
... 

LLAGOSTERA desembre del 2006 
Núm. 17 

www. Llagostera.org 

Plànol d'ubicació de les promocions de protecció oficial als sectors Ganix i Fonollerons 

La promoció es situarà entre els carrers del Roser, Isabel Vilà i de la República (a tocar la rotonda del 
t ractor). Amb la fi nalitat de garantir i facilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones amb 
baixos nivells d'ingressos i per tal d'evitar el risc de segregació a què indueix el mercat immobiliari, la 
Direcció General d'Habitatge executarà 21 pisos de protecció oficial en els terrenys cedits per l'Ajuntament. 

Fa poques setmanes que s'ha presentat el projecte a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament perquè atorgui la 
corresponent llicència d'obres. Està previst que a finals del 2007 s'obrin les llistes i que totes aquelles 
persones interessades en l'adquisició d'un d'aquests pisos pugui sol ·licitar-ho. Aquests habitatges es 
construiran en règim de propietat, és a dir, per vendre i no per llogar, i aniran destinats als joves de la 
població. !.:'Ajuntament hi intervindrà a l'hora d'establir quins són els criteris per a l'adjudicació dels pisos. 



informació 

C m d 1 la ges ora Dolmen Ja han 
e pe a ons rucoo de 36 pisos, a sec 

dl sector F onollerons, totes de protecció oficial 

La promoció de pisos es situarà 
entre els carrers del Roser, Isabel 
Vilà i de La República (a tocar la 
rotonda del tractor). La promoció 
de cases es situarà entre els carrers 
Fonollerons, Amical de 
Mauthausen i Avda . Gironès. 
Ambdues promocions es faran en 
terrenys venuts per L'Ajuntament 
per a la construcció d'habitatges 
de protecció oficial (HPO). 

Ja han estat sol· Licitades Les 
preceptives Llicències d'obres i, en 
breu, està previst que s'obrin Les 
llistes perquè les persones 
interessades en L'adquisició 
d'aquests habitatges ho puguin 
sol· Licitar. 

Plànol d'ubicació de les promocions de protecció oficial al sector Ganix 

En aquest cas es farà L'adjudicació sobre plànol, abans d'iniciar L'obra. Aquests habitatges tam bé es construiran 
en règim de propietat, és a dir, per vendre i no per llogar. l'Ajuntament igualment intervindrà en l'establiment 
dels criteris d'adjudicació. 

- ~tl. 

Plànol d'ubicació de la promoció de protecció oficial al sector Fonollerons 

L'any 2006 Llagoste ra està 
considerada com a zona C 
(mòdul 1.279,1 5 euros/m2), 
ai xò vol di r que un pis de 
protecció oficial de 60 m2 val 
76 .749 euros i un de 90 m2 
en val 115.123,50 euros . 



informació 

L'Ajuntament de Llagostera disposa d'un inventari dels edificis i el sòl (bàsicament el corresponent al 10% 
d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratu1la) que s'han de destinar a la finalitat de fer efectiu el 
dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. Aquest inventari rep el nom de "Patrimoni 
municipal de sòl i d'habitatge". 

Actualment hi ha tres solars 
adscrits (un al sector Ganix, amb 
un sostre edificable de 1. 784m2, i 
dos al sector Fonollerons, amb un 
sostre edificable de 1.805m2 i 
1.050m2). A mesura que es vagin 
desenvolupant nous sectors s'anirà 
disposant de nous solars o pisos. 

En el cas que aquest sòl no sigui 
idoni per fer habitatges de 
protecció oficial es pot subhastar, 
amb la condició que el producte 
obtingut de L'alienació es destini 
obligatòriament a la promoció 
d'habitatge social. 

Obres d'urbanització del Puig del General 

PLànoL d'ubicació dels solars de què disposa L'Ajuntament. 

uig 
en mi< 

General 
es obres deJ P 

Tot i Les lògiques molèsties que 
ocasionen unes obres de 
reurbanització en un sector tan 
consolidat, l' Ajuntament, la Policia 
Local i els responsables de l' obra 
intentem que les incidències siguin 
Les mínimes. 

