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La nova recollida selectiva d'escombraries 
ja està en marxa 
Els llagosterencs i llagosterenques ja saben que la vida de l'abocador de Solius, on s'enterren les deixalles que no 
reciclem, s'ha anat escurçant i només li queden 8 anys per haver-lo de clausurar definitivament si seguim el ritme 
actual d'abocaments. Els residus cada cop ens plantegen més problemes, i no es només el de l'espai de Solius, sinó 
el desaprofitament de totes les matèries que es llencen a un abocador i les contaminacions que vim lligades a un 
tractament finalista. És per això que Llagostera vol fer una aposta clara per augmentar la recollida selectiva dels 
residus i anar minimitzant tots els problemes abans esmentats. 

A quins carrers ha començat? 

Des del dia 15 de març el poble de Llagostera ha 
començat a recollir les escombraries de forma selectiva 
porta a porta. El nou sistema substitueix els 
contenidors de rebuig del carrer per una recollida 
personalitzada que recull la matèria orgànica (dimarts, 
dijous i dissabte) i el rebuig (dilluns, dimecres i 
divendres). Aquest sistema s'ha començat aplicant al 
sector industrial i a La zona del Puig del General, i 
està estès als carrers següents: Camprodon, Cantallops, 
Costa Brava, Ptge. Costa Brava, Carrer de la Pau, Pda. 
del dipòsit, Gavarres, Lleida, Lleó I, Maiena, Marina 
(baix), Panedes, Puig del General, Ptge. Puig del 
General, Rosa del Vents i Tramuntana. 

El sector que ja ha començat amb La nova recollida ha 
rebut la visita d'una persona que ha explicat com es fa 
correctament La separació de la fracció orgànica i com 
s'han d'utilitzar els contenidors de recollida selectiva. 
El tracte personalitzat que es dóna en aquesta 
campanya fa que la nova recollida s'hagi d'implantar 
de forma progressiva en el municipi, i això ens dóna 
L'avantatge de poder anar solucionant dubtes i 
problemàtiques que Lògicament aniran sortint. A partir 
del mes d'abril les visites s'estendran al sector 2 (carrer 
i plaça Barceloneta, Trav. Barceloneta, carrers Estrella, 
de la Creu, del Sol, Ganix, Mossèn Cinto Verdaguer, 
Puig de Cadiretes, Avda, Canigó, Montseny, del Roser, 
Calderers, la Coma, Donzelles, Ricard Casademont, Cadí, 
de la llebre, Mas Sec, Plaça Mas Sec, Romaní, 
Pocafarina, Maria Gay, Rafael Mas, Avda. del Gironès, 



Músic Aguiló, Avda . de l'Esport i ctra. de Sant Llorenç) 
on el 15 de maig hi començarà la nova recollida. 
Seguirà el sector 3, que inclou el centre del pob le i 
can Gotarra, i l'ultima zona a incorporar-se a la nova 
recollida serà el sector 4, que correspon al nucli antic. 
Un cop implantat al nucli urbà, es continuarà amb els 
veïnats i les urbanitzacions. 

Disminu'im els abocaments i augmentem el reciclatge 

L'objectiu principal d'aquesta nova recollida és que la 
ciutadania separi les restes de menjar, que és el residu 
que més generem a les nostres llars. Si els dimarts, 
dijous i dissabte baixem al portal de casa la matèria 
orgànica generada a les cuines i si utilitzem més sovint 
els contenidors de colors (blau, verd i groc) que hi ha 
al carrer per reciclar materials com el paper, el cartró, 
el vidre, els plàstics o les llaunes, aconseguirem produir 
molt poc rebuig (tot allò que no es pot reciclar). 

El 50 % del pes d'una bossa d'escombraries és matèria 
orgànica (bàsicament restes de menjar i també restes 
de poda) que si es recull per separat, es podrà reciclar 
mitjançant el compostatge i obtenir un adob útil per a 
l'agricultura i la jardineria, a més d'evitar portar 
aproximadament 3.500 Kg. diaris d'escombraries a 
Solius. 

