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AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

ES CONSOLIDA L'EXPERIÈNCIA DEL PLE
INFANTIL
L'assistència de més d'un centenar de nens i nenes de tres centres
educatius de Llagostera consolida l'experiència del "Ple infantil",
que aquest any ha celebrat la segona edició

Vista general del Ple infantil

Més d'un centenar d'alumnes dels col· Legis CEIP Lacustària, Nostra Sra. del Carme i de L'lES Llagostera
van assistir, el passat 15 de maig, a La segona edició del Ple infantil. Aquesta trobada de responsables
polítics amb infants del poble té un caràcter eminentment pedagògic i educatiu. ELPle infantil té
com a principal funció apropar els nens i nenes als assumptes de La vida pública Local alhora que
s'incorporen Les seves vivències i opinions.
EL Reglament de participació ciutadana de Llagostera recull aquesta experiència com un mitjà més
de participació, de consulta i assessorament, i ha estat valorat molt positivament per tota la
comunitat educativa.
La celebració del Ple infantil ha estat precedida d'una estreta col· Laboració entre La direcció dels
tres centres educatius i La Regidoria d'Educació, que ha editat un dossier de treball per als
alumnes amb tot tipus d'informació relacionada amb L'Ajuntament.
La sessió plenària va tenir Lloc a 3/4 de 10 del matí a La sala de Plens de L'Ajuntament, i els dotze
representants van assumir el paper de Regidors per fer públiques Les opinions i Les propostes,
prèviament debatudes amb els seus companys de classe.

informació
Els joves Regidors van demostrar un bon coneixement de
les diferents necessitats del poble i amb una gran
responsabilitat van anar enumerant tot un seguit de
propostes.
Pol Figueras (CEIP Lacustària)
assumint la Regidoria de
Sanitat i Serveis Socials va fer
una introducció en la que,
després
d'agrair
qual
s'haguessin escoltat algunes de
les propostes plantejades en el
primer Ple infantil, va afirmar

"A tots ens agrada fer volar
coloms, però sabem que això no
és possible, tot no es pot fer, i
sabem també que un
Ajuntament ha de destinar els
seus pressupostos al que creu
que és més necessari per a tota
La comunitat en general.
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Això no va impedir el caràcter
reivindicatiu de la trobada,
com va deixar ben palès en
Cristian Malagón (Na Sra. del
Carme) '~ .. nosaltres volem un

poble on no falti res.

Les intervencions dels joves Regidors del CEIP Lacustària
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En diferents ocasions van mostrar la seva predisposició a col-laborar de forma voluntària i, així,
per tal de recollir diners per fer reformes al teatre proposaven fer representacions teatra ls a càrrec
dels alumnes dels tres centres; per mantenir net el nostre municipi volien organitzar grups de
voluntaris, etc.
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.
.
.

Representants del CEIP Lacustària

Pol Figueras
Aida Ventura
Artur Comas
Eudald Romo

Representants de l'lES Llagostera

Albert Rissech
Carina Freixas
Adrià Fuentes
Anna Santamaria

Representants del Col-legi Nostre Señora del Carme

Cristian Malagón
Tània Lòpez
Francesc Gispert
Aleix Vendrell

informació

El públic assistent va omplir la sala de Plens

Les propostes de l'lES Llagostera
Un camp de futbol de gespa artificial i una piscina coberta climatitzada, els equipaments
esportius més desitjats, tal com va manifestar el regidor d'esports (Albert Rissech).

No és cap secret que els equipaments esportius a Llagostera estan al l1mit de la seva capacitat,
però això no ha estat impediment perquè el jove Regidor demanés una major oferta esportiva. Les
propostes en aquest tema insisteixen a treure el màxim rendiment de les actuals instal·lacions,
un correcte manteniment, una constant millora de les mateixes i començar a pensar a ampliar la
zona esportiva.
L'Alcalde els va respondre amb "una de freda i una de calenta": Pel que fa a la piscina coberta, va
comentar que aquesta no és una prioritat per a l'actual equip de govern i que el Pla director
d'instal ·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) tampoc contempla aquest equipament
per a Llagostera. Pel que fa al camp de futbol de gespa artificial, es va fer pública la voluntat de
l'equip de govern de fer, en aquesta legislatura, aquesta actuació. Amb aquesta intenció ja s'està
treballant en els projectes bàsic i de gestió i s'està molt amatent a una propera convocatòria de
subvencions.
Les propostes per a la festa major, com és lògic, centren la intervenció de la Regidora de
Festes (Anna Santamaria).

