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El nou sistema de recollida de residus

comença a donar resultats
La recollida de la fracció orgànica s'estén a tot el municipi
La política ambiental de l'Ajuntament de Llagostera
va encaminada a fomentar la separació dels residus
en origen i assegurar-ne La revalorització a partir del
reciclatge. Fomentar entre la població la separació de
les fraccions inorgàniqu es reciclables de paper i cartró,
vidre i envasos ha estat un dels eixos prioritaris en la
gestió del residus municipals.
En aquest mateix sentit, en el transcurs d'aquest any
2004 l'Ajuntament ha portat a terme un a campanya
educativa que té com a principal objectiu disminuir
els residus orgànics que s'aboquen a Solius i aprofitarlos com a un recurs valuós mitjançant el seu reciclatge.
La Campanya d'Implantació de la Recollida Selectiva
de La Matèria Orgànica, que t é per Lema: uSolius?
Seleccionant, Solucionem/f, es va començar a implantar
el passat 15 de març e n un primer sector. Des
d'aleshores, els diferents barris del municipi s'han anat
incorporant al si stema de recollida de manera
progressiva i molt satisfactòria pel que fa a participació
i resultats.
D'aquesta manera, a partir del13 de desembre del 2004
tot el nucli de Llagostera està funcionant amb el nou
sistema de recollida de matèria orgànica i rebuig porta
a porta, (raó per la qual s'han retirat els contenidors
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de rebuig dels carrers del nucli urbà) i amb el sistema
tradicional de contenidors al carrer per a Les fraccions
de paper i cartró, vidre i envasos.
En Les urbanitzacions de la Canyera, la Mata, Mont-Rei
i Llagostera Residencial es poden trobar àrees amb
contenidors de matèria orgànica i de rebuig, ja que a
partir del mes d'agost també es va implantar la
recollida selectiva de la matèria orgànica a aquestes
urbanitzacions, en aquest cas amb el sistema de
recollida de contenidors situats al carrer.

En nou mesos s'han recollit
més de 261.000 kg de
matèna orgànica
El sistema de recollida porta a porta de les deixalles
orgàniques ens permet recollir una gran quantitat de
restes de menjar i restes de poda d'excel·lent qualitat
que, mitjançant el reciclatge, s'aprofiten com a compost
agrícola i per a la jardineria. D'aquesta manera
recuperem a la planta de compostatge de Santa Coloma
de Farners un recurs molt valuós. La quantitat de matèria
orgànica recollida des de l'inici de la campanya (15 de
març) fins al mes de novembe és de 261.360 Kg

Aquests bons resultats
han estat possibles
gràcies a La col · Laboració
i La participació dels
veïns. A tots, felicitats i
moltes gràcies!
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Gràcies a La participació dels habitants de Llagostera hem aconseguit que
a mesura que s'han anat incorporant els habitatges a La recòllida, s'hagi
incrementat progressivament La quantitat de matèria orgànica recoLLida.

Amb la teva col·laboració estem
dismin uint l'impacte ambiental
de l'abocador de Solius

Les 26 àrees amb contenidors
de paper i cartró, vidre i
envasos distribuïdes en el
municipi estan funci onant a ple
rendiment, i des del mes de
juliol La recollida dels iglús s'ha
intensificat per poder fer front
a les necessitats que el nou
sistema de recoLLida exigeix.

Per altra banda, Llagostera és un municipi amb un nombre important de
segones residències, especialment durant els mesos de juliol, agost i
principis de setembre, fet que explica L'augment en la recollida de La fracció
orgànica durant aquests mesos.
La causa d'aquests resultats tan esperançadors rau en L'esforç de La població
per incrementar la separació dels residus en el si dels habitatges i en La
implantació del nou sistema de recoLLida d'escombraries porta a porta,
que fa que els residus valoritzables com paper i cartró, vidre i envasos, es
separin del rebuig, es reciclin, i no vagin a parar a L'abocador.
Participar en la separació de la matèria orgànica i dels altres residus és responsabilitat de tots els sectors de la
població. En aquest sentit La Campanya preveu, per a aquest nou any, continua r amb Les diferents tasques
educatives d'implantació en els següents àmbits:
*Conscienciar els comerços, considerats com a grans productors de residus, perq uè rea litzin una adequada
selecció dels seus residus.
*Conscienciar i animar els ciutadans nouvinguts a separar Les deixalles per millorar els resultats de la recuperació.
*Fomentar el compostatge casolà i, per tant, La separació i el reciclatge en origen de La matèria orgànica en els
diferents veïnats del municipi.
*Fer un seguiment de qui no separa adequadament els residus, ja que perjudica qui ho fa correctament, per
aconseguir La implicació de tothom.

