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El curs comença
amb la posada en marxa
de la nova llar d’infants El Carrilet
S’hi ha inscrit un total de 93 infants distribuïts en sis aules
Llagostera ha començat el curs escolar amb una important ampliació de l’oferta educativa. El municipi
ha estrenat la nova llar d’infants El Carrilet, un equipament que ja utilitzen un total de 93 nens i nenes
distrbuïts en quatre aules de P1 i dues aules de P2.
La nova llar d’infants funciona des de l’1 de setembre passat amb total normalitat i se suma a l’oferta
educativa que ofereix la llar d’infants El Niu, amb dues aules de P2. Actualment s’està treballant per
tal de posar en funcionament el proper mes de gener una aula de lactans a la llar d’infants El Carrilet.
Aquesta nova proposta està pensada per als nadons de més de 4 mesos i compta amb un màxim
de 8 places.
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Una gran festa per celebrar
la inauguració
La inauguració oficial de la llar d’infants El Carrilet es va celebrar el 20
de setembre passat. Unes 200 persones aproximadament van participar
en aquest acte, en el qual hi va assistir l’Alcalde de Llagostera, Fermí
Santamaria Molero, i la Regidora d’Educació de l’Ajuntament, Montse Vilà,
acompanyats del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Ernest Maragall.
La jornada d’inauguració va començar a les 12 del migdia amb l’espectacle
infantil Cançonetes de Jordi Tonietti al pati de la llar d’infants. Seguidament,
es va dur a terme l’acte oficial d’inauguració i posteriorment es va iniciar
una jornada de portes obertes. Tots els assistents, entre ells molts pares
i mares, van poder visitar les dependències de la nova llar.

Cinc centres educatius a Llagostera
Llagostera, compta actualment amb un total de cinc centres educatius:
la llar d’infants el Niu, la llar d’infants El Carrilet, el CEIP Lacustària,
el Col·legi Nostra Senyora del Carme i l’IES Llagostera.

Un nou CEIP per al municipi
Des del més de setembre d’aquest any, s’ha començat a construir el
nou CEIP de Llagostera. Aquesta és una escola que està previst que
es posi en funcionament el curs 2009/2010 i s’afegirà a l’actual oferta
educativa del municipi. El nou CEIP estarà ubicat al carrer Amical de
Mauthausen, 14.

A la recerca d’un nom per a l’escola

Jesús Malagon substitueix
Cristina Campeny

L’Ajuntament de Llagostera, les escoles del municipi i diferents mitjans
de comunicació tenen previst obrir properament un procés participatiu
per tal de triar el nom de la nova escola. Des de l’equip de govern,
especialment des de la regidoria d’Educació, us animem a participar
i a posar nom al nou CEIP. Al mateix temps, aprofitem per donar les
gràcies a totes aquelles persones que ens han ajudat a tirar endavant
tots els projectes educatius del nostre municipi.

En la sessió plenària del dia 29 d’octubre passat, en Jesús Malagon
Granados va prendre possessió com a Regidor de l’Ajuntament de
Llagostera, en substitució de Cristina Campeny. Tots els grups polítics
amb representació al consistori van desitjar sort i bona feina al nou
Regidor. A la imatge, podeu veure Malagon a l’acte de possessió a la
Sala de Plens de l’Ajuntament.
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Mocions dels grups municipals
PSC

ERC

ICV-EUIA

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Llagostera
segueix fent propostes a l'equip de govern amb l'ànim
de millorar diferents aspectes que afecten a les persones
que viuen al nostre poble. I per l'acceptació que tenen
per part de l'equip de govern, queda clar que tenim una
forma força diferent de veure les coses.

EL PREU DE L'AIGUA

L'equip de govern va votar en contra de tres propostes
presentades pel nostre grup, tot i la predisposició que
varem manifestar per aconseguir el consens.