Tu tens la paella pel mànec! 

Un bon nombre dels qui llegeixin aquest informatiu 
municipal recordaran una campanya de la Generalitat 
de Catalunya en què es comparaven els iglús de 
recollida selectiva amb les clàssiques guardioles, i se'ns 
deia que reciclant estalviàvem . Totes les accions 
adreçades a reduir el volum d'escombraries que 
s'enterren a Solius suposen, a la llarga, un estalvi 
econòmic -disminuir la recollida, transport i 
abocament- i un guany mediambiental. 
Cal explicar que enguany hi ha hagut una important 
puja de la taxa d'escombraries que afecta tots els 
pobles (Cassà de la Selva 60%, Girona 15%, ... ). El motiu 
és un canon establert per la Generalitat que incrementa 
el preu que s'ha de pagar per les deixalles que es porten 
als abocadors. A part, els pobles que aboquen a Solius 
tenen una altra puja de la taxa per cobrir les despeses 
que comporta el tancament progressiu de l'abocador 
de Solius i la seva gestió i post-clausura. Tot ens indica 
que tractar aquelles deixalles que no es reciclen acaba 
sortint més car que les que s'aprofiten, i per tant hem 
d'intentar portar el mínim d'escombraries a Solius. 
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Amb la recollida selectiva de la matèria orgànica evitarem 
portar a l'abocador de Solius 3.500 Kg diaris 

Un dels educadors explicant a un vei com funciona el nou 
sistema de recollida selectiva de residus porta a porta 



Que ningú, però, cregui que acabarem "pagant menys": 
a més de la despesa del tractament de les escombraries 
s'ha de pagar la recollida. L'únic que pretenem dir és 
que si col·laborem eficaçment amb la campanya no 
se'ns incrementaran tant els costos de la recollida de 
residus. L'increment és inevitable, tant per als 
llagosterencs com per a la resta de pobles del nostre 
àmbit, ja que el Programa de Gestió de Residus 
Municipals marca l'obligació de recollir el 55% de la 
matèria orgànica de forma separada l'any 2006. 
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Els nostres residus ens seran menys costosos si actuem 
correctament. 
Si tot el que generem ho aboquem directament a So
lius, haurem de pagar uns 90.000 € en concepte de 
despeses d'abocament, ja que el preu és de 30 €/tona. 
Si, pel contrari, aconseguim separar correctament el 
50% del total -que correspondria a matèria orgànica-, 
i portar-lo a la planta de compostatge, els costos 
d'aquesta fracció serien 15.300€, ja que el cànon 
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d'abocament és de 10,02 €/tona. I si, paral· lelament, 
destinem el paper, vidre i plàstics i envasos als iglús, 
els costos serien aproximadament de 2. 700 € . Només 
portaríem en aquest cas un 20% de residus a l'abocador, 
amb un cost de 18.000 €. 

El total de costos d'una bona recollida seria, doncs, 
de 36.000 €, amb un estalvi de 54.000 €. A més, la 
pròpia llei marca que una part dels cànons de 
l'abocador se'ns retornaran en funció de l grau 
d'eficàcia de la recolli da. La previsió feta és de 19.000 
€. Cal dir que el 2003 ja tenim assegurada la quantitat 
de 12.000 € com a compensació per la recollida selec
tiva de paper, vidre i envasos que els llagosterencs 
hem realitzat tan eficaçment. 
Per últim es mentar que els llagosterencs i 
llagosterenques ja fa molts anys que reciclem, i que si 
l'any 1999 es van reciclar el6% de les deixalles totals 
generades, l'any 2003 aquesta quantitat ja va ser del 
21%. Aquesta quantitat és molt elevada si la comparem 
amb la mitjana de Catalunya (un 14 %), però no és 
suficient si volem minimitzar al màxim les escombraries 
que portem a Solius. 
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Tots hi hem de participar~ 

Tanmateix la clau de l'èxit de la recollida selectiva la 
tenen tots els habitants de Llagostera: La correcta 
separació de la fracció orgànica de la brossa és vital 
per a L'èxit d'aquesta operació. Per això la campanya 
posa especial èmfasi en L'educació ciutadana. 