menys podor... Hauré
d"anar a un altre poble...
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Més de 300 objectes han estat reutilitzats a la deixalleria municipal ·de llagostera des que va entrar en
funcionament aquest nou servei, el passat més de setembre. Molts dels materials que els usuaris de la deixa lleria
porten han estat recuperats per altres usuaris com per exemple televisors, mobles i altres objectes en bon estat.
La deixalleria s'obre cada dia de dimarts a divendres de Les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la
tarda. Els dissabtes de 10 a .2 i de 3 a 7. Els diumenges de 9 a 1 i el dilluns és tancada.

informació
Continua el procès de substitució de
bombetes de Nadal per fil lluminós
Per segon any consecutiu l'Ajuntament de Llagostera
ha decidit reduir la dilapidació energètica que suposa
la il·luminació dels tradicionals llums de Nadal que
enguany s'han encès amb motiu de les festes
nadalenques.
En aquest sentit s'ha continuat la substitució iniciada
l'any passat de les tradicionals bombetes de colors per
un fil lluminós, energèticament molt més sostenible
ja que el seu consum és notablement inferior al de les
bombetes d'incandescència habituals.
Així mateix s'ha reduït el nombre d'elements de
decoració lluminosa que fins ara es col·locaven a
diversos indrets del poble. No obstant, aquesta
distribució ha estat més equitativa i se n'han col·locat
en noves zones com ara can Gotarra, Plaça Lleida i
Ricard Casademont.
Tot plegat ha suposat una reducció estimada del cost
energètic en un 10%. Llagostera destinava fins ara uns
12.000 • aproximadament per muntar tot l'enllumenat
i cobrir el cost energètic.
Amb aquesta mesura es tracta, d'una banda, de
contribuir a la millora del medi ambient i, d'altra
banda, de poder destinar els diners que s'estalvien
a altres necessitats.

Recentment l'Ajuntament ha comprat un generador
de compressió d'aire per als serveis municipa ls de
la Brigada.
Aquesta màquina facilita considerablement les feines
de poda de tot tipus de plantes i arbres.

, ospital Josep Baulida rep una subvenció
de la Generalitat de 88332 euros
La residència Josep Baulida de Llagostera ha
rebut una subvenció de 88.332 euros del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat
destinats a l'ampliació i l'adequació d'aquest
r-~ntre. Amb l'esmentada ampliació la residència
comptarà amb un total de 57 llits.
La subvenció s'ha fet efectiva mitjançant un
conveni signat per la regidora de Serveis Socials
. i presidenta del Patronat que gestiona l'hospital,
Montserrat Pla, i Arcadi Calzada, president de la
Fundació Caixa de Girona, atès que l'ajut es
canalitza per l'obra social de les caixes.

informació
L'Ajuntament instal·la una xarxa WIFI
ci'1ccés a Internet sense fils
EL passat diumenge 28 de novembre va entrar
oficialment en funcionament La xarxa WIFI de
Llagostera i es va inaugurar L'accés Lliure a I nternet
(PUBLIC HOT SPOT) situat al Parc de l'Estació.
L'Ajuntament de Llagostera ha desplegat al municipi
una xarxa WIFI per dotar La majoria de dependències
municipals d'accés a internet i crear una zona d'accés
Lliure a Internet oberta a ciutadans, visitants i turistes.
En aquest sentit s'han connectat mitjançant aquesta
tecnologia, coneguda també com a "sense fils", els
edificis de L'Ajuntament, La Policia Local, La Biblioteca,
L'Hospital, la Llar de Pensionistes i el Pavelló d'Esports.
Així mateix al Parc de L'Estació disposa de cobertura
WIFI per poder navegar per Internet a L'aire Lliure amb
qualsevol dispositiu que permeti La recepció del senyal,
ja sigui un ordinador portàtil, una POA o un telèfon
mòbil.
Segons el regidor de Comunicació i Promoció Local,
Josep Sanchez, "aquesta nova xarxa de comunicacions
permetrà, entre d'altres avantatges, reduir costos a
L'Ajuntament i als ciutadans en definitiva, ja que es
donaran de baixa La majoria de les línies ADSL que
cada dependència té contractades".
La xarxa WIFI estarà en període de proves durant uns
mesos i no es descarta fer-la extensiva a la resta de
població, mitjançant la convocatòria d'un concurs
públic per explotar la xarxa propietat de l'Ajuntament.
En aquest cas els ciutadans de Llagostera podran

