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El PUOSC concedeix a Ll~gostera 
1172212,79 € per al quadrienni 2004-2007 
Aquesta xifra representa un increment considerable respecte als 2 quadriennis anteriors 

En La proposta inicial del Pla Únic d'Obres i Serveis La Generalitat ha concedit a L'Ajuntament de Llagostera 
1.172.212,79 € com a subvenció per al quadrienni 2004-2007. 
La proposta que ha fet L'Ajuntament, i que ha de ser aprovada definitivament per La Generalitat, és que aquesta 
quantitat es distribueixi de la següent manera: 
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Obra Pressupost Subvenció Any - r --
Biblioteca : 1.348.568,64 572.212,79 2006 

Sala Polivalent 1 a fase 
(Urbanització de L'entorn) 588.550,16 300.000,00 2006 

Pla accessibilitat 1 a fase* 628 .433,48 300.000,00 2006 

Total 1.172.212,79 

* Pel que fa a La 1". fase del Pla d'accessibilitat, L'Ajuntament té previst L'any que ve demanar un canvi de destinació i aportar aquests 
300.000,00 € a La construcció de La Llar d'Infants, que és una de Les actuacions prioritàries que L'equip de govern vol fer en aquesta 
Legislatura, i afegir-la a La subvenció que amb tota probabilitat obtindrem del Departament d'Educació. 

Amb aquesta programació L'any 2006 es podria fer La Biblioteca i La 1 a . fase de la sa la polivalent de can Ricard o 
Roig, que consisteix en La urbanització dels carrers de L'entorn de L'edifici (e/ Lleó I i una nova plaça). 

Aquesta quantia concedida pel PUOSC a Llagostera suposa un clar increment de Les subvencions rebudes durant 
els darres 2 quadriennis (8 anys) tal com s'il ·lustra en La següent taula de comparacions. · 
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PUOSC Subvenvió PTA Subvenció Eures Actuacions subvencionades 
-- r--

1996-1999 38.955 .318 234. 126,18 Polivalent, Carre r Tossa, col·-
Lector la Mata 

2000-2003 45. 637 .347 274.285,98 Cementiri, Plaça Narcís Casas 

2004-2007 195.039.797 1.172.212,79 Biblioteca, Sala Polivalent 1 a 

fase, Pla accessibilitat 

I~ 
'-- -



informació 

Finalitzen les obres per 
ampliar la Llar d'Infants 
Es preveu la construcció d'un nou centre amb previsió del creixement 

que experimenta la població 

Durant el període de preinscripcions del curs que ara ha acabat hi va 
haver 7 sol· licituds més per entrar al Niu que places vacants ofertades. 
D'acord amb el Consell Escolar del centre (regidors, pares i educadores), 
l'Ajuntament va voler continuar aplicant el mateix criteri que en els darrers 
cursos i no deixar cap nen sense plaça. 
La solució que es va adoptar va ser convertir l'espai de psicomotricitat 
en una aula més, que va començar amb 7 alumnes, però al llarg del curs 
hi va haver noves matriculacions i es va arribar a emplenar, de manera 
que durant el curs 2003-2004 hi ha hagut 79 nens escolaritzats (2 aules 
de P-1 amb 13 nens cadascuna, 2 aules de P-2 amb 20 nens cadascuna i 
1 aula mixta amb 13 nens). 
Aquesta solució ha permès que no s'hagués d'aplicar el barem d'admissió, 
que no quedés cap nen sense plaça i que es complís escrupulosament la 
ràtio de nombre d'alumnes per aula. Però cal dir que aquesta solució va 
ser consensuada pel Consell Escolar amb la condició que fos provisional 
i que es trobés una altra solució per al curs que ara comença. 
En aquest sentit l'Ajuntament, que ja feia temps que demanava a Correus 
que alliberés les oficines que ocupava, per ta l de poder di sposar d'aquest 
espai immediatament ha ofert a aquesta entitat en forma de lloguer per 
un període de 6 mesos el nou local del Passeig Romeu (antiga farinera) 
mentre acaben les obres de la que serà la seu definitiva de Correus. 
Ara ja estan acabades les obres de condicionament de l'antiga oficina de 
Correus, on hi haurà una aula de la Llar d'Infants, i aquest curs l'escola 
ha pogut tornar a admetre totes les sol· licituds presentades i torna a 
disposar de l'aula de psicomotricitat. 
Tot i tenir tota la demanda coberta, l'Ajuntament prepara la construcció 
d'un nou centre amb previsió del creixement que experimenta la població 
de Llagostera, un nou centre que atengui la demanda actual i amb 
possibilitats d'ampliació quan calgui , cosa que no permet l'actual edifici 
de la Llar d'Infants. 
Una altra millora que experimentarà la Llar d'Infants a partir d'aquest 
curs és la contractació d'una segona educadora de suport, de manera 
que n'hi hau rà una per a P-1 i una per a P-2. 