Per a més informació adreceu-vos a L'oficina de La cam
panya, instal·lada a l'antiga fàbrica de Can Roig, e/ 
Ganix 21. 

Telèfon 972 83 17 07. 

Les despeses d'execució de la campanya pugen a 128.886,10 €, dels quals 30.000 € són aportats per 
l'Ajuntament de Llagostera. La resta provenen de col·laboracions i ajuts econòmics de tercers, destinats a 
desenvolupar campanyes de recollida selectiva i a potenciar el medi ambient. 

I 
En aquest sentit la campanya disposa d'una aportació de 50.000 € per part dels Naturalistes de Girona 
procedents d'un premi atorgat per la Fundació "La Caixa", 14.358,90 € d'una subvenció del Departament 

I 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, 17.595,20 € d'una subvenció concedida per la Junta de Residus 
i 16.932 € d'una segona subvenció del Departament de Treball, pendent de confirmació. 
Pel que fa al .material de la campanya, es partia d'un pressupost incial de 40.669,60 € que finalment ha 

1 quedat en 30.669,60 € ja que s'han encarregat menys contenidors. Per sufragar aquests 30.669,60 €, de 
1 moment, l'Ajuntament disposa d'una altra subvenció de la Junta de Residus per va lor de 16.057,80 €. 

I D'aquesta manera es produeix un dèficit de 14.611,80 €, que s'intentarà resoldre amb la sol·licitud de 
noves subvencions. 

Pla d'estavi energètic en l'enllumenat públic 
Amb la voluntat de fomentar l'estalvi d'energia, pro
moure l'eficiència energètica, millorar la seguretat de 
les instal·lacions elèctriques públiques i millorar la 
qualitat mediambiental, l'Ajuntament de Llagostera va 
posar en funcionament a mitjans de l'any passat un 
pla d'estalvi energètic encarregat a l'empresa Enllu
menats Costa Brava. En aquest sentit, les actuacions 
realitzades en l'enllumenat públic per estalviar ener
gia consisteixen en la substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi d'al
ta pressió. El canvi ha suposat una reducció en un 
40% de la potència instal·lada i un increment del ni
vell de llum en un 20% . Amb Les modificacions realit
zades s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 
453.000 kW. 
Aquesta actuació està pressupostada en 78.376,97 € 
i, tenint en compte l'estalvi en euros, el retorn de la 
inversió està prevista en dos anys i mig. 
Així mateix s'han millorat les instal· Lacions pel que fa 
a seguretat. Aquest fet ha ocasionat i ocasionarà, 
temporalment, que els llums s'apaguin amb més 
facilitat. Si detecteu alguna incidència us agrairíem 
que ho comuniquéssiu a la Policia Local al telèfon 972 
80 55 80. 
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Els pressupostos municipals per al 2004 

Els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Llagostera per a l'any 2004 es van presentar durant la 
sessió plenària extraordinària celebrada el 23 de desembre on es varen aprovar inicialment. 
Com segurament sabreu, el pressupost municipal de Llagostera es composa dels pressupostos de l'Aj unta
ment (5 .120.664,00 €), del Patronat Municipal d'Esports (276.440,00 €) i de la Residència Josep Baulida 
(854.870,00 €). 