Inevitablement els propers mesos es 
seguiran produint talls de carrers en 
tot el sector i és per això que 
demanem la col·laboració de tots els 
veYns, i en especial dels usuaris del 
CEIP Lacustària, intentant evitar 
arribar a l' escola amb el cotxe 
(aparcant als carrers del voltant) i 
procurant (en la mesura del possible) 
accedir-hi a peu o en bicicleta. 

La coordinació amb la direcció del CEIP Lacustària i amb el Consell Comarcal del Gironès per al tranport escolar ens 
permet confiar que les obres no incidiran en el funcionament normal de l' escola. 



informació 

Fa uns quants anys L'Ajuntament va prendre La determinació de protegir, regular i planificar L'àmbit del nucli 
històric per tal d'interrompre "el procés de degradació, revaloritzar-Lo i evitar la seva "guetització". 

Primer el Pla especial del nucli antic (2002), delimitant un nou àmbit i contemplant casa a casa, edifici a 
edifici, va posar en valor tots aquells aspectes que fan del nostre nucli antic un espai singular. Després el Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic (2003) va protegir, dins el nostre extens terme municipal, 
aquells elements que des del punt de vista arquitectònic i històric tenen interès i integren el nostre patrimoni 
cultural. 

Ara els projectes d'urbanització del nucli antic ens han de permetre la intervenció directa en l'espai públic. 
Aquests projectes diferencien dos sectors, un primer l'accés al nucli antic i l'adequació de l'entorn de la muralla, 
i un segon la urbanització de la resta del nucli antic i la rehabilitació de la muralla. Aquesta separació respon al 
fet que el primer sector, pressupostat en 360.000 euros, està previst que L'executi L'Institut Català del Sòl 
(Incasol), que ja s'ha compromès a aportar-hi el 50% (180.000 euros). 

r----_ ---<--------_______ _ 

Estat actual de La MuraLLa al carrer Processó 

A finals del passat mes de juliol 
ambdós projectes es van aprovar 
inicialment; en el període 
d'exposició pública s'ha n 
presentat un total de sis 
al· Legacions i, per tant, resta 
només resoldre-Les i aprovar- los 
definitivament. Hem de recordar, 
tal com es va explicar en les 
reunions informatives realitzades 
fin s a la data, que L'objecte 
d'aquestes actuacions no és cap 
altre que La substitu ció del 
paviment asfàltic, aprofitant per 
renovar l'enllumenat públic i les 
diferents xarxes i instal· Lacions 
(baixa i mitjana tensió, telefonia, 
subministrament d'aigua, gas i 
clavegueram). Els projectes també 
preveuen la renovació de L'arbrat, 
del mobiliari i La rehabilitació de 
la muralla. 

El primer sector comprèn un nou accés al nucli antic, amb unes escales que comunicaran a un nou aparcament, 
que s'ha de fer a L'a ltre costat de la carretera (carrer Panedes) a continuació del carrer Marina, am b el carrer 
Lacustària i amb el carrer del Fred. També es renovaran tots els serveis i es posarà un nou paviment en substitució 
de l'asfalt i les actuals voreres al carrer del Fred i a part dels carrers Olivareta i Processó. 



informació 

En el moment d'executar les obres d'aquest primer sector ta mbé s'hauran de realitzar les tasques necessàries per 
enderrocar l'actual central elèctrica de la plaça del Castell i desmuntar la línia elèctrica de mitjana tensió que 
passa pel mig de "les cases barates". Aquesta part de la renovació de la xarxa de baixa i mitjana tensió del nucli 
antic té un pressupost de 361.761,61 i comportarà el trasllat i el soterrament de l'estació transformadora al 
final del carrer Lacustària. 

