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El motiu pel qual cal fer incorporacions del pressupost anterior és perquè
no es van executar bona part de les actuacions previstes. L'any 2007 no
es va arribar a dur a terme ni la meitat del pressupost de l'Ajuntament
(49,98%) i en el cas de les inversions, el grau d'execució va ser del
24,98%, ja que s'havien pressupostat 8.763.524,08 euros i només se'n
van gastar 2.189.342,98. L'any 2006 les dades eren similars.
El del 2008 és un pressupost progressista i ambiciós, que fa una
aposta clara per les millores en les infraestructures, la cultura,
l'ensenyament, els serveis socials, el medi ambient i la promoció
local.
Com a inversions destacades hi ha la reforma del nucli antic, la instal·lació
de gespa artificial del camp de futbol, l'ampliació de la deixalleria, un
increment molt important de les millores en l'enllumenat, el manteniment
de camins, ponts i rieres, i l'aposta per la política de creació de sòl
industrial mitjançant la urbanització del carrer Indústria i del sector SUD10. El pressupost també preveu l'execució del pla d'accessibilitat, la
construcció de la nova biblioteca i la nova llar d'infants.
Pel que fa a nous projectes, destaca el Pla de promoció i senyalització
d'itineraris culturals, gastronòmics i d'interès paisatgístic, l'adequació
de l’oficina de turisme i l'elaboració del projecte d'ampliació del
pavelló esportiu.

En total, la partida prevista d'inversions és de més de 12 milions
d’euros, suposa el 66,8% del pressupost.
En el capítol de despeses, es fa una aposta clara per millorar l'organització
interna de l'Ajuntament i per augmentar de les retribucions de la plantilla,
amb increments que van del 7,3 al 10,3%. L'objectiu és millorar el
servei que l'Ajuntament dóna al ciutadà. En aquest sentit cal destacar
la incorporació d'un nou agent de la policia local.
El pressupost aposta per un poble de qualitat, amb projectes de
millora de les infraestructures (amb un increment del 48%) però
sense oblidar el manteniment i l'atenció als serveis al ciutadà. Això significa
incrementar les partides de serveis socials (9,53%), de seguretat
ciutadana (14,01%), de medi ambient (13,07%), de cultura (8,97%)
i de promoció local (220%). En aquest àmbit destaca la creació de dues
noves fires temàtiques (el Mercat Romà i la Fira del Segar i Batre) que
s'afegiran a l'actual Fira del Bolet, i la potenciació de les activitats
culturals, amb la creació d'un cicle de música clàssica, l'impuls a les
activitats de l'escola de belles arts i el cicle de teatre on participaran
diverses companyies de Llagostera.
Pel que fa la comunicació i la promoció local, s'està treballant en la nova
pàgina web de Llagostera i s'editarà material informatiu, promocional i
turístic per donar a conèixer la riquesa cultural, artística i paisatgística
de Llagostera.

LES INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST DEL 2008 SÓN LES SEGÜENTS (s’inclouen les modificacions de crèdit)
Descripció

Crèdits totals consignats

MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS.................................127.097,29
COMPRA FOTOCOPIADORES............................................5.500,00
IL·LUMINACIÓ BAIX CONSUM EDIF. MPALS....................12.000,00
COMPRA MOBILIARI ........................................................5.000,00
MATERIAL INFORMÀTIC SERVEIS GENERALS .................14.000,00
NOVES APLICACIONS INFORMÀTIQUES............................3.000,00
PÀGINA WEB .................................................................15.000,00
MATERIAL POLICIA ..........................................................3.300,00
ACTUACIONS PREVENCIÓ INCENDIS ..............................10.000,00
MILLORES EDIFICI SERVEIS SOCIALS...............................3.000,00
MILLORES EDIFICI CEIP LACUSTÀRIA.............................15.000,00
CONSTRUCCIÓ LLAR D’INFANTS..................................854.003,55
MOBILIARI LLAR D’INFANTS ..........................................99.307,04
PLÀNOLS I PROJECTES TÈCNICS.................................437.786,43
AMPLIACIÓ DEIXALLERIA...............................................85.000,00
ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS ........................................7.000,00
CENTRE CULTURAL I ENTORN 1A. FASE ......................571.896,71
MATERIAL CULTURA I FESTES.......................................18.000,00
CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA ......................................1.943.768,00
MOBILIARI BIBLIOTECA................................................197.722,75
MILLORES TEATRE CASINO ...........................................18.000,00
EQUIPAMENT TEATRE ......................................................6.000,00