contractar els serveis d'accés WIFI a Internet a uns
preus inferiors dels que ofereixen els actuals
proveïdors de Línies ADSL.
En aquest sentit properament es convocaran diverses
reunions per tal d'informar els veïns interessats en
aquest servei, que entre d'altres avantatges pretén
minimitzar els efectes de La coneguda "fractura digital".
Aquesta iniciativa compta amb La col·laboració, via
subvenció, de L'À rea de Noves Tecnologies de La
Diputació de Girona.

S'llllcien les obres de s vestidors de la ~rigada
Recentment s'ha iniciat Les obres de construcció dels
vestidors de La brigada municipal, que s'ubicaran a
L'edifici de L'escorxador que actualment la Brigada
utilitza com a magatzem. Les obres consisteixen a
adaptar interiorment una de Les sales d'aquest edifici
per convertir els seus 32'5 metres quadrats útils en
vestidors amb una capacitat per a 10 homes i 5 dones.
En el projecte es contempla La possibilitat d'instal·lar
pannells solars tèrmics per obtenir aigua calenta
sanitària, fet que suposaria un estalvi energètic d'un
50%.

Així mateix, aquestes obres permetran acollir el parc
d'estiu dels Bombers i millorar així Les condicions
laborals d'aquest col·lecti u.

informació
Obres d'ampliació
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reforma del CEIP

L~c stàri~
El Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l'empresa Busquets i Sitjà S.A,
ha iniciat les obres de reforma i ampliació del CEIP
Lacustària, amb un pressupost de 1. 728.458,93 • i
un termini d'execució de l'obra de 10 mesos.
Les obres van començar a finals de novembre i
consisteixen en l'adaptació de l'actual edifici a la
normativa vigent. Així mateix les obres co ntemplen
l'aixecament d'un edifici nou que acolli rà dues aules
infantils, una aula de psicomotricitat, un menjador i
com dues aules plàstiques, una biblioteca i diversos
despatxos.
Des de l'Ajuntament de Llagostera es realitza el
corresponent seguiment de l'obra per conèixer-ne la
correcta execució.
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Els alumnes del CEIP Lacustària aprenen a
cuidar l'hort
Des del passat mes d'octubre els alumnes de primer
cicle del CEIP Lacustària dediquen algunes tardes a
l' horticultura, plantant tot tipus d'ho rta lisses i
aprenent a cuidar-les, a l'hort que ells mateixos, amb
l'ajuda d'una monitora especialista en horticultura,
han posat en funcionament amb el s uport de
l'Aj untament.
Amb aquesta activitat es pretén fomentar i donar a
conèixer un tipus d'a gricultura sostenible i
respectuosa amb l'entorn, i es compagina amb lliçons
teòriques fetes a classe.
Així mateix, a partir d'aquest gener, els nens també
aprendran a fer compost amb les restes de la matèria
orgànica que genera la cuina del col·legi i el brancam
resultant de la poda dels arbres del pati.

informació
Llagostera participa en projectes de

cooperació internacional
Set llagosterencs van participar com a observadors
internacionals en les eleccions municipals del passat
7 de novembre a Nicaragua.
L'ONG Llagostera Solidària i l'Ajuntament porten a terme
en aquest municipi diferents projectes de cooperació,
entre els quals destaca la construció d'un banc de gra
que ha de servir perquè els camperols puguin
emancipar-se i reactivar l'economia local.
La delegació llagosterenca estava formada per Jordi
Fa, Pere Garriga, Jordi Serrat, Pere Cañigueral, Mònica
Fajardo, Eduard Comas i Dani Daunis.
El municipi de San Nicolas, que es troba en una de les
zones més empobrides del país, té aproximadament
uns tretze mil habitants que estan distribuïts en
comunitats allunyades. En aquesta població, Llagostera
Solidària i l'Ajuntament hi impulsen diferents projectes
des de fa tres anys, com unes beques alimentàries per
a un centenar de nens que serveixen per estimular la
seva assistència a les escoles. També aporta recursos a
la biblioteca local, i el darrer projecte que s'ha engegat
és la construcció d'un banc de gra que ha de permetre
la reactivació econòmica i la independència dels
camperols locals.
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Treballs de construcció del banc de gra a San Nicolas de Oriente

L'Ajuntament de Llagostera ha donat un ajut
mitjançant el Fons Català de Cooperació, per
destinar-lo a la campanya d'ajuda d'emergència
pels damnificats del tsunami que a fi nals de
desembre va assolar el sud-est asiàtic.