El segon sector comprèn la resta 
d'obres de l'àmbit i té un 
pressupost de 2.064.825,99 euros. 
Com a conseqüència de la consulta 
prèvia realitzada amb els veïns del 
nucli antic, els redacto rs dels 
projectes van modificar la seva 
proposta inicial de desplaçar el 
mirador, que ara es veurà ampliat 
amb l'espai que es guanyarà amb 
La desaparició de la central 
elèctrica. En aquest sentit s'ha 
rectificat el pendent de la nova 
escala que des del carrer Processó 
dóna accés a la plaça del Castell. 
En altres temes que poden ser 
polèmics, com ara la millora del 
sentit de circu lació dels carrers i 
el manteniment d'un mínim de 
places d'aparcament per a ús dels 
ve1"ns del nucli antic i dels usuaris 
dels diferents equipaments 
existents, el projecte només 
planteja propostes orientatives. 

Plànol del projecte de rehabilitadó del nucli antic. 

Aquests temes seran degudament debatuts quan s'estigui en condicions d'executar el segon sector, per al qual 
tot just ara s'està buscant finançament. Des de l'Ajuntament s'estan donant les passes per t robar el finançament 
necessari per executar aquest projecte en el termini de temps més breu possible. En altre cas aquest projecte es veuria 
abocat a realitzar-se per fases, atès relevat import del pressupost. Per aconseguir La completa rehabilitació del nucli 
antic necessitem La col· Laboració dels veïns. En els darrers anys han estat diverses les iniciatives privades que, ajustant
se a Les noves regles de joc i, per tant, amb criteri, han recuperat i millorat diferents edificis que formen part del 
patrimoni arquitectònic local. 

L'Ajuntament de Llagostera disposa d'una ordenança de foment de la rehabilitació d'edificis catalogats o de 
les façanes de tots els edificis del nucli antic. Les mesures de foment es concreten en la subvenció de 
l'import de la quota de l'impost de construccions i d'altres taxes. Recordeu que qualsevol intervenció que 
afecti la façana (canvi de tancaments, pintura, etc) necessita la preceptiva llicència d'obres, atès que tant els 
materials com els colors estan regulats. 



informació 

En els propers mesos s'iniciaran les obres d'una nova llar d'infants en el solar situat a tocar la piscina municipal 
(entre l'Avda. de l'Esport i els carrers Rafel Mas i Mas Sec). L'obra té un pressupost de 1.022.395 eu ros i està 
subvencionada en 300.000 euros pel Pla únic d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya. També s'ha sol.licitat, 
i està pendent de confirmació, un altra subvenció de 535.000 euros al Departament d'Educació de la Ge neralitat. 
El nou centre escolar comptarà amb una aula de lactants (nens de O a 1 any), tres aules de Pl, tres au les de P2, 
una aula de psicomotricitat, menjador, cuina i dormitoris, despatxos i sala de professors, lavabos i un pati ampli. 

Aquest projecte ha estat consensuat amb l'equip d'educadores de la llar d'infants El Niu i ha estat presentat al 
Consell Escolar del centre i al Consell Escolar Municipal. El dia 25 d'octubre el Ple de l'Ajuntament va aprovar el 
projecte bàsic, que ha estat redactat per l'arquitecte Enric Bayona, i el plec de clàusules que ha de regir l'adjudicació 
de les obres de construcció. A iniciativa de l'Ajuntament s'ha volgut comptar amb la col ·laboració dels pares dels 
alumnes del Niu i dels propis alumnes perquè proposessin noms per a la nova escola. El resultat d'aquest procés 
participatiu bateja el nou centre amb el nom: llar d'infants "El Carrrilet". 

Plànol d'ubicació de la nova llar d'infants i el nou CEIP. 