Descripció

Crèdits totals consignats

MILLORES POLIVALENT...................................................3.500,00
GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL ..........................727.110,00
ADQUISICIÓ I DIGITALITZACIÓ FONS DOCUMENTAL .......12.500,00
URBANITZACIÓ TRAV. SANT FELIU...............................232.204,00
OBRES PUIG DEL GENERAL FORA DE L'ÀMBIT...............42.585,79
PLA ACCESSIBILITAT ................................................1.216.786,00
URBANITZACIÓ PUIG DEL GENERAL .............................746.897,87
NUCLI ANTIC ............................................................2.694.095,52
ENLLUMENAT I PAVIMENTACIÓ C/CANALEJAS.............190.555,93
URBANITZACIÓ SUD-10...............................................492.700,00
MILLORES INFRAESTRUCTURES ..................................151.494,41
MILLORES ENLLUMENAT.............................................670.382,48
MANTENIMENT PONTS I RIERES....................................11.000,00
MANTENIMENT CAMINS VEÏNALS ..................................50.000,00
OBRES REURBANITZACIÓ C/INDÚSTRIA .......................174.929,00
ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ FINQUES...........................455.450,00
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA .....................40.000,00
SENYALITZACIÓ VIES VERDES ..........................................6.000,00
COMPRA BÚSTIES VEÏNATS.............................................3.500,00
ESTRIS BRIGADA .............................................................3.500,00
ADEQUACIÓ OFICINA DE TURISME .................................18.000,00
EQUIPAMENT OFICINA DE TURISME...............................30.000,00

TOTAL....................................................................................................................................................................................12.424.572,77
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L'Àrea de Serveis Socials
de l'Ajuntament amplia
l'atenció als ciutadans
S'incorpora una educadora familiar, es desenvoluparà la Llei de la dependència i
s'augmenten els serveis de la psicòloga
L'Ajuntament de Llagostera vol impulsar durant aquest any l'atenció dels Serveis Socials de la població amb
l'objectiu de donar una major cobertura a tots els ciutadans. Així, entre les actuacions previstes, s'hi troba la
incorporació d'una educadora familiar especialitzada en situacions d'alt risc.
Educadora familiar
Fins ara, Llagostera només disposava d'una treballadora i una educadora social. La incorporació de l'educadora
familiar (que treballa 20 hores a la setmana) permetrà que doni suport a les famílies amb infants discapacitats,
així com atendre els casos de dependència de la gent gran.
Primeres atencions
També està previst incorporar un nou professional per fer les primeres atencions als usuaris dels serveis socials
i derivar-los allà on pertoqui. Aquesta incorporació alleugerirà la feina dels actuals professionals, que es podran
dedicar encara més a l'atenció dels diferents casos que es presentin.
Assessorament i ampliació
Una altra de les actuacions és desenvolupar la Llei de la dependència a través d'un professional que assessori
les famílies. Paral·lelament, s'ampliaran els serveis de la psicològica del Consorci de Benestar Social GironèsSalt en un 25% per tal d'oferir una major atenció als usuaris.
Altres serveis
A més, s'han previst altres serveis, com ara un cicle de xerrades impulsat pel Consorci i adreçat a la gent gran,
per tal que estiguin informats de tots els serveis de què disposen. També es posarà en marxa un taller de
memòria.

