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El nou centre cultural de Llagostera
comença a ser una realitat
Estarà situat a l'antiga fàbrica d'en Ricardo Roig
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La façana del nou centre cultural.

EL nou centre cultural acollirà la renovada biblioteca Julià Cutiller, amb més àmplia,
amb nou mobiliari i millors serveis. La biblioteca es situarà a la planta baixa i
envoltarà un pati interior que donarà una lluminositat especial a tot l'espai.
Les obres del centre cultural comportaran també l'habilitació d'un nou espai públic,
una plaça que es situarà al capdamunt de l'entrada del carrer Lleó I, des del carrer
Ganix, on es coincideix amb l'entrada del CEIP Lacustària.
S'aprofitarà també per eixamplar la secció del carrer Lleó I, coincidint amb l'entrada
del CEIP Lacustària, que disposarà d'una vorera molt més generosa que facilitarà les
entrades i sortides dels centre escolar i del nou centre cultural. En la planta pis
s'ubicaran diferents espais que permetran que en un futur s'hi puguin realitzar cursos
de formació i activitats de l'Area de Cultura. També forma part de l projecte l'habilitació
d'un espai com a observatori astronòmic.
L'obra disposa d'un pr~ssupost total d'1.348 .569 euros i està subvencionada amb
872.213 euros pel Pla Unic d'Obres i Serveis de la Generalita t de Catalunya.

informació
La F esta del Bolet de Llagostera es
consolida malgrat la persistent pluja
Novenament, el 12 d'octubre
passat, la Festa del Bolet de
Llagostera va ser un èxit.
Tot i la pluja es van superar les
expectatives més optimistes
pel que fa a visitants, cosa que
confirma que any rere any la
Festa del Bolet es consolida
com a fira de referència a les
nostres contrades.
Des de l'Àrea de Promoció de
l'Ajuntament voldríem agrair a
totes aquelles persones que fan
possible la Festa i molt
especialment a tots aquells i a
totes aquelles parades del poble
i de fora que malgrat la intensa
pluja van aguantar fins a
última hora del dia fent
possible que la gent que va
venir a Llagostera marxés amb
un bon record.
Estem segurs que aquest any
la Festa del Bolet tornarà a ser
un èxit.

La Fira del Bolet, el 12 d'octubre de 2005.

El reglament de participació ciutadana aprovat incicialment en el Ple del mes de desembre
està a informació pública per tal que tothom que hi estigui interessat pugui presentar les
al·legacions.
Podeu trobar-lo a les dependencies de l'Ajuntament o a la web de http:/j www.llagostera.org
El reglament serà l'eina que possibilitarà una major participació del ciutadà i que ens
permetrà aprofundir en els diferents estadis que composen o integren la participació, que
són els següents:
1. La divulgació d'informació.
2. La comunicació amb l'administració local, entre L'Ajuntament i La ciutadania.
3. La consulta als ciutadans que ens ha de permetre coneixer les seves opinions.
4. La deliberació, debat, avaluació o refelxió conjunta.
5. La participació en la presa de desicions i Les eleccions.

informació
Uagostera commemora els 400 anys del Quixot
Aquest any La Biblioteca Julià
Cutiller s'ha sumat als actes que
commemoren els 400 anys de la
primera publicació del Quixot, la
novel ·La de Cervantes considerada
per molts el punt de partida de la
novel·la moderna i la millor
no vel· La de tots els temps.
Així, la Biblioteca va programar un
seguit d'activitats que van iniciarse el passat 25 de novembre i es
van allargar fins a l'll de
desembre.
En aquest sentit, i per primera
vegada, es van poder veure els
centenars d'exemplars de Quixots
que formen part de La col·leció
privada del Dr. Pompeio Pascual
Coris, en una exposició inèdita al
local social de "La Caixa".