Psicopedagogia gratuïta 
al CEIP Lacustària 
t:Ajuntament subvenciona íntegrament el cost del servei de psicopeda
gogia que contracta l'AMPA del CEIP Lacustària. Aquest servei atén du
rant l'horari lectiu els alumnes del centre amb especials dificultats d'in
serció i d'aprenentatge. 

Si et connectes al web oficial de 
l'Aj untament de Llagoste ra 
(www.llagostera .org) estaràs 
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 domici li, demanar informació 
puntual , descarregar-te els 
models oficials d'i nstàncies, 
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 
sug geriments als difere nts 
regidors de l'Ajuntament de 
Llagostera a través d'un senzill 
formulari. 

Els plens de l'Ajuntament tenen 
lloc el darrer 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'aduiüitat social, cultural 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. 



L'Ajuntament 
edita un · plànol 
turístic del poble 
L'Àrea de Promoció Local de L'Ajuntament ha encarre
gat L'edició d'un plànol turístic del municipi on apa
reixen els recursos d'interès de Llagostera. 
La informació que conté, des d'on menjar fins on dormir 
i quins edificis es poden visitar, entre d'altres, és en 4 
idiomes, català, castellà, francès i anglès. 
EL plànol, que s'ha fet amb una tirada inicial de 5.000 
exemplars, es distribuirà a Les oficines de turisme i 
municipis de La nostra àrea d'influència i també se'n 
farà difusió des del mateix Ajuntament. 
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A dalt detall de l'interior del nou plànol d'informació turística 
per promocionar el municipi . A la dreta el plànol del nucli 
urbà i les urbanitzacions amb els seus carrers. El plànol s'ha 
finançat amb publicitat. 

L.Ajuntament vol potenciar 
la participació ciutadana 
L'Àrea de Participació Ciutadana de L'Ajuntament ha redactat una propos
ta del reglament de participació ciut adana. Aquest reglament, que 
properament es donarà a conèixer als diversos sectors de La població, 
inclou L'a rticulació de Les normes que regulen L'estatut dels veïns de 
Llagostera amb vista a la seva participació en La gestió municipal i en 
L'exercici del seu dret a La informació amb relació a tota L'activitat de 
L'Ajuntament. 
Entre d'altres coses s'habilitarà un espai fòrum de debat al web oficial de 
L'Ajuntament on el regidor hi participarà i aportarà La seva opinió o 
respondrà quan així es demani, tot i que no es planteja com un espai de 
pregunta-resposta, sinó més aviat de diàleg entre els ciutadans. 

Si teniu alguna idea o proposta i 
teniu ganes de col· Laborar en 
L'organització de La Festa del Bolet 
del proper 12 d'octubre podeu 
posar-vos en contacte amb 
nosaltres al telèfon 972 83 03 75 
o bé al co rre u electrònic 
aodl@Llagostera.org. 
Trobareu més informació a 
www.festabolet.com. 
Entre tots tornarem a repetir L'èxit 
de L'any passat. 



informació 

Noves publicacions 
de l'Arxiu Municipal 
Dues noves publicacions s'han editat al llarg de l'any 
2004 en el marc de les diferents col·leccions que 
coordina l'Arxiu Municipal. 
El Diari d'Emili Cantal (1939-1940). Estudi, edició i 
notes de Dolors Grau és el número 2 de la col·lecció 
Memòria. Records i Testimonis. Es tracta d'un testimoni 
excepcional per comprendre amb tota la seva cruesa 
les dramàtiques circumstàncies en què varen haver de 
viure milers de catalans pel solt fet d'haver optat per 
defensar el govern legítim de la República. Al mateix 
temps és La primera aproximació al període de la Guerra 
Civil a Llagostera, etapa encara molt desconeguda. 
El passat 23 d'abril es va presentar el llibre Suro, 
carracs i taps. Llagostera, 1753-1934 de Joaquim 
Alvarado dins la col·lecció Beca Esteve Fa Tolsanas 
destinada a difondre els treballs guanyadors d'aquesta 
Beca. 
Aquesta presentació va ser el tret de sortida de la 
programació El suro i el seu món, tot un seguit d'actes 
que fins al maig de 2005 s'han organitzat des dels 
Ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva. 