Una tècnica per al servei d'acollida
Pel que fa a l'Àrea d'acollida i ciutadania, es continua en la línia de tenir un professional propi per així no
haver de dependre d'altres administracions. Cal tenir en compte que Llagostera continua estant per sobre
la mitjana de Catalunya pel que fa a percentatge de població immigrada i es considera imprescindible
disposar d'un tècnic propi.
Enguany està previst dur a terme diferents actuacions, com la creació de la “guia tríptic” dels serveis i
recursos de Llagostera, el Projecte Dona Espai, la contractació a través de l'associació GRAMC del servei
de traducció, l'espai de trobada i relació que inclou l'organització d'un cicle de xerrades, etc.
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Llagostera demana que el nucli
antic i les “cases barates”
s'incloguin en el Pla de barris
de la Generalitat
És el primer cop que l'Ajuntament sol·licita aquests ajuts destinats a millores
urbanístiques i socials
L'Ajuntament de Llagostera ha demanat que el nucli
antic i les anomenades “cases barates” s'incloguin en
els ajuts del Pla de barris de la Generalitat de Catalunya.
Aquest és el primer cop que el consistori demana
aquest finançament, que es destina a poblacions que
tenen especials necessitats de rehabilitació en algun
barri o sector, sigui per problemes urbanístics, socials,
de degradació, etc.
L'Ajuntament ja ha presentat el projecte, que ha redactat
la regidoria d'Urbanisme, i que ha comptat amb la
participació de totes les àrees de govern. Per a

l'assessorament tècnic s'ha contractat l'equip que
l'any 2007 va aconseguir que el municipi de Palamós
fos un dels projectes seleccionats en aquest Pla.
La regidoria d'Urbanisme considera que el sector de
les “cases barates” complia els requisits tècnics per
ser mereixedor dels ajuts de la Generalitat (degradació
urbanística, alt percentatge d'immigració, falta
d'equipaments i de zones verdes, regressió comercial,
etc.) i que necessita especialment una intervenció que
l'Ajuntament difícilment podrà assumir sense altres
ajuts públics.

Medi ambient
Llagostera aposta pel medi ambient i amplia els serveis la deixalleria
La iniciativa tindrà un cost aproximat de 85.000 euros i comptarà amb una subvenció
de la Generalitat
L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Llagostera ha decidit ampliar la deixalleria, amb
l'objectiu de millorar el servei i les instal·lacions. El
cost de la proposta serà de 85.000 euros,
subvencionats en part per la Generalitat de Catalunya.
La deixalleria es convertirà així en un centre de gestió
de residus i serà la seu de l'Àrea. Les millores
consistiran, entre d'altres actuacions, en l'adquisició
d'un autocompactador per al cartró, la construcció
d'un mur perimetral, la renovació de la senyalització,
etc.
A més, es reforçarà tota l'Àrea gràcies a l'ampliació
de la jornada de la tècnica de medi ambient i el
manteniment de la figura de l'educadora ambiental.
També es duran a terme diferents campanyes
ambientals. Així, es treballarà per al foment del

compostatge casolà i la millora de la gestió de la
fracció vegetal i es continuaran amb les campanyes
mediambientals.
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Mocions dels grups municipals
PSC

ERC

ICV-EUIA

Els pressupostos municipals són l'eina que tenen els governs per fer la
seva política.
En la nostra anàlisi, veiem en aquests pressupostos que l'equip de govern
en alguns aspectes és molt conservador i en d'altres massa agosarat però
no aconseguim veure quina política pensa portar.

L'Equip de Govern ha presentat ja el pressupost
municipal que, juntament amb les ordenances fiscals
(impostos i taxes) aprovades, ens haurien de dir quins
projectes de futur es marca l'actual Equip de Govern
i què hauran de pagar els llagosterencs per poder
tirar endavant el pressupost.