METGES SENSE FRONTERES: Tel. 902 250 902 Compte corrent: 2100 3063 98 2200120582
CREU ROJA CATALUNYA: Tel. 93 3006565 Compte corrent: 2100 0600 85 0201960066
METGES DEL MÓN: Tel. 902 286 286
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Compte corrent: 2100 4466 99 0200020000

Si vols ajuda r els damnificats pel
ts unami asiàtic aquí tens alguns
contactes d'ONG.

Llagostera forma part del Consell de

Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament
L'Ajuntament de Llagostera forma part del Consell de
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament endegat
per la Diputació de Girona.
Aquest Consell és un òrgan consultiu que té com a
Analitat assessorar la Diputació, assenyalar estratègies
i línes d'actuació pública en els àmbits del Tercer i
Quart Món i avaluar projectes i programes en aquesta
matèria. El Consell l'integren, des de la societat civil i
el municipalisme, professionals, experts i càrrecs
electes, en base a criteris d'idoneïtat i eñcàcia.
El representant de l'Ajuntament de Llagostera és el
regidor Rafael Villena.

Reunió del Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament

informació
Augmenten considerablement les
donacions documentals a l'Arxiu Municipal
En els últims mesos s'ha observat un augment a Llago stera des de començaments del s. XIX.
considerable de Les donacions de documentació a Segurament algú encara recorda noms com La
L'Arxiu Municipal. Els Llagosterencs que s'han adreçat a germandat de Sant Pere, la de Ntra. Sra. del Roser, la
aquest servei municipal ho han fet amb La intenció de Sta. Ma. del Puig i Santa Anna o La de Ntra. Senyora
que no es perdin els documents que fins ara han
de Montserrat. Recentment també han ingressat alguns
conservat a casa seva. Volen assegurar-ne la
Llibres de socis, Llibres d'actes i Llibres de
conservació al mateix temps que ofereixen la
comptes .... d'aquestes germandats. Avui tot aquest
possibilitat de conconjunt, format
sultar-Los als estugràcies a donadiosos i en general a
cions de diferent
tothom qui hi estigui
gent, ens permet
interessat.
tenir una imatge
Una part d'aquests
força més clara de
nous ingressos està
com funcionaven
formada per docuLes entitats d'ajuda
mentació procedent
mútua en una èpode L'administració
ca on no existia
d'un patrimoni rural,
cap assegurança
és a dir escriptures
social per part de
de compra i venda
L'Estat i els trede terres, contractes
balladors s'asmatrimonials, testasociaven per estar
ments, inventaris,
mínimament cocensos .. . referits a
berts en cas de
un mas, generalment
- .=--,.. malaltia o defunentre els segles XVII Una de les últimes fotografies ingressades per donació a l'Arxiu
ció.
i XIX. Es pot observar
També ha ingressat
La història d'una familia Lligada a les vicissituds del documentació de la Cooperativa la Regeneradora, que
seu patrimoni rural i al mateix temps ens parla dels
complementa La que ja hi havia a l'Arxiu.
costums i de la manera de viure d'una època basada Així podem conèixer aspectes de L'etapa inicial i final
en L'agricultura i en L'explotació dels boscos i ben
de L'entitat, com per exemple quan L'any 1894 es
diferent de L'actual.
compra per 11.000 pessetes el solar de la cantonada
Uns altres tipus de documents que sovint han arribat del carrer Consellers amb el carrer Guifré o quan s'inicia
a L'Arxiu són exemplars dels reglaments de Les moltes
el 1969 La construcció en aquest mateix solar dels
entitats d'ajuda mútua o germandats que hi va haver pisos coneguts com "pisos de la cooperativa".