Les carpes, les atraccions noves, un bon cartell d'actuacions, els preus populars i que la festa duri
mé"s dies són les principals propostes d'aquesta regidoria. També es demanaven pel·lkules d'estrena
al Teatre Casino Llagosterenc.

informació
Entre les propostes del Col·legi Na Senyora del Carme
destaquen la promoció del municipi i convertir Llagostera
en un poble acollidor per a tothom.
L'estat dels carrers del nucli urbà i de Les urbanitzacions centren Les propostes del Regidor
d'Urbanisme (Cristian Malagón). l'estat del ferm, La neteja, L'amplada de Les voreres, La zona
blava, els sentits de circulació, Les molèsties de Les obres ... centren Les propostes d'aquesta
regidoria, que, com és evident, constata que tot allò que és més visible per al vianant també
és més prioritari.
Convertir Llagostera en un poble acollidor per a tothom ha estat La màxima prioritat de La
Regidora de Solidaritat i Cooperació (Tània López ). Malgrat que "Llagostera és un poble de
pas ... s'ha de ser solidari i obert a totes aquelles persones que el trien per quedar-s'hi a viure".
Disposar d'espais per a l'acollida i l'aprenentatge de La llengua són algunes de les propostes,
sense oblidar que cal ajudar els nens i nenes d'altres països necessitats.
EL programa d'educació viària de La Policia Local, la millor eina per tirar endavant Les propostes
del Regidor de Seguretat Ciutadana (Francesc Gispert). Són temes sobradament coneguts per
tothom, però tot el que es faci és poc per posar-hi remei: l'ús del casc, els excessos de
velocitat, la seguretat dels vianants i la seguretat ciutadana en general, les principals propostes.
Tot de propostes imaginatives per fer una bona promoció local del municipi (Aleix Vendrell). A
les propostes, diguem-ne convencionals, com ara la promoció amb pancartes, la modernització
dels mitjans de comunicació, La construcció d'una oficina de turisme, la conservació del nucli
antic ... n'hi va afegir d'altres, molt més imaginatives, com fer un parc aquàtic, fer mini
restaurants (per a joves) o promoure una concentració de cotxes tuning.

Intervenció dels alumnes del Na Sra. del Carme.

Les regidories del CEIP Lacustària: Sanitat i Serveis
Socials, Medi Ambient i Protecció Civil, Educació i finalment
Cultura, Lleure i Llar de jubilats

Les propostes del Regidor de Sanitat i Serveis Socials (Pol fjgueras) va tenir la gent gran
com a protagonista.
·
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Seguint L'exemple de l'Associació local GRAMC (que organitza l'experiència de Les parelles
lingülstiques i acollidores") des del CEIP Lacustària es proposava la necessitat d'organitzar un
servei d'atenció als infants nouvinguts que no puguin incorporar-se de seguida a l'escola.
Es va plantejar la possibilitat que la gent gran del poble col·laborés durant algunes hores al dia
iniciant aquests nens en la nostra llengua, en el coneixement del poble, etc. En segon lloc es va
proposar que s'ampliés l'oferta de cursets perquè la gent gran pogués fer activitat física, fent la
seva petita contribució a la millor cura i salut dels avis de Llagostera.
El Regidor de Medi Ambient i Protecció Civil (Artur Comas) va proposar que la instal · lació
de jocs infantils arribés a les urbanitzacions.
Va mostrar La seva preocupació en el tema de la prevenció dels incendis forestals, en bona part
a causa de la gran extensió del nostre municipi (76km2) i l'existència d'urbanitzacions que
estan totalment envoltades de zona boscosa.
El Regidor d'Educació (Eudald Rom o) va insistir, una vegada més, en la necessitat de col·locar
marquesines per al transport escolar.
La resta de propostes, atès que només afectaven el CEIP Lacustària, seran traslladades al Consell
escolar d'aquest centre.
La Regidora de Cultura, Lleure i Llar de Jubilats (Ajda Ventura) va reclamar que les
activitats culturals es fessin pensant en les diverses franges d'edat.
Igualment va plantejar la necessitat d'arreglar el Teatre Casino Llagosterenc per fases (butaques,
so, il · luminació, etc) per tal que la gent de totes les edats se sentissin més a gust i més
còmodes a l'hora d'assistir als espectacles programats i participessin més en les activitats.