Recollida d'escombraries
Si selecciones les teves deixalles, TE LES RECOLLIM A CASA!!!
A partir de les reunions partcipatives per barris
i a través de les demandes de molts veïns que
reclamaven la recollida integral de residus, s'ha
establert, des del mes de desembre i en tot el
nucli urbà, la recollida porta a porta de totes
les fraccions de deixalles (a excepció del vidre).
L'Ajuntament ha adquirit una nova caixa
bicompartimentada per al camió d'escombraries,
així a partir d'ara es poden recollir dues fraccions
el mateix dia.
Aquest darrer pas en el nou sistema de recollida
ha comportat la desaparició dels contenidors de
recollida selectiva per a envasos i papers que
ara hi havia a diferents carrers del poble. Ara,
al carrer només hi queden contenidors de vidre.
Aquelles persones que vulguin alt res opcions,
sempre fent selecció de residus, poden continuar
utilitzant les àrees d'emergència o la deixelleria
municipal, la qual disposa de serveis d'altres
residus especials i un servei d'intercanvi.
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informació
A partir d'aquest any no caldrà demanar
permís per realitzar obres menors
Només caldrà comunicar-ho a l'Ajuntament abans de començar
El Ple de l'Ajuntament de Llagostera, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2005, va adoptar l'acord
d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2006.
Entre elles cal destacar la modificació de l'ordenança fiscal número 3 referent a l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. En aquest sentit, al final de l'article 1 s'hi afegeix un nou paràgraf dedicat a les obres no
subjectes al permís pertinent.
Podeu consulta r aquesta i totes les ordenances fiscals des del web oficia l de l'Ajuntament www.llagostera.org

No estaran subjectes a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres perquè queden incloses
en el règim d'assabentat les següents obres:
- Els treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior de solar o fi nca, sense tala d'arbres.
- Tala d'arbres inclosos en Plans Forestals Ecològics aprovats per la corresponent administració.
- Els canvis de teules i uralites de coberta, així com el paviment de terrats i coberts, sense
afectar elements estructurals.
- Reparació de desguassos d'aigües plujanes.
- Reparar trencaigües en teulades i cobertes, reconstruir o reparar tortugades i baranes de
cobertes.
- Repicar, arrebossar i pintar façanes.*
- Repicar, arrebossar, enguixar, enrajolar paraments interiors, sense modificar la distribució.
- Col·locar reixes a obertures de façana, sense modificar-ne mesures d'aq uestes ni crear perfils
sortí nts. *
- Reformes a cuines i banys que no modifiquin ni l'estructura ni la distribució.
- Aplacats de rajoles, paviments interiors i enrajolat de patis.
- Reparar, substituir o col·locar cel rasos, sanitaris i safareigs.
- Practi car cates en interiors que no afectin parets estructurals per a pas de canonades d'aigua,
gas, electricitat, etc.
- Substituir o reparar canonades o desguassos a l'interior de les edificacions.
- Substituir baranes.*
- Substituir fusteries exteriors sense modificar elements estructurals. *
- Instal·lació de persianes enrotllables o practicables.*
- Reparar lloses de balcons.*
3.2.

L'interessat, abans de l'inici de les obres no subjectes, haurà de donar-ne coneixement per
escrit a l'Ajuntament i es podran iniciar al dia següent de la comunicació.

*Nota: Excepte en les edificacions que estiguin catalogades dins l'àmbit del nucli antic, per a les
quals disposar d'una normativa especifica, s'haura de continuar sol·licitant la corresponent llicència
d'obres .

informació
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El Departame nt de Política Te rritorial i Obres Públiques
realitzarà la la. fase del projecte d'urbanització del nucli antic,
amb una aportació màxima de 180.000 euros.
El passat 29 de desembre l'Ajuntament de Llagostera va signar un conveni amb la Di recció Genaral d'Arquitectura
i Paisatge en el qual aquest darrer es compromet a executar la primera fase de les obres d'urbanització del nucli
antic. Serà l'Institut Català del Sòl (INCASOL) l'encarregat de fer les obres que, probablement, s'iniciara n aquest
any. Durant els propers dies s'iniciaran els tràmits administratius per aprovar el projecte d'obres que ja ha estat
a diposició dels veïns més directament afectats.
La primera fase renovarà tota la pavimentació dels
carrers del Fred i part del carrer Processó.
S'executarà un nou accés per a vianants fins al
nucli antic, concretament la zona verda de la
carretera C-65 amb el carrer del Fred. S'eliminarà
l'estació transformadora de la plaça del Castell i
les torres de la instal · lació elèctrica que passa pel
mig de les cases barates. Es renovaran i soterreran
tots els serveis. L'Ajuntament de Llagostera
aportarà el 50% del pressupost restant.