Per què l'abstenció davant els pressupostos del 2008?
El nostre grup municipal valora els aspectes positius
d'aquests pressupostos, però també apareixen aspectes
negatius que ens impedeixen votar-hi a favor:

I. INGRESSOS:
1. Referent als ingressos, trobem força optimista la previsió de _ milió
d'euros per l'impost sobre construccions, instal·lacions i obra, ja que
tots sabem la tendència a la recessió del sector de la construcció.
2. També, per a nosaltres, és dubtós que es pugui pressupostar en base
a unes subvencions que encara estan pendents d'adjudicació, com és
el cas del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya). En aquest
pressupost es compta amb que ens concedeixin la subvenció màxima.
A dia d'avui ja sabem com es preveu adjudicar aquestes
subvencions i tot i que per a la urbanització del nucli antic s'ha
concedit la subvenció màxima de 650.000 euros, aquesta no es
farà efectiva fins a l'anualitat 2010, i degut a que es va incloure
com ingrés als pressupostos d'aquest any, s'haurà de fer una
modificació de crèdit. També es va incloure al pressupost 2008
un ingrés de 98.000 euros de subvenció per al mobiliari de la
biblioteca, i aquesta no ha estat concedida.

Tot i que voldríem deixar de banda el passat recent,
no podem estar-nos de fer esment a la situació
comptable de l'Ajuntament. Tothom deu recordar la
lectura que els grups al govern -especialment IxLLfeien de la situació econòmica, i que declaraven que
era de ruïna total. Doncs bé, en aquesta situació de
ruïna la partida de sous dels regidors s'ha incrementat
en 60.000¤, han augmentat els sous del personal
entre un 8,3 i un 10,3%, han doblat l'assignació a
algunes entitats (el Casino, per exemple), han
augmentat en un 200% la partida de despeses
protocol·làries (obsequis i pica-piques, entre altres)...
És ben clar que l'anàlisi feta en període electoral no
era gens rigorosa.

II. DESPESES:
1. Pel que fa a les retribucions del personal, apreciem la sensibilitat
que ha manifestat l'Equip de Govern a proposar un increment salarial,
i haver endegat un estudi de cada lloc de treball. Però s'han de revisar
també les condicions de treball, l’organització, la promoció i la formació.

Centrant-nos ja en el present, aquests increments
a què hem fet referència impliquen unes despeses
de gestió que s'han de cobrir d'alguna forma, i és
per això que la taxa de la Llar d'Infants puja un 15%,
l'IBI no es redueix com l'anterior equip de govern
havia previst, i la promesa d'anul·lar la taxa per
entrada de vehicles ha quedat en no res, igual que
la promesa de suprimir les zones blaves.

2.

3.

4.

5.
6.

·

·

·

Referent a l'organització només veiem que es destinen més recursos
a organitzar l'àrea d'Urbanisme. Per contra, en formació no hi ha el
més mínim increment.
Pel que fa a la gestió del sistema de recaptació hi ha un increment
del 16,6% ( 20.000 euros més, passem de 120.000 a 140.000).
Demanem a l'Equip de Govern si s'ha plantejat buscar una altra via
menys costosa.
En relació als serveis socials hi ha un increment d'un 60% en
l'aportació que es fa al Consell Comarcal per aquest concepte. Passant
de 15.000 a 40.000 euros. Valorem positivament aquest increment,
sempre que es tradueixi en un millor servei.
Observem una millora en vers les entitats i les escoles. Tot i que
encara no sabem quins criteris es fan servir per concedir les
subvencions a les entitats. Referent als fons de cooperació i ajudes
al tercer món, finalment s'ha arribat a l'1%.
Hi ha un substancial increment en les atencions protocol·làries.
Pel que fa a les inversions veiem que, per una part, són continuistes,
i això és normal ja que hi havia molts projectes endegats que s'han
de tirar endavant i amb els quals estem d'acord: nucli antic, pla
d'accessibilitat, etc. Però per l'altra no veiem una aposta ben definida
en altres temes:
En relació a l'esport es preveu fer el camp de gespa artificial, però no
estem d'acord en que es financi amb un leasing. Aquest sistema el
considerem un crèdit encobert.
Pel que fa a seguretat trobem a faltar recursos materials i seguim
pensant que la dotació d'efectius de la nostra policia local és encara
insuficient.
Per a l'adequació de sectors inacabats i altres projectes no deuen estar
programats ja que la partida destinada a plànols i projectes és prou
escassa.