Pel que fa al capítol d'inversions previstes per al 2004, cal destacar els 800.034,00 € corresponents a la 

Urbanització del Puig del General i els 180.000,00 € destinats a l'adquisició i l'expropiació de finques . 
Per a qualsevol dubte ijo consulta podeu adrecar-vos a les oficines de l'Ajuntament o consultar les partides 
detallades del pressupost a través del web oficial de l'Ajuntament de Llagostera, www.llagostera .org, on a 
més de consultar-los teniu la possibilitat de fer preguntes al regidor d'Hisenda Antoni Navarro a través del 
seu correu electrònic així com a la resta de regidors. 
En el següent quadre es detallen les inversions previstes per a l'exercici 2004. 

Urbanització Puig del General. ......... .............................. ... .. 800.034,00 € 

Reposició paviment carrers ............ ...... ........... .. ...... .............. 30.000,00 € 

Xarxa separativa Fonellerons ............................. ........ .. ... ... .... 74.000,00 € 

Manteniment ponts i rieres .. .................. ................................. 6.000,00 € 

Manteniment camins veïnals ................................................. 30.000,00 € 

Estalvi energètic. ................................. ..... .. .. ........................ 28.751,00 € 

Adquisició i expropiació finques ......................................... 180.000,00 € 

Millores edifici CEIP Lacustària ................... ............ ......... ....... 3.000,00 € 

Vestidors brigada (antic escurxador) ................................... 30.000,00 € 

Estris brigada (eines i material divers) ...... ......... ................... 1.500,00 € 

Estris cementiri (elevador) ... ....... ...... ...... .......... ...... .............. 5.000,00 € 

Material cultura i festes ................................ .... ....... .... ........... 1.800,00 € 

Porta basculant polivalent ....................... ..... ....... .. ...... .......... . 6.000,00 € 

Torretes elèctriques festes .... ..... ... ....... ............. .................... . 12.000,00 € 

Senyalització i mobiliari urbà .................................................. 8.000,00 € 

Senyalització veïnats ...................... .. ................................... ..... . 200,00 € 

Material informàtic ....... ... ... ....... ... ...... ...................... .. ............ 1.800,00 € 

Noves aplicacions informàtiques ......... .................. ................ 12.300,00 € 

Plànols i projectes tècnics ..... ..... ... .... .... ....... .... .. .. ................ 120.000,00 € 

Q.U. parcel.les municipals (Ganix i Fonolleranos) ................ 153.000,00 € 

Actuacions prevenció incendis .. ....................... ...... ..... .......... 20.000,00 € 

Total. ................... 1.523.385,00 € 
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Els vestidors al camp de futbol 
A finals del mes de març van iniciar-se les obres de construcció dels nous 
vestidors del camp de futbol. Les obres consten d'un edifici de planta 
baixa amb 4 vestidors pe r a jugadors i 2 per als àrbitres. 
En el disseny de les instal·lacions s'han tingut en compte criteris 
d'arquitectura bioclimàtica tant en la seva orientació com distribució de 
finestres per aprofitar la llum natural. Així mateix, aquest equipament 
disposarà d'un sistema de plaques solars tèrmiques que abastaran l'edifici 
d'aigua calenta sanitària. 
Segons les previsions, les obres finalitzaran a finals del proper mes d'agost 
i estan pressupostades en 136.504,60 €. 