En el Ple del 25 d'octubre de 2006 L'Ajuntament va aprovar la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya d'un terreny al sector Fonollerons per destinar-Lo a La construcció d'una nova escola de primària. 
EL terreny consta de set mil set-cents seixanta-nou (7. 769) metres quadrats, es situa entre els carrers Avda. 
Gironès, Amical de Mathausen, Gandhi i Fonollerons, és apte per al destí d'equipament escolar i ja compta 
amb tots els serveis. L'equip de govern ha fet extensiva al Departament d'Educació La necessitat que L'escola 
comenci a funcionar al més aviat possible, ja que aquest any ja s'han hagut de triplicar dues Línies del CEIP 
Lacustària per assumir-ne tot l'alumnat. 



informació 

Tal com ja estava plantejat des de l'inici de l'actual període legislatiu, el pressupost de l'any 2006, de més de 
12,5 milions d'euros (més de dos mil milions de pessetes), ha estat el pressupost més ambiciós dels plantejats 
fins al dia d'avui. La necessitat de tenir definits els projectes, de disposar de terrenys i d'assegurar el finançament 
de les inversions ha fet que totes s'ajuntessin en aquesta anualitat. 

Així, aquest any s'han ultimat els tràmits per endegar el projecte del Centre cultural-biblioteca, amb una adequació 
de l'entorn que permetrà disposar d'un nou espai per a l'esbarjo i el lleure que doni un altre aspecte a la zona de 
l'antiga fàbrica de Can Roig i del carrer Lleó I. Amb aquest pressupost també es pretén ampliar el nombre de 
places per a P-1 i P-2 , amb la construcció de la nova Llar d'infants als terrenys contigus a la piscina municipal. 
D'aquesta manera podrem donar resposta a la sempre creixent demanda de places escolars per a aquesta franja 
d'edat. 

L'any 2006 ha estat l'any en què, definitivament i després de molt anys d'espera, s'ha iniciat la urbanització del 
Puig del General. De la mateixa manera s'ha iniciat el procés urbanístic que permetrà la connexió de la zona del 
Mas Sec amb el carrer Almovàgers (PMU-2), cosa que facilitarà molt la mobilitat i les connexions entre els 
diferents sectors de la població. En el pla urbanístic cal esmentar, igualment, l'inici d'un procés que ens ha de 
dur a la reforma i millora del nucli antic, amb una primera fase que s'espera que tingui continuïtat. 
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Gràfica resum de les despeses del pressupost de l'any 2006. 

P réstecs 

Pel que fa al personal, s'ha 
incrementat el personal de la 
brigada d'Obres i Serveis, amb la 
qual cosa es pretén donar resposta 
a necessitats detectades en aquest 
terreny. La necessitat de cobrir el 
dèficit pressupostari que els 
darrers anys es ve donant en la 
gestió del Patronat Residència 
Josep Baulida, per tal de tenir una 
plantilla de personal prou àmplia i 
qualificada, ha portat a la dotació 
d'una partida per cobrir l'esmentat 
dèficit des de l'Ajuntament. 
Igualment s'ha mantí ngut 
l'assignació per al Patronat 
Municipal d'Esports i ja estan molt 
avançats els tràmits per posar 
gespa artificial al camp de futbol. 

Aquests han estat, a grans trets, els aspectes més significatius del pressupost del 2006, que ha vist com s'iniciaven 
els projectes plantejats per l'actual equip de govern a través d'un increment d'inversions, i sense rebaixar la 
despesa en altres conceptes. Els projectes que no es puguin adjudicar dins d'aquesta anualitat i d'altres de nous 
integraran el pressupost del 2007 que, tot ho preveu, sigui igual o més ambiciós que el del 2006. 



informació 

El dissabte 25 de novembre es va realitzar al CEIP Lacustària de Llagostera, al llarg de tot el mati, la Jornada de 
treball participatiu: "Situació i propostes en matèria de gestió de la diversitat". La convocatòria va aplegar 70 
persones, veïns i professionals que treballen al municipi, que hi van participar tant a títol personal com representant 
recursos, serveis municipals, entitats i associacions socials, culturals i esportives del municipi. 

