relacionada amb els serveis
funeraris . La resta dels impostos
municip als han pujat segons la
previsió d'IPC.
Al llarg dels darrers quatre anys
l'Ajuntament no ha augmentat el
percentatge aplicable a l'IBI, de tal
manera que s'ha anat perdent any
rere any un perce ntatge dels
ingressos tenint en compte l'IPC
real. La necessitat de fer front a les

previsibles pèrdues que genera el
canvi de fiscalitat pel que fa a l'IAE
ens ha obligat a replantejar-nos
aquest impost, de tal manera que
la puja resultant ha estat del
6'67% pel que fa a l'IBI rústica i
del 7'35% en urbana.
Val a dir que aquesta puja, tot i
col·locar-se per sobre de l'IPC, no
representa un increment real sinó
que s'ajusta a l'increment de l'IPC
dels darrers 4 anys.
La taxa de recollida i tractament
vist
d'escombraries
s'ha
incrementada, com a la majoria de
municipis de Catalunya, per
l'ap licació de la nov a llei de
residus que implica un nou cànon

que
inclouen la seva clausura i postclausura (restauració i gestió
durant 30 anys després del seu
tancament).
Finalment també s'ha pujat per
sobre l' IPC l'impost del
cementiri a causa bàsicament
dels nous serveis de què disposa
aquestes i nstal·lacions, com ara
els columbaris, l'ampliació de
nín xols i les diverses obres
d'adequació .
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Cementiri i vehicles: del 2 de febrer al 2 d'abril
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Escombraries, guals i gossos: de l'l de març al 3 de maig
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I.A.E.: de l'l de setembre al 2 de novembre
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I. B.I. Rústica i urbana: del 12 de juliol al 13 de setembre
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada
per l'Aj untame nt de Llagostera
Amb la col·laboració de la Di putació de Girona
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