Centenari de Francesc Uobet
El passat 8 de febrer, a la Residència
Josep Baulida, familiars, residents i
amics van celebrar els 100 anys de
Francesc Llobet, 100 anys de dignitat
personal i política d'un home que és
tot un referent per a la ciutadania
en general. Nascut a Vidreres l'any
1906, va marxar al front d'Aragó el
1936, va entrar d'Alcalde a l'època
de la República al municipi veí de
Vidreres, posteriorment es va exiliar
a França i a la seva tornada l'any
1968 es va instal ·lar a Llagostera.
Home de contrastada humilitat que
sempre ha lluitat per uns ideals de
justícia i democràcia. El reconeixement institucional va anar a càrrec
de Pilar Heras, directora dels serveis
territorials del Departame nt de
Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya, de l'Alcalde de
Vidreres, el Sr. Jo rdi Daranas, i
l'Alcalde de Llagostera.

Celebració el passat 8 de febrer a la residencia Josep Baulida.

informació
Cursets i activitats per al
curs 2005-2006
El passat mes de setembre es va difondre el llibret Qmb
tota l'oferta de cursos i activitats programades per l'A rea
de Cultura de l'Ajuntament, la Llar del Pensionista i el
Casino Llagosterenc.
La majoria Cie cursos van començar el passat mes d'octubre,
però molts encara tenen oberta la inscripció.

L'Ajuntament a
Llagostera
Ràdio al105.7 FM
Llagostera Ràdio disposa de
diferents programes que
permeten La participació dels
oients en La política LocaL
Els Plens de L'Ajuntament
tenen Lloc el darrer dimecres
de cada mes a partir de Les 9 del
vespre, els podeu seguir
íntegrament a través de
Llagostera Ràdio.

Alumnes del curs de Patchwork al nou local "La Farinera"

Actualment ja hi ha 314 persones que s'han inscrit a.. alguna
de les activitats de formació programades per l'A rea de
Cultura. Podeu consultar l'oferta d'aquestes activitats i
cursos al web www.llagostera.org o demanar el llibret
informatiu a l'Ajuntament.
Com a novetat d'enguany, cal destacar que s'ha adequat el
nou local de "La Farinera" (al Passeig Romeu) per poder
oferir més activitats amb mlllors condicions. De moment
s'hi realitzen els cursos de Patchwork i Restauració de
mobles.
Per qualsevol tipus d'inform,ació o suggeriment us podeu
posar en contacte amb l'Area de Cultura i Festes de
l'Ajuntament.
Tel. 972 83 00 05 - cultura@llagostera.org

Aquesta emissora disposa
també de 2 programes
interactius:
EL segon dimarts de cada mes,
de 20 a 21 hores, s'emet el
programa Llagostera Avui i
Demà, on participen els
regidors del municipi
contestant Les preguntes que
fan els oients o parlant dels
temes del dia a dia.
EL darrer dimarts de cada mes,
a La mateixa hora, es porta a
terme el programa L'Alcalde
Respon, on Lluís Postigo
respondrà Les preguntes que
hagin formulat els oients del
programa.
Per participar en algun
d'aquests dos programes,
podeu trucar al número de
telèfon de Llagostera Ràdio
que és el 972 83.02.12 o
escriure un e-mail a L'adreça:
Uagostera.radio@ddgi.es.

informació
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Una editorial publicarà un llibre de fotografies
antigues de Llagostera
La publicació es titularà L'Abans. Recull gràfic de Llagostera
L.:' Editorial Efadós publicarà un llibre de fotografies
antigues de la vila on es plasmarà la vida quotidiana
dels llagosterencs i llagosterenques de la primera
meitat del segle XX. El llibre compta amb la
col·laboració, a través de l'Arxiu Municipal,de
L'Ajuntament.