El mes de juny i com a conseqüència del malestar generat
per les obres a la vila vam presentar una proposta per
minimitzar l'impacte sobre el comerç local i l'activitat
diària de la població de les obres corresponents al pla
d'accessibilitat i nucli antic.
Aquesta proposta incloïa:
1. Crear un grup de seguiment format per representants
dels veïns afectats de cada sector i representants i
tècnics de l'Ajuntament per fer un seguiment constant
del desenvolupament de les obres.
2. Que mitjançant aquest grup s'establís una via de
comunicació eficaç entre els veïns afectats i
l'Ajuntament per resoldre les incidències que s'originen
en el dia a dia de les obres i permetés adoptar les
solucions puntuals que fossin necessàries.
3. Que es fessin convocatòries periòdiques obertes a tota
la població per explicar les previsions i l'estat actual
de les obres.
4. Que es fes difusió pública i efectiva de l'ordenació del
trànsit i de les previsions de talls de carrers així com
alternatives d'aparcament i horaris de càrrega i
descàrrega.
La proposta va ser rebutjada per l'equip de govern. (CiU
IxLl)
El més de setembre vam presentar dues al·legacions al
Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius Municipals
(MIEM) de Llagostera.
Les dues al·legacions que presentem són per millorar el
mapa proposat i estalviar mancances que es poden produir
a mig termini segons les previsions de creixement
considerades en l'estudi.
1. Tenint en compte que l'actual equip de govern te previst
realitzar una revisió del POUM i que en l'actual la zona
esportiva queda molt limitada i mancada d'aparcament
específic. Proposem que el MIEM definitiu contempli
una reserva de sòl per equipaments a la zona compresa
entre l'avinguda de l'esport (a continuació de les
instal·lacions actuals) al nord, la carretera de Sant
Grau a l'oest i el camí que va de Can Llorenç de la via
fins a la riera a l'est i sud.
2. El mapa actual contempla un pavelló polisportiu de
triple pista, el qual segons se'ns ha informat verbalment,
ve a ser un com l'actual amb una sola pista
reglamentària que es pot subdividir en tres pistes
petites. Proposem que el nou pavelló tingui dues pistes
de mides reglamentàries i a més en les seves
instal·lacions s'hi ubiqui la sala de musculació (gimnàs).
De moment no hi ha hagut resposta a les al·legacions.
A l'octubre entrem la proposta per a la conservació i
renovació de la senyalització de les vies verdes locals:
carril VERD i carril GROC.
Vist que després de més d'un any l'equip de govern no
ha fet cap actuació en aquestes vies.
Proposem:
1. Que s'adeqüi la senyalització i el manteniment d'aquestes
dues vies, en el termini més breu possible, i en qualsevol
cas abans de la primavera de 2009.
2. Que s'anuncií i és fomenti el seu ús en la web municipal.
Veurem al ple d'octubre què passa amb aquesta
proposta...!

L'Ajuntament, després de retirar la seva proposta de
l'ordre del dia de 2 plens consecutius, ha acceptat,
amb lleugeres modificacions, la proposta d'Esquerra
relativa a l'increment del preu de l'aigua, molt per sota
de la proposta inicial de l'equip de govern.

·

En el cas de la proposta que demanava major
transparència de l'Ajuntament, es basava en els
80 indicadors que l'ONG Transparència Internacional
Espanya va utilitzar per avaluar als 100 ajuntaments
més grans de l'Estat. Es demanava un esforç per
a que la nova web municipal (en construcció)
inclogués la màxima informació i que els indicadors
que no es veiessin assumibles a curt termini
s'incorporessin a mig i llarg termini. Els indicadors
es referien a temes tant diversos com la informació
de la corporació municipal (16), les relacions amb
els ciutadans i la societat (20), aspectes econòmics
i financers (20), aspectes de contractacions de
serveis (6) i aspectes d'urbanisme i obres públiques
(18).

·

En el cas de la proposta que demanava la creació
d'una comissió especial de queixes i suggeriments,
aquesta és una mesura recollida a la Llei de
modernització del govern local que és obligatòria
per a les grans ciutats. L'objectiu que es perseguia
no era cap altre que el d'aconseguir una desitjable
qualitat dels serveis municipals a través d'aquest
mecanisme de supervisió de l'activitat municipal.
La proposta també plantejava la instal·lació de
bústies de recollida de queixes i suggeriments als
equipaments municipals.

·

En el cas de la proposta sobre les llars d'infants
municipals, es pretenia que aquest servei públic
arribés al 100 % de les places de 0 a 1 any, tot
recordant que hi ha 70 infants, nascuts entre gener
i agost d'aquest any, que es podrien beneficiar.
La proposta també buscava el reconeixement dels
dos centres educatius i el seu funcionament
autònom. Instava a l'equip de govern a que
promogués la creació de l'AMPA de la nova llar, i
li recordava que fa un any el ple va aprovar una
moció per fer un reglament de règim intern, un
reglament del consell de participació i la zonificació
escolar.

Al ple de 22 de maig, el grup de govern va presentar
a aprovació del ple una proposta que suposava la puja
de fins al 20% de la quota de l'aigua, i que significava
un 12,5% en el total del rebut (tenint en compte d'altres
conceptes com clavegueram, manteniment de
comptadors...)
A canvi, els abonats que consumien molt per sobre
del que aconsellaria una bona gestió de l'aigua veien
reduïda la facturació per sota de la que pagaven fins
llavors. Tot això ho podem comprovar a la gràfica que
l'Ajuntament va incorporar a l'expedient:

Dades a destacar de la gràfica:
En un consum de 18 m3 l'increment total arriba a ser
del 12,5% aproximadament.
En un consum de 51 m3 l'increment és 0.
En un consum de 81 m3 l'increment total és idèntic
al consum de 18 m3.
El grup d'Esquerra va fer veure la incongruència de la
proposta, perquè no fomentava l'estalvi d'aigua i perquè
implicava un augment que la situació econòmica actual
no aconsella en absolut.
Novament, l'equip de govern va presentar la proposta,
mínimament retocada, al ple de 25 de juny, argumentant
que no hi havia cap altra alternativa, per molt que la
volguessin trobar. És aquí on Esquerra va demanar
deixar-ho de nou sobre la taula i es va comprometre
a lliurar a l'equip de govern la seva proposta, que
demostrava que l'alternativa hi era i que comportava
una puja per a l'usuari al voltant de l'IPC i que feia que
qui més consumís pagués més, cosa que no es donava
en la proposta de CiU-IxLl.
Analitzada per l'empresa gestionària del servei i pels
serveis tècnics, en el ple de 10 de juliol es va aprovar
la proposta d'Esquerra, cosa que ens satisfà pel bon
servei que des de l'oposició hem pogut fer a la població
en general i a la política d'estalvi d'aigua que la situació
de sequera que estàvem vivint i que pot tornar a produirse ens demana.