La jornada s'emmarca en la fase de diagnosi del Pla d'acollida municipal que des de l'Ajuntament de Llagostera 
s'ha posat en marxa. La finalitat d'aquest pla local és la de consensuar el posicionament del municipi davant el 
fet migratori i definir i planificar accions futures que permetin que tots els llagosterencs puguin exercir els drets 
i deures de manera plena i responsable. · 

Facilitar el ple accés a la informació, als serveis i als recursos socials normalitzats de les persones nouvingudes 
al municipi, potenciar el coneixement de l'entorn, el coneixement de la llengua, garantir la igualtat d'oportunitats 
i un bon nivell de convivència, promoure la participació a la vida social i cultural, etc. són algunes de les 
prioritats d'aquest pla, i tot això des d'una gestió i actuació coordinada i consensuada amb la xarxa de serveis i 
recursos locals. 

.l 
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Comissió món educatiu - educació formal 

La jornada es va estructurar en dues parts: una primera en què Rafa Crespo, historiador i antropòleg expert en 
la matèria i membre de les entitats Interculturals i el GRAMC,va explicar la seva experiència concreta en el 
disseny d'un Pla d'acollida municipal, oferint una visió pràctica del que significa i dels beneficis que aporta al 
conjunt de la ciutadania; i una segona part en què es va treballar per comissions de diferents àmbits i temàtiques 
la realitat que viu el municipi de Llagostera, concretament pel que fa a la recepció i primera acollida dels 
nouvinguts al municipi, món associatiu, espais de convivència, participació ciutadana i món educatiu. 



informació 

L'alt nivell de participació a la jornada constata La valoració més que positiva que els participants van 
expressar a les diferents comissions de treball, tant per l'aposta que l'Ajuntament ha fet posant en marxa 
el Pla d'acollida municipal com per la manera de fer-ho, basada en la realització de dinàmiques participatives, 
ja que crear els espais per donar veu a tots els llagosterencs i als agents implicats en la gestió del fet 
migratori a nivell Local permetrà donar resposta a Les necessitats concretes de Llagostera. 

Creiem que aquest procés de 
construcció conjunta que hem 
iniciat amb la realització de la 
Jornada no hagués estat possible 
sense la implicació de tots, veïns i 
agents socials del municipi i és per 
això que us volem agrair la vostra 
participació i implicació i convidar
vos a seguir-ho fent. 

Tots aquells que estigueu 
interessats a obtenir més 
informació referent a la Jornada i 
el Pla d'acollida municipal, podeu 
posar-vos en contacte amb la 
tècnica del Pla d'acollida, Itziar 
Tanco (tel. 972 80 55 58; em@il: 

Aprofitem per dir-vos que estem 
oberts a qualsevol iniciativa i/o 
suggeriment. 

I/Facilitar el ple accés a La informació, als serveis i als 
recursos socials normalitzats de Les persones 
nouvingudes al municipi" és un dels obejctius del Pla 

'~ ---.... -""""""=::::: ~:.:.:a.~ 
Comissió recepció i acollida de les jornades participatives 

Més de 300 persones ja s'han inscrit als diferents cursets que s'han proposat. A activitats ja consolidades 
com el ioga, la informàtica, el patchwork, el country i la gimnàstica s'hi han afegit aquest any el curs de 
reflexoteràpia podal i el curs de natació i aqua gim per a la gent gran, amb una clara intenció d'incrementar 
l'oferta. És important destacar el gran nombre d'inscrits en els cursos de dibuix i pintura (infants i joves) i 
en els diferents cursos bàsics i elementals de català. 