Per tots aquests motius que allunyen aquests pressupostos de la
nostra forma d'entendre la política municipal amb una gestió
transparent i participativa, una organització de l'Ajuntament pensada
per donar un servei públic de qualitat, i pel fet que el nostre grup es
proposava tirar endavant un sistema de pressupost participatiu, en
el qual fos la ciutadania qui manifestés les necessitats reals i les
prioritats d'execució, el nostre vot ha estat desfavorable.

És palès en el pressupost que hi ha un abisme entre
allò que es prometia i allò que es planeja. Ni trobem
en els pressupostos ni en l'explicació donada al
Ple res que ens asseguri l'execució de la connexió
Canigó-Almogàvers o l'avenç en polítiques de
joventut; també veiem amb decepció que no es
pretén instal·lar l'ascensor en l'edifici de
l'Ajuntament i que tampoc no està prevista la
recepció de les urbanitzacions, per posar-ne alguns
exemples. I no oblidem una promesa en què
coincidíem i que lamentem que no tiri endavant: la
recerca d'una nova ubicació per a l'HospitalResidència Josep Baulida.
El grup municipal d'Esquerra a Llagostera va presentar
al·legacions contra el pressupost presentat per l'equip
de govern, ja que considera que algunes partides de
despeses no tenen consignació suficient i les partides
d'ingressos no s'ajustaven a la realitat previsible,
sobretot l'impost de construccions i obres (per la
frenada de la construcció). A més, les inversions es
preveuen costejar amb subvencions que s'havien
demanat i que ens han denegat.
Les nostres al·legacions van ser desestimades per
l'equip de govern. El nostre compromís és lluitar al
llarg de l'any per tal que les modificacions del
pressupost incorporin les actuacions que, a parer
d'Esquerra, són necessàries d'executar.

1. ASPECTES POSITIUS:
El 86% de les inversions d'aquests pressupostos són
conseqüència directa de l'acció de govern d'Entesa,
entre les quals es troben les següents actuacions:
- La construcció del Centre Cultural a l'antiga fàbrica
d'en R. Roig (biblioteca, urbanització del carrer Lleó
i d'una nova plaça).
- L'execució de la 1ª fase del Pla d'accessibilitat
(carrers A. Guimerà, Almogàvers i Consellers).
- La construcció de la llar d'infants El Carrilet.
- La urbanització del nucli antic.
- Les millores en l'enllumenat públic.
- L'enllumenat i pavimentació dels carrers Ramal i
Canalejas.
- La urbanització de la travessera Sant Feliu.
- La reurbanització del carrer Indústria i del sector
SUD-10.
- La construcció del camp de futbol de gespa artificial.
La inèrcia de l'acció de govern de l'Entesa té efectes
més enllà del seu darrer pressupost (2007). El pressupost
del 2008 incorpora 6.551.499¤ directament del
pressupost del 2007 (representa el 58% de les inversions
previstes), al qual s'han d'afegir les actuacions
planificades per l'anterior Equip de Govern (28%).
El 23% de les inversions del 2008 es finançaran
amb subvencions aconseguides per l'anterior Equip
de Govern d'Entesa. Les subvencions d’1 milió d'euros
per al nucli antic i de 66.500 euros per a l'ampliació
de la deixalleria.
2. ASPECTES NEGATIUS:
a) No estem d'acord amb la gestió del personal que
s'està realitzant. (Increments lineals i no conseqüència
de la valoració de llocs de treball; determinats sous
no proporcionats a les possibilitats del nostre
Ajuntament; no tenen en compte d'una forma
equilibrada quins són els ingressos ordinaris del
nostre Ajuntament, etc).
b) S'estan realitzat despeses no justificades,
innecessàries i desproporcionades, i res ens fa pensar
que això canviï. Gestió econòmica no responsable.
c) Criteris erronis en l'elaboració del pressupost, com
comptabilitzar subvencions que no han estat
concedides, preveure la venda de finques que se
sap que no es vendran, preveure ingressos excessius
(impost construccions, llicència obertura establiments,
plusvàlues), etc.
d) No es preveuen determinades actuacions que
considerem imprescindibles, com la urbanització
carrers Camprodon i Panedes, el nou dipòsit
d'abastament d'aigua, la urbanització de Llagostera
Residencial, la connexió del centre urbà amb el Mas
Sec, la instal·lació d'ascensors a la Casa Consistorial
i a la Casa de les vídues, etc
e) Manca de polítiques en temes importants com
l'habitatge social, la participació ciutadana, l'educació
d'adults, la promoció de la dona, etc.
f) Manca de convenciment en matèria de memòria
històrica, (no es fa res en foment de la pau), solidaritat
i cooperació i medi ambient.