Cicle d·activitats sobre rexili 
re ublicà de 1939 
t:Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera, a través de l'Arxiu Muni
cipal, ha organitzat un cicle que sota el títol "Lexili republicà de 1939", 
pretenia apropar els participants a les dramàtiques circumstàncies que 
visqueren milers de catalans quan varen emprendre el camí cap a l'exili. 
Els actes van iniciar-se el passat 14 de març amb una visita a l'exposició 
"Les presons de Franco" al Museu d'Història de Catalunya i s'han allargat 
fins al 18 d'abril amb l'excursió guiada "La ruta de l'exili J/: la Vajol, el 
monument a l'exili, la mina d'en Negrín. 
El cicle també ha comptat amb la presentació del J/Diari d'Emili Cantal" 
(1939-1940), dues interessants conferències i l'exposició de fotografies 
d'Album souvenir de l 'exode Espagnole dans les Pyrénnées orientales 
cedida per l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Anv dedicat al suro 
La presentació del dia 23 d'abril del segon llibre de la Col·lecció Beca 
Esteve Fa Tolsanas de Joaquim 
Alvarado va ser el tret d'arrencada d'una iniciativa conjunta dels Ajuntaments 
de Llagostera i Cassà de la Selva. 
Els dos Ajuntaments, a través de les respectives Àrees de Cultura, de 
Promoció Local i dels Arxius Municipals, estan ultimant la programació de 
tot un seguit d'actes que s'han de realitzar entre els mesos d'abril de 2004 
i maig de 2005. Exposicions, visites guiades, demostració de pela de suro i 
d'elaboració de taps, taules rodones, projecció de documentals ... ompliran 
un any dedicat al suro que pretén posar en evidència la importància que ha 
tingut aquest sector en el desenvolupament històric d'ambdues poblacions. 
Aquestes activitats es podran realitzar gràcies al suport que diverses entitats 
culturals i excursionistes, empreses del sector i persones a títol individual, 
que tant a Llagostera com a Cassà de la Selva s'han ofert per treballar per a 
aquest projecte comú. La iniciativa compta també amb la col·laboració del 
Museu del Suro de Palafrugell i el Consorci de les Gavarres. 

Si et connectes al web oficial de 
l'Ajuntament de Llagostera 
(www.llagostera.org) esta ràs 
permanentment informat. 
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 
puntua l, 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 
suggerime nts als diferents 
regidors de l'Ajuntament de 
Llagostera a través d'un senzill 
form ulari . 

Els plens de l'Ajuntament tenen 
lloc el da rrer dimecres de cada 
mes 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 socia l, cu ltural i 
política del municipi. 
Podeu escoltar l'informatiu de 
dilluns a divendres a les 8 del 
matí, a la 1 del migdia, a les 6 
de la tarda i a les 8 del vespre. 
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Llagostera participa al programa URB-AL 
L'Ajuntament de Llagostera s'ha adherit, i de fet participa activament com a membre de ple dret, al programa 
URB-AL. Aquest programa va néixer l'any 1995 amb la idea d'afavorir la cooperació descentralitzada entre els 
governs locals europeus i els llatinoamericans estimulant i dinamitzant l'intercanvi d'experiències i la transfe
rència recíproca de coneixements sobre temes d'interès mutus . 
Llagostera, amb la voluntat expressa de conèixer de primera mà experiències relacionades amb el finançament 
local i els pressupostos participatius, ha trobat interessant formar part d'aquestes xarxes temàtiques de conei
xement. En aquest sentit, el regidor d'Hisenda, Antoni Navarro va assistir els passats dies 26, 27 i 28 de gener 
a la primera trobada celebrada a Porto Alegre (Brasil) per tal de crear grups de treball a l'entorn del tema de la 
participació. A l'espera de la consolidació dels diferents projectes, l'Ajuntament de Llagostera formaria part 
d'un grup de treball sobre l'impuls de participació de la infància i l'adolescència, una altre sobre la millora de la 
comunicació local que afavoreixi la participació i finalment el de formació dels tècnics i de la població en 
general per als processos participatius. 
Ara la Comissió Europea haurà de valorà la viabilitat d'aquests projectes, que seran subvencionats per l'esmen
tada Comissió. 
D'altra banda, l'Ajuntament de Llagostera també participa a la Xarxa 12 del mateix programa que tracta sobre les 
problemàtiques de gènere (homes-dones). L'objectiu d'aquesta xarxa és compartir experiències i promoure 
projectes comuns entre entitats locals de països de la UE i Amèrica Llatina, amb la finalitat de proposar no us 
models de ciutat a través de la posada en marxa de polítiques d'igualtat d'oportunitats i de la promoció d'una 
ciutadania activa de les dones amb la seva implicació i participació en tots aquells temes que configuren la 
societat. La participació en aquesta xarxa es du a terme des de la regidoria de Serveis Socials. Presisament els 
dies 21, 22 i 23 de Abril, la regidora Montserrat Pla, va participar en unes jornades a Barcelona on es varen 
posar en comú informació i documentació diversa sobre els objectius de la xarxa i es varen difondre els resul
tats dels projectes que sorgiren duran la celebració del primer seminari de llançament celebrat a San Salvador. 