IV Beca Esteve F a 
Tolsanas 
La IV Beca Esteve Fa Tolsanas va ser atorgada a David 
Ortega pel projecte titulat El jaciment arqueològic de 
can Vidal: Un lloc d'ocupació dels grups de caçadors -
recol·lectors nòmades del paleolftic superior inicial a 
Llagostera. 
És la primera vegada que la beca recau en un estudi de 
l'època prehistòrica a Llagostera, concretament del 
període aurinyacià, datat entre 40.000 i 25.000 anys 
d'antiguitat. 
D'aquesta mateixa època són els jaciments de Can 
Crispins i la Font de Panedes. El tutor del treball serà 
el Dr. Narcís Soler, professor de la universitat de Girona. 
El treball haurà de ser lliurat abans del 30 de març de 
2005 . 
Estem segurs que serà una important aportació al 
coneixement i la difusió d'aquest període tan llunyà 
de la nostra història. 

DIARI D'EMILI CANTAL ( 1939-1940) 
ES TUDI, CD/CIO I NOTES DE DOlORS GRAU 

Detall de Les portades de Les darreres publicacions 
editades per L'Arxiu Municiapal de Llagostera 

SURO, CARRACS 
I TAPS 

Llagost era, 1753- 1934 
Joaquim A/varado i Costa 

D l? Col·lcció Brea Esteve Fa Tolsanas 



Exposició sobre el suro 
al Museu Etnològic 
~exposició El suro. Una indústria, una manera de viure. Llagostera s. 
XVIII-XX, ocupa actualment La sala del Museu Etnològic situat a L'antic 
edifici de l'estació del Carrilet. Aquesta exposició, programada dins EL 
Suro i el seu món, es va inaugurar la passada Festa Major i està amb un 
remarcable èxit de públic. 
~exposició està oberta tots els primers diumenges de mes de 12h. a 14h. 
El proper 12 d'octubre a les 12 h. es farà una visita comentada i una 
demostració de l'elaboració de taps de manera artesanal a càrrec de Marta 
Genoher i Josep Blanch. 
Les peces de ferro i plom d'època ibèrica conservades al Museu Arqueològic 
han estat restaurades per frenar el procés de deteriorament que hauria 
produït la seva irremeiable pèrdua. En aquests moments, una vegada 
restaurades, tornen a estar a disposició dels estudiosos. 

Una demostració comentada de la pela del suro amb esmorzar de tapers i dinar a 
Can Vilallonga de Cassà de la Selva va ser un dels actes destacats del cicle "El suro 
i el seu món" organitzat pels Ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva 

informació 

Dues mil fotografies de l'Arxiu 
Municipal han estat recentment 
digitalitzades i indexades en una 
nova bases de dades que facilita 
La recerca i la consulta als 
usuaris. Des d'ara aquestes dues 
mil fotografies, que representen 
el 30 % del total d'imatges que 
es conserven a L'Arxiu, poden ser 
consultades per tothom qui hi 
estigui interessat d'una manera 
fàcil i ràpida. 
Al mateix temps aquest conjunt 
d'imatges s'ha instal·lat en 
capses i sobres de material 
adequat per assegurar-ne la 
conservació. 

Recentment s'ha difós el llibret 
amb tota la informació dels 
cursos programats per l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament i s'ha 
obert el periode d'inscripcions. 
Com a novetat enguany 
s'oferirant cursos de màgia , 
alfabetització, cursets temàtics 
d'artesania, internet i 
infomàtica, entre d'a ltres. En La 
programació dels cursos s'ha 
intentat tenir en compte les 
propostes rebudes a través d'un 
formulari habilitat expres
sament des del web oficial de 
l'Ajuntament. 

Recentment l'Ajuntament de Lla
gostera ha adquirit diversos 
materials i maquinària per a la j 
Brigada Municipal. 
En aquest sentit s'han comprat I 
una hid ro netejadora, una 
piconadora compactadora i una 
màquina de segar tanques. 



informació 

Prevenció d'incendis 
forestals 
L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera 
ha encarregat la neteja de diverses franges de seguretat 
fent especial èmfasi en aquelles zones d'important 
massa forestal pròximes a la concentració d'habitatges 
com ara les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona, 
la (anyera, la Mata i una franja d'1 Km per 50 metres 
d'ample al darrera del Càmping Ridaura paral·lel al 
Carril Bici. 
Així mateix, juntament amb l'Agrupació de Defensa 
Forestal Cadiretes Mont-Barbat, de la qual Llagostera 
en forma part, s'ha preparat un dispositiu d'actuació Treballs d'una de les màquines que aquests dies estan netejant 
per millorar la col·laboració i la coordinació dels a les urbanitzacions de Selva Breva i Font Bona 

voluntaris en cas d'incendi. 
En aquest sentit Llagostera compta amb la participació 
de diversos pagesos que disposen de cubes per actuar 
i ajudar els bombers i les autoritats competents, així 
com de diversos propietaris forestals. 