Les tres propostes pretenien donar continuïtat a una
línia d'actuacions que ha permès que Llagostera doni
cobertura al 100% de places de llar d'infants de 1 a
3 anys, a ser un dels 13 municipis gironins que té Pla
educatiu d'entorn, a aconseguir finançament per la
urbanització de tot el nucli antic, a fer una web municipal
que estava entre les 10 millors de la província, etc.
Malauradament el vot en contra de CIU i IxLL i, el que
és pitjor, la manca d'arguments trunquen amb l'ambició
que caracteritzava als anteriors equips de govern.
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Llagostera, en
procés de canvi
L'Ajuntament té diverses obres urbanes en marxa amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i
fer un municipi accessible per a tothom
L'Ajuntament de Llagostera té en l'actualitat molts projectes urbanístics
en marxa. L'objectiu és augmentar la qualitat de vida dels ciutadans,
incrementar l'accessibilitat del municipi i, en definitiva, millorar la imatge
de Llagostera. Hi ha diverses obres que estan a punt d'acabar, com les
d'urbanització del carrer Canalejas, des del Carril fins a la cruïlla de Girona.
Aquests treballs han comportat l'ampliació de la vorera.
Pla d'accessibilitat
També segueixen a bon ritme les obres del Pla d'accessibilitat a tocar de la
plaça Catalunya (als carrers Almogàvers, Àngel Guimerà i Consellers) i la
primera fase de rehabilitació del nucli antic. A més, s'estan executant obres
de renovació de l'enllumenat, fet que implica que sovint també s'hagin d'obrir
voreres.

Reorganització de l'àrea d'Urbanisme
L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Llagostera s’ha reorganitzat aquest
darrer any per donar un millor servei al ciutadà. Actualment l'àrea està
dirigida per un cap d'àrea que és una advocada especialitzada en
urbanisme, que dirigeix i coordina el personal, assessora i informa els
expedients, i és la màxima responsable administrativa per sota del secretari
municipal. A més, hi ha dos tècnics superiors, un arquitecte superior i un
enginyer que informen els expedients cadascun d'ells segons la seva
titulació. Per sota d'aquest nivell hi ha dos tècnics de grau mig i dos
arquitectes tècnics (un dedicat a obres i serveis i l'altre a control de la
legalitat urbanística). Tots aquests tècnics treballen a temps parcial.
Completen l'organigrama tres admninistratius (a temps complet) que
donen curs a tots els tràmits de l'àrea i presten assistència als tècnics.
Cal destacar a més, la creació de la figura del responsable de disciplina
urbanística. Des de l’Equip de Govern es vol ser molt rigurós en el control
de la legalitat. És necessari que tots siguem conscients que la qualitat
de l’urbanisme passa perquè tots complim les normes i perquè els
infractors siguin efectivament sancionats.

La millora del nucli antic
La millora del nucli antic és ja una de les iniciatives importants del nostre
municipi. Ben aviat s'inciaran les obres de la segona fase, que s'ha
adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona, de Santa Cristina d'Aro, amb
una notable baixa de prop de 300.000 euros per sota del preu de licitació.
Pel que fa a la primera fase de la reforma del nucli antic, s'ha procedit a
enderrocar, fora del projecte, la casa que hi havia sota el mirador de la
plaça del Castell. Aquest habitatge estava abandonat i en ruïnes, i amb
aquesta acció s'ha alliberat un tram important de muralla.
Unes obres històriques
Totes aquestes actuacions coincideixen amb l'inici històric de les obres
d'urbanització del nucli de Font Bona, fruit de la bona feina feta durant
anys per part de la Junta de Compensació d'aquella urbanització i la bona
entesa i col·laboració que hi ha hagut amb l'Ajuntament.
Col·laboració del veïns
Totes aquestes obres i millores provoquen molèsties lògiques a vianants,
comerciants i a tothom qui s'hi troba, però al mateix temps ens il·lusiona
que la imatge del poble pugui fer un tomb i que la qualitat de vida de tots
els ciutadans millori. Des de l'Equip de Govern es vol agrair molt especialment
la col·laboració prestada per part de tots els veïns, que ha permès millorar
molts aspectes del decurs de les obres. Aquest és el cas del Pla
d'accessibilitat, en el qual s'ha millorat el projecte inicial amb el soterrament
de gran part de les línies elèctriques a través d'un acord amb Fecsa
Endesa, i la renovació de la xarxa d'aigua potable.
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Excavacions a can Caciques
Aquest mes de novembre