Campanyes gastronòmiques: La Cuina dels Sentits 
Llagostera va donar el tret de sortida a la campanya gastronòmica de "La cuina dels sentits" amb la presentació 
de la primera de les quatre campanyes gastronòmiques (El Bacallà - El Peixopalo) previstes per al 2004 que 
l'Ajuntament organitza conjuntament amb els municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell
Platja d'Aro - S'Agaró. 
L'acte de presentació va tenir lloc al Casino Llagosterenc el passat 5 de febrer, on els restaurants de Llagostera 
que participen a la campanya van oferir als assistents una degustació de diversos plats cuinats amb bacallà. 
Les properes campanyes gastronòmiques de 'La Cuina dels Sentits' se centraran en faves, pèsols i suquet, del 2 
d'abril al 2 de maig; el peix blau ganxó, del 21 de maig al 20 de juny; i el bolet, del 2 d'octubre al 28 de 
novembre. 
Trobareu els restaurants i els seus respectius menús al web www.cuinasentits.com. Bon profit! 
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""" Agraïment a Montserrat Alvarez Sala 

La Junta del Patronat municipal Residència Josep 
Baulida vol fer pública La quantia de l'herència que 
Montserrat Àlvarez Sala ha Llegat a aquesta institució i 
també, en nom del poble de Llagostera, manifestar el 
nostre sincer agraïment. 

Tots sabem la tasca humanitària i social que "l'Hospital" 
- és així com familiarment el coneixem - realitza per al 
col· lectiu de gent gran de Llagostera i de la comarca 
que ho necessita. Si l'esforç i la dedicació de tot el 
personal que hi treballa es pot complementar amb els 
mitjans necessaris per desenvolupar La seva funció, de 
ben segur que repercutirà favorablement en la qualitat 
de vida dels seus residents. 

Els 695.124 € de L'herència de La Montserrat són un 
fons important que permetrà adequar els espais i dotar-
los dels mitjans tècnics per fer front a les necessitats de les persones que hi viuen . 

La Junta donarà compte al poble de Llagostera de com s'inverteix aquesta herència. Inicialment s'ha fet front 
a les necessitats urgents, s'ha comprat un aparell per fer electrocardiogrames, 12 Llits elèctrics i un tensiòmetre 
digital, tot plegat per un valor d'11 .000 €. 

Volem acabar fent referència al vessant humà de la Montserrat Àlvarez. Era l'esposa del Sr. Rigau, que havia 
estat mestre i director de l'escola pública del nostre poble. No van tenir fills, els unia l'afecció per l'art, ell 
pintava a l'oli i ella a L'aquarel·la. Eren persones amables, de vida senzilla i austera i, encara que van començar 
a residir a Llagostera quan el senyor Rigau va venir-hi a treballar com a mestre, es van integrar plenament. 
Esdevingueren persones estimades i respectades per tots. En quedar vídua la Montserrat ja va fer explícit el 
desig de llegar el seu patrimoni a L'Hospital. 

El poble de Llagostera està agraït i la tindrà sempre en el seu record. 
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INFORMACIÓ MUNICIPAL 
és una publicació periòdica editada 

per l'Ajuntament de Llagostera 

Amb la col· laboració de la Diputació de Girona 

La Junta de l' Hospital 
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