L'editorial disposa d'una col·lecció temàtica, titulada
L'Abans, sobre pobles i ciutats de Catalunya. Aquesta
col·lecció consta de trenta-cinc volums entre els quals
hi ha el testimoni fotogràfic de Girona, Salt i Banyoles
i s'estan preparant, paral·lelament al de Llagostera,
els volums de la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols,
Palamós, Palafrugell i Llo ret de Mar. El volum dedicat
a Llagostera constarà de 660 pàgines, s'editarà en
fascicles col·leccionables setmanalment -amb un total
de 54 fascicles- i estarà il·lustrat amb 1.200
fotografies antigues en blanc i negre.
Les fotografies antigues que es publicaran provindran
de famílies de Llagostera i en petita proporció de
fotògrafs locals i de la rodalia. Aquesta recopilació
d'imatges permetrà observar fotografies inèdites,
abans no publicades, i abarçarà la diversitat cultural i
social de la quotidianitat de Llagostera, una llarga
llista d'aspectes que silenciosament han anat
construint la història i la personalitat del poble.
Josep Maymí Rich, antropòleg, nascut a Cassà de la
Selva, serà l'encarregat de donar forma al llibre i
omplirà de continguts les pàgines a partir de
testi manis, majoritàriament avis i àvies de la vila, que
explicaran les seves vivències i records de l'època.
La publicació està prevista que surti al mercat el
setembre de 2006, i es podrà obtenir a totes les
llibreries, papereries i quioscos de la vila. L'Ajuntament
ha disposat d'un despatx a l'Arxiu Municipal perquè
l'autor, desenvolupi aquest projecte i pugui atendre
totes les visites relacionades amb aquest tema.
Per a més informació:
Josep Maymí Rich - Arxiu Municipal de Llagostera
Telèfon: 972 805436
Més informació: www.efados.com
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Jornades Gastronòmiques de la
Caça a Llagostera i Cassà.
El passat 26 de gener es va donar el tret de sortida
a Les primeres jornades gastrònomiques de La caça
amb un tastet popular que va tenir Lloc al Casino
Llagosterenc, on van participar unes 180 persones.
Aquestes jornades s'allargaran fins al proper 19
de març i hi participen 7 restaurants de Llagostera
(Mas Roure, Mas Tarrè, Cal Degollat, Ca La Maria,
Anna Maria, Ca L'Artau i Can Panedes ) i 3 de Cassà
de La Selva (Bar-Neda, Brasa Grillada i L'Alzina).

informació
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SUBHASTA DE PARCEL·LES
MUNICIPALS
L'Ajuntament en la sessió plenària celebrada el 22 de febrer
de 2006 va acordar subhastar públicament quatre finques
patrimonials que consten en l'inventari de la corporació.
Les finques que es subhasten són les que es detallen a continuació:
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~, ' A):'Parc~l~ ~,~ · n.úrtl~r~ .28:~e l'avi,nguda ~'Espanya ·a ~a urban~tza~ió :~o.nt-r~~~!.·.q'y&;2~
·;,/;:_ · · :té ünà ·extensió' de ·1:73,88 ·m2 i es .valora ·amb· un valor unitari de '125,00-~j
:,·. ·. : .. e.u.~os/m_2~.· ~imp~rt · de· Licitació és de 134.235..Òo~e~ròs, . .
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B) Parcel · la número 51, al carrer Alzina de la urbanització Mont-rei, que té una
extensió de 764.84 m2 i es valora amb un valor unitari de 125 euros/m2.
L'import de licitació és de 95.605.00 euros.
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.~: ·C) Parcel· La · situada al carrer París de la. urbanització 'La... Mata, que te -~~na·':~
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extensió dè L120 m2 i es valora amb un valor unitari. de .125, 00 eurosjm2;
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L'import de licitació és de 140.011,25 euros.

D) Solar situat al carrer Tossa, cantonada Carrilet, que té una extensió de 279.55
m2i es valora amb un valor de repercussió de 520,00 eurosjm2st.. L'import de
licitació és de 436.098,00 euros.

La presentació d'ofertes serà de 26 dies naturals que començaran a comptar a partir
de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i al DOGC.
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Es poden consultar el plec de clàusules econòmica - administratives i la informació de ~
les parcel·les a l'Ajuntament de Llagostera o a la web municipal http://www.llagostera.org. ~
ro
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INFORMACIÓ MUNICIPAl
és una publicació periòdica editada
per l'Ajuntament de llagostera
~

4t~ Amb la col· laboració de la Diputació de Gi rona