La programació de cursos i activitats organitzats per L'Area de Cultura de L'Ajuntament va començar el
passat mes d'octubre amb un total de 237 alumnes inscrits.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament està oberta a qualsevol proposta d'activitats i cursos. En aquest sentit
podeu fer arribar les vostres propostes i idees trucant de dilluns a divendres de 8 a 15 h. al telèfon 972 83
00 05 de l'Àrea de Cultura i Festes o bé enviar un e-mail a cultura@llagostera.org.

informació
Lesnovesordenancesfiscrus
Finalitzat el període d'exposició pública de Les ordenances fiscals per a
L'any 2005 i sense haver-se presentat al· Legacions al respecte, el passat
16 de desembre van quedar aprovades definitivament Les ordenances
fiscals.
La majoria d'ordenaces fiscals s'han pujat un 3,5%, percentatge situat a La
banda baixa de Les previsions d'inflació, i que permet mantenir el règim
de despeses de l'Ajuntament. Tot i això, hi ha increments per sobre d'aquest
percentatge (i d'altres taxes que s'incrementen per sota).
Així doncs, els increments per sobre de La previsió d'IPC pretenen que Les
taxes i els impostos dels ciutadans regulin altres aspectes que els purament
fiscals. Dit en altres termes, que La fiscalitat estigui al servei d'una concepció
del poble i que cadascú es faci càrrec dels costos del servei que necessita,
sobretot quan no respon a serveis bàsics.
Així doncs, un canvi molt significatiu ha estat La taxa per entrada de vehicles. Davant La constatació que l'increment de guals redueix cada vegada
més la possibilitat de trobar una plaça d'aparcament Lliure, hem establert
La possibilitat que el propietari del gual permanent pugui aparcar al davant de La seva plaça del gual. Això permet optimitzar Les places d'aparcament, ja que sovint el propietari d'un gual aparca al carrer i ocupa una
plaça de pàrquing. Per tal de poder aparcar al davant del gual caldrà posar
un distintiu, que facilitarà L'Ajuntament, al vehicle. Amb aquest nou sistema, La reserva de plaça s'ha vist increme ntada substancialment fins a 18
€/metre Lineal de gual.
Així mateix, s'aplicarà una nova taxa, corresponent a L'aprofitament del
domini públic per entrada de vehicles a través de Les voreres. Qualsevol
veí que entri un vehicle a casa seva a través de Les voreres haurà de fer
efectiva una nova taxa de 6 €/metre Lineal. Alguns veïns que eren pagaven La placa de gual i que no necessiten La reserva de plaça, ja que no es
pot aparcar al davant de casa seva, podran canviar La placa de gual permanent per aquest nou permís.
Un altra taxa nova és La que s'aplicarà a partir del mes de gener pel
tancament de carrers. Fins ara aquest aprofitament del domini públic, amb
clar perjudici de la comunitat, no estava gravat amb cap taxa. Amb aquesta
nova taxa, que s'aplica per hores d'ocupació, potser aconseguirem que el
tancament de carrers sigui més breu del que en alguns casos és ara.
D'altra banda, una de les taxes que no s'ha vist incrementada en el 3,5 %
és la d'escombraries, que pràcticament no es mou. Aquesta congelació de
la taxa és una conseqüència de La participació positiva en la recollida de La
fracció orgànica, ja que permet estalviar costos de tractament de residus a
Solius. A més, L'Agència de Residus de Catalunya s'ha fet càrrec dels costos
de tractament de L'orgànica i fins i tot ha subvencionat part dels costos de
La recollida. Aquest fet ha permès que els comercia ls grans productors de
La fracció orgànica (bars, restaurants ... ) hagin vist disminuïda La taxa de
residus, ja que el valor de la taxa de l'any passat no havia considerat
aquest retorn, perquè es deconeixia en aquells moments.
INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada
per l'Ajuntament de llagostera amb la
col·laboració de la Diputació de Girona

Si et connectes al web oficial de
L'Ajuntament de Llagostera
(www.Llagostera. org) estaràs
permanentment informat.
Des de llagostera.org et podràs
subscriure d~ 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-t e els
models oficials d'instàncies,
Llegir Les actes dels plens,
accedir al directori comercial,
conèixe r Les entitats socia ls,
culturals i esporti ves, entre
d'altres.
A més a més podràs fer arribar
Les teves opinions i els
suggeriments als dife rents
regidors de L'Ajuntament de
Llagostera a través d'un senzill
formulari.

Escolta Uagostera
Ràdio al 105.7 FM
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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'actualitat 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.
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