Cultura - 07

L'Àrea de Cultura impulsa l'Escola de Belles
Arts, la programació de teatre i un cicle de
música clàssica
A més, es vol posar al dia
fia elel patrimoni
patrimoni documental
documental ii obrir
obrir una
una exposició
exposició arqueològica
arqueològica permanent
permanent
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera
té un munt de projectes per a aquest any que
queden reflectits en el pressupost aprovat per
l'Equip de Govern. Entre aquestes iniciatives
destaca donar un important impuls a les

activitats culturals, entre els quals es troben
el teatre, la música i les arts.
Una de les novetats més destacables per a
aquest any és la creació d'un Cicle de Música
Clàssica, a més de continuar amb el suport a

la ja consolidada Escola de Música. Pel que
fa a l'Escola de Belles Arts, s'ha previst millorar
les instal·lacions i ajudar els artistes locals
amb el muntatge d'exposicions, concursos,
etc.

Millores al teatre
En el pressupost també es preveuen diferents
partides per al teatre. L'objectiu és presentar
cada any una programació variada i instaurar
una temporada estable. Perquè això sigui
possible també cal realitzar tot un seguit de
millores a l'edifici del teatre com ara
l'arranjament dels vestidors, la instal·lació d'un
lavabo als camerinos, la reparació de butaques,
la millora d'accessos...

L'Arxiu municipal digitalitzat
L'Àrea de Cultura ha previst actuacions per
millorar i facilitar la consulta de documentació,
així com la seva conservació. Per aquest motiu,
aquest any s'iniciaran les tasques de digitalització
de diferents sèries documentals i es continuarà
la tasca de catalogació i digitalització de
fotografies, amb una aportació total de 12.000
euros.
I per tal de recuperar la memòria històrica, s'ha
encarregat un treball de recerca sobre la
postguerra a Llagostera i s'ha augmentat la
dotació econòmica de la beca Esteve Fa
Tolsanas. Cal destacar també l'ampliació dels
recursos destinats a publicar treballs relacionats
amb la història local.