En el llibret informatiu que es va repartir casa per casa durant el mes de setembre també hi podreu trobar 
tota la informació dels cursets organitzats a la Llar del Pensionista i al Casino Llagosterenc. Malgrat que 
alguns cursos s'han iniciat el mes d'octubre, d'altres encara no han començat. Si per qualsevol motiu no heu 
pogut consultar L'oferta d'activitats, encara podeu demanar el llibret a les oficines de l'Ajuntament o visitar 
el web www.llagostera.org. Per a més informació o qualsevol suggeriment podeu posar-vos en contacte amb 
l'Àrea de Cultura i Festes (972 83 00 05 - cultura@llagostera.org). 



informació 

EL passat 9 de juny, amb motiu de La celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, va tenir Lloc a La Sala de Plens 
de l'Ajuntament la presentació del Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic de la Costa Brava. Aquest 
t reball ha anat a càrrec de l'Associació de Naturalistes de Girona i ha comptat amb una àmplia participació 
d'experts en aquesta matèria, amb una implicació important de la Universitat de Girona, a través del seu 
Departament de Geografia i un assessorament pluridisciplinar de professionals independents . La Diputació de 
Girona i la Fundació Territori i Paisatge van assumir-ne el finançament. 

La presentació va anar a càrrec de 
l'Albert Albertí, geògraf i membre 
de l'equip redactor. El catàleg 
pretén determinar quines són 
exactament les àrees d'interès 
natural o paisatgístic que, malgrat 
no haver estat incloses al PEIN, 
requereixen una major protecció, i 
no només descriu els valors 
naturals que cadascuna d'elles té 
sinó que també proposa de quina 
forma s'haurien de gestionar per 
conservar-los. 

Pel que fa al nostre terme 
municipal, es justifica la inclusió 
en l'àm bit d'estudi per la 
constatació de l'increment de la 
pre ss ió urbanística, com a 
conseqüència dels primers indicis 
de saturació de l'ocupació de la 
prime ra línia del litoral, i es 
proposen com a espais que convé 
preservar el connector Gavarres
Cadiretes (corredor biològic entre 
els dos espais) i el pla de Sant 
Llorenç (zona d'amortiment que 
evi t aria l' ap rox imació dels 
impactes al massís de Cadiretes). 

Seguint la dinàmica iniciada fa dos anys per a la millora de les instal·lacions de l Teatre Casino 
Llagosterenc (obres de reparació de la teulada, condicionament dels camerinos, pintar el vestíbul, 
adquisició d'una taula de llums i de barres de focus), s'ha dut a terme aquest estiu una renovació 
dels Lavabos del teatre. Mentrestant es treballa per encarregar un projecte bàsic d'adequació integral 
del teatre. 
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Aprofitant Les darreres 
modificacions en els sentits de 
circulació, s'han posat senyals de 
trànsit (verticals i horitzontals) en 
alguns carrers de can Gotarra i de 
La zona industrial. En ambdues 
zones no hi havia senyalització o 
era escassa i tot i que entenem que 
era una obligació més dels 
promotors en el moment 
d'urbanitzar aquests dos sectors, 
finalment L'Ajuntament ha hagut 
d'assumir aquesta actuació. 

&a la z n p e 

Senyalitzacions al carrer Garbi 

lnstal.lació de semàfors per facilitar l'accés de vianants al Casal 
Parroquial 

Semàfors al carrer Tossa 

Amb La intenció de conèixer Les necessitats reals d'habitatges amb 
protecció oficial i per tal de planificar noves actuacions, el passat 16 
d'octubre L'Ajuntament de Llagostera va obrir el Registre municipal de 
sol· Lici tants d'habitatge social. 

Aquest nou canal d'informació entre L'Ajuntament i els ciutadans també 
permetrà facilita r informació personalitzada dels terminis de presentació 
de sol· Licituds, de La documentació que cal aportar i dels criteris 
d'adjudicació que s'aniran fixant per a cadascuna de Les promocions que 
es realitzin en el municipi. 