Emergències: 112 
Emergències sanitàries: 061 
Bombers: 085 
Mossos:088 
Policia Local: 972 80 55 80 

L.Ajuntament assumeix 
la gestió de la deixalleria 
Des del passat 1 d'agost l'Ajuntament de Llagostera a 
passat ha gestionar els serveis de la deixalleria 
municipal que fins ara portava una empresa privada. 
D'aquesta manera es pretén continuar donant els 
mateixos serveis i oferir-ne de nous i personalitzats 
com per exemple la reutilització de materi als, amb la 
idea que qualsevol usuari de la deixalleria es pugui 
endur alguns objectes que li puguin ser d'utilitat. 

A partir d'ara podràs endur-te materials de la deixalleria per 
re utilitzar-los 



Tu tens la paella pel mànec!!! 
Des de la posada en funcionament d& nou 
sistema de recollida de les escombraries, ara 
fa uns tres mesos i escaig, hem aconseguit 
que 53.080 Kg de matèria orgànica 
d'execel·lent qualitat vagin a la Planta de 
Compostatge de Santa Coloma de Farnérs en 
lloc d'anar a l'abocador de Solius. 
Durant aquests darrers mesos s'han habilitat 
4 àrees d'emergència on trobareu tots els 
contenidors per dipositar correctament, és a 
dir, de manera separada les diferents 
fraccions: Orgànica, rebuig, i també paper i 

. cartró, vidre i envasos. Aquestes 4 àrees estan 
especialment pensades per si algun dia no 
podeu participar amb el sistema de recollida 
porta a porta. 
Les àrees es troben situades a diferents punts 
del nucli: C/Mestral (costat de la bàscula del 
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Polígon), C/ Ricard Casademont (costat del Àrea d'emergència situada al costat del cementiri 
cementiri), C/ Girona (costat rotonda de 
Caldes), Ctra. Sant Llorenç (costat taller mecànic) 
Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament us volem donar les gràcies per la vostra col · laboració. 

Jornada de portes 
obertes a la 
Residència Josep 
Baulida 
El passat 8 de maig la Residència Josep 
Baulida va celebrar al centre la Jornada de 
Portes Obertes. 
Els actes van incloure una missa, una 
exposició de treballs dels residents, un 
espectacle d'animació i seguidament van 
gaudir d'un aperitiu a la terrassa del centre. 
Tot això acompanyats pels familiars i els amics 
dels residents. 
A la tarda l'escola de teatre Aula d'Art de 
Llagostera els va oferir una actuació molt 
divertida. 
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Jornada de reflexions solidàries a Uagostera 
La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques 
gironines i l'Alt Maresme va celebrar recentment a 
Llagostera la Jornada de reflexió anual, que aquest 
any ha estat centrada en l'educació com a motor de la 
solidaritat i la cooperació. La jornada va celebrar-se 
al Casino Llagosterenc on varen participar 35 
representants de més de 20 entitats. Els interessats a 
consultar les conclusions d'aquesta jornada de debat i 
reflexió podeu visitar el web www.solidaries.org. 
D'altra banda, sota el lema "Caminem per la Pau !!!"el 
passat 9 de juliol va començar a Figueres la popular 
marxa a peu, coordinada a les comarques gironines per 
la Coordinadora d'ONG Solidàries. Els integrants de la 
marxa van arribar a Llagostera el diumenge 11 de juliol 
on l'alcalde Lluís Postigo i el regidor de Solidaritat i 
Cooperació Rafael Villena els van rebre a L'Ajuntament. 
Els caminants van dinar i dormir al polivalent abans de 
continuar en direcció a Blanes. El regidor Rafael Villena dialogant amb els participants de la 

marxa per la Pau a la Sala de Plens de l'Ajuntament 

Miquel Orobitg participa als Jocs Paralímpics 
d'Atenes 

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
és una publicació periòdica editada 

per l'Ajuntament de llagostera 

L'atleta Llagosterenc Miquel 
Orobitg va viatjar el passat 10 de 
setembre a Atenes per participar 
als Jocs Paralímpics celebrats del 
17 al 30 del mateix mes. 
Orobitg participa en les categories 
de Carrabina d'Aire a 10 metres i 
Carrabina Calibre 22 a 50 metres, 

• disciplines on ja va aconseguir el 
4t i 8è lloc respectivament a 
Sidney 2000. 
Volem felicita r Miquel Orobitg 
desitjar-Li molta sort! 
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<V,> Amb la col -labora ció de la Diputació de Girona 

o 
o 
o 
N 

I 

o 

" LC'\ 
I 

i3 