Exposició arqueològica permanent
Pel que fa al patrimoni arqueològic s'obrirà una
exposició permanent amb el material de la
col·lecció d’arqueologia de l'Ajuntament de
Llagostera als baixos de can Salades. Les
partides que s'hi destinaran inclouen el lloguer
de la sala, vitrines i plafons, i la contractació
dels treballs de museïtzació.
Cal dir que la majoria d'aquestes actuacions
concorren a subvencions del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Girona i del Consell Comarcal del
Gironès

Més pressupost per a la Festa Major
En l'apartat de festes, cal destacar la creació d'una nova Comissió de Festes que s'encarregarà
de coordinar la Festa Major i altres celebracions de poble. S'ha dotat de més pressupost la Festa
Major amb l'objectiu de millorar la programació i ampliar els actes gratuïts. També s'ha volgut
rellançar la Festa de Carnestoltes, augmentar el nombre de colles forànies i donar suport a les
colles de Llagostera. En aquest sentit, es vol donar prioritat a les ajudes a les entitats que organitzen
activitats i festes, sigui mitjançant la cessió de locals, la signatura de convenis o amb la concessió
de subvencions per a actes concrets.

Educació - Agenda - 08

La nova llar d'infants El Carrilet entrarà en funcionament el setembre
L'Ajuntament ha destinat una partida important a l'acabament de les obres així com al Pla educatiu d’entorn
L'Ajuntament de Llagostera ha destinat una important partida del seu
pressupost a la construcció de la nova llar d'infants El Carrilet, que entrarà
en funcionament el proper mes de setembre. El nou equipament podrà
acollir un total de 94 nens, mentre que la llar d'infants El Niu en podrà
inscriure uns 40, completant l'oferta de places.
La regidoria d'Educació també té previst invertir part del pressupost
(30.000 euros) a donar continuïtat al Pla educatiu d'entorn (PEE) iniciat
el curs 2007-2008-. Per la seva banda, el Departament d'Educació de

la Generalitat de Catalunya hi aportarà 29.050 euros, de manera que es
comptarà amb un pressupost global d'uns 60.000 euros.
Es calcula que les actuacions que s'inclouran en el projecte del PEE per
aquest curs que començarà el setembre seran unes 40, i inclouran els
tallers d'estudi assistit i tallers diversos (cuina, expressió artística, teatre
musical, esports, etc.). Entre les novetats d'aquest any cal destacar un
taller d'expressió dramàtica per a joves de secundària i un taller d'il·lustració
per a joves, a més d'altres propostes que s'estan acabant de concretar.

FESTA D'ESTIU 2008 FIRA DE SEGAR I BATRE
DISSABTE 26 DE JULIOL
Hora
Durant tot el dia
Durant tot el dia
18 h
22 h
24 h
2h

Activitat
Botiga al passeig (Unió de Botiguers)
Banda de música La Palma moderna
Ball country (Gats Broots)
Nit de la sardana (Cobla Selvamar)
Correfoc (Diables de l'Onyar)
Concert jove

Lloc
Pg. Pompeu Fabra
Carrers del poble
Pg. Pompeu Fabra
Pl. Catalunya
Plaça del Castell
Edifici Polivalent

DIUMENGE 27 DE JULIOL
Hora
Durant tot el dia
Durant tot el dia
Durant tot el dia
Durant tot el dia
Durant tot el dia
Durant tot el dia
9h
10 h
A partir de les 11 h
A partir de les 12 h

Activitat
Mercat artesanal i de caça
Exposició de diferents races de gossos de caça
Botiga al passeig (Unió de Botiguers)
Jocs infantils tradicionals (Actiescola)
Passejades amb burro
Trobada de cotxes i motos antigues
Inici cercavila de cotxes i motos antigues
Cercavila de Gegants (Colla Gegantera)
Actuacions de màgia (JMàgic)
Animació musical (Gralla de boix)

Lloc
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Pg. Pompeu Fabra
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Urb. Can Gotarra
Carrers del poble
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació

16 h
A partir de les 17 h
18 h
18 h
18 h
20 h

Tractorada
Exposició de tractors antics
Demostració de batre i fer paller
Animació musical (Gralla de boix)
Ball de bastons
Música tradicional (Set de Folk)

Carrers del poble
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació
Parc de l'Estació

Durant tot el dia hi haurà servei de bar a càrrec dels Caçadors de Llagostera.

Viu l'estiu
a Llagostera!
Consulteu totes les activitats al programa oficial