A instàncies de L'Ajuntament de 
Llagostera, els serveis territorials 
de carreteres de Girona han 
ins ta l ·Lat uns semàfor s per 
facilitar L'accés de vianants al 
Casal Parroquial. L'actuació ha 
estat finançada per La 
Generalitat, mentre que 
L'Ajuntament ha assumit Les 
despeses de consum i 
manteniment. S'ha millorat així 
un punt conflictiu a Les nostres 
carreteres. 

Un any més L'Ajuntament a 
través de La Comissió de festes 
infantil ha programat per a 
aquesta tem po rada tot un 
seguit d'espectacles adreçats 
principalment al públic infantil 
i juvenil. Cada mes, des de 
L'octubre de L'any en curs i fins 
al proper abril, podrem gaudir 
al Teatre Casino Llagosterenc de 
representacions de teatre, mà
gia, pallassos, dansa i música. 



informació 

EL passat dia 7 de novembre a La 
Sala de Plens de L'Ajuntament va 
tenir Lloc una reunió amb els 
representants de vint entitats 
Locals. A L'ordre del dia apareixia 
La valoració de Les festes d'estiu i 
de la Festa del Bolet per tal de 
detectar errors i plantejar 
propostes per a noves edicions. 
Altres temes tractats van ser La 
confecció del calendari de festes i 
activitats per a L'any 2007 i La 
preparació de Les activitats de 
Nadal i Reis. 

La reunió també va servir per 
parlar de La imminent elaboració 
del Registre municipal d'entitats, 
de La creació del Consell d'entitats 
i de L'organització de La Fira 
d'entitats'07. Tots tres temes són 
conseqüència del desenvolupament 
del Reglament de participació 
ciutadana aprovat aquest any. 

Reunió anual que va tenir lloc el passat 7 de novembre 

A proposta de La delegació Local de l'Associació de donants de sang de 
Girona es va presentar La Donació de sang especial (marató) que es pretén 
portar a terme el 16 de desembre al Casino Llagosterenc amb La 
col· Laboració de totes aquelles entitats que ho tinguin a bé. 

El Consell Comarcal del Gironès ha encarregat un estudi sobre el dèficit d'electrificació rural i sobre La viabilitat 
d'implantació d'instal ·Laci o ns solars fotovoltaiques a La comarca. L'estudi en qüestió té com a principals objectius: 

Conèixer L'estat de La població disseminada en relació a Les infraestructures energètiques. 
Definir el territori no abastit per les infraestructures convencionals. 
Actualitzar Les dades de dèficit d'electrificació recollides en treballs previs. 
Avaluar Les demandes insatisfetes en l'àmbit d'infraestructures i serveis bàsics, especialment d'elèctric. 
Avaluar L'estat i el funcionament de Les instal ·Laci o ns de subministrament elèctric autònomes existents a La 
comarca. 
Proposar millores per donar continuïtat a Les instal ·lacions existents i ampliació de les prestacions actuals. 
Avaluar Les actuacions realitzades recentment o en curs en matèria d'abastament elèctric a la comarca. 
Estudiar les alternatives per cobrir La demanda d'electrificació: comparatiu de solucions tecnològiques. 
Establir les zones on L'ampliació de La xarxa elèctrica seria encara acceptable des d'un punt de vista econòmic 
i ambiental i Les zones que només es podrien dotar amb sistemes autònoms. 
Elaborar propostes d'actuació concretes en matèria d'abastament energètic amb recursos Locals i renovables. 
Proposar L'electrificació dels emplaçaments censats. 
Proposar emplaçaments per incloure a La convocatòria del Pla d'electrificació rural de Cata lunya 2006 (PERC). 

Per tal d'intentar obtenir el màxim de dades el més acurades possible i que l'Ajuntament disposi de tota la informació, 
us suggerim que ens feu arribar Les vostres demandes sobre L'electrificació rural del nostre municipi. Podeu adreçar-vos 
a La Diana Canals, AODL de L'Ajuntament, en horari d'atenció al públic o enviant els vostres e-mails a L'adreça 
aodl@llagostera.org. 
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