informació
El torn de precs i preguntes va posar fi al segon Ple
infantil de llagostera
Dos Regidors de l'lES (Adrià Fuentes i Carina Freixas) van iniciar un llarg torn de precs i
preguntes que va posar de manifest que la curiositat dels infants no té límits. Només la
campana va poder salvar els representants polítics de la pluja de preguntes que els alu mnes
presents a la sala de Plens de l'Ajuntament anaven plantejant. Dues hores després del seu inici,
el segon Ple infantil de Llagostera va finalitzar, sense que això volgués di r que no hi havia més
temes per tractar. La bateria de precs i preguntes tenia a veure amb un ventall molt divers de
qüestions, des de si es podia adequar una zona de l'entorn de Llagostera com a zona de pícnic
(a l'estil de la Pineda fosca de Cassà), passant per què va motivar el Sr. Postigo a presentar-se
com a Alcalde o si l'Ajuntament milloraria la urbanització de la Canyera.
Seguidament transcrivim algunes de les preguntes i les seves corresponents respostes:
Per què no funcionen les fonts d'aigua?
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EL motiu que va justificar deixar fora de servei bona part de les fonts del municipi va ésser La situació
de sequera que va patir Catalunya i que va obligar Les diferents administracions a prendre mesures de
caràcter excepcional. L'Ajuntament de Llagostera va adoptar tot un seguit de mesures, entre les que
destacaven el requeriment a La Junta de compensació del sector de Ganix perquè fessin un ús
responsable de L'aigua en el rec de Les zones verdes i el tancament de Les fonts públiques. EL fet que
molts usuaris facin un mal ús d'aquest bé, tan escàs com és L'aigua, ha retardat la posada en
funcionament de Les fonts, mentre s'estudia la col· locació de rètols informatius.
Per què es va decidir posar zones blaves?
El col · Lapse circulatori al centre comercial del poble va ser el pri ncipal motiu que va portar a La zona
blava. Els aparcaments dels carrers més cèntrics del nucli urbà quedaven permanentment ocupats i els
clients dels comerços només tenien dues opcions, ana r a aparcar més lluny o aparcar en doble fila.
Aquesta darrera opció va ésser consentida durant molts anys però comportava evidents problemes de
circulació i riscos per als vianants que transiten per les estretes voreres d'aquests carrers. Després
d' un any de funcionament de la zona blava el balanç és positiu. Però això no vol dir que no s' hagin
d'incorporar millores, de fet com a conseqüència de les reunions ve1nals properament s'aplicaran
modificacions en l' horari (es veurà escurçat per beneficiar els ve1ns de La zona) i en el preu del tiquet
(amb 0,15euros es podrà aparcar fins a 30 minuts) .
Com quedarà la zona (urbanitzada o no) del Mas Roig?
El planejament de Llagostera preveu la urbanització de La zona compresa entre Les avingudes Canigó i de
L'Esport, per una banda, (sector Fonollerons a ratçada del dipòsit del Pasteral) i renllaç de La variant i el
carrer Indústria per L'altra, separant-se uns trenta metres del Mas Roig. Aquest nou sector permetrà aconseguir
diferents objectius:
a) ampliar la zona industrial respectant el criteri de compacitat i donant resposta a La demanda Local
d'aquest tipus de sòl.
b) connectar renltaç de la variant amb el futur enllaç de la C-35.
e) completar la xarxa viària Local.
d) protegir La zona boscosa que envolta el cementiri i l'entorn de la riera Cateura, que passaran a ser
zona pública (verda o d'equipament).
e) disposar d'una nova zona d'equipament entre la prolongació del carrer Rafel Mas (al costat de la
piscina municipal), L'avinguda de L'Esport i La carretera de St. Llorenç.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada
per l'Ajuntament de Llagostera
;

Amb la col· laboració de la Diputació de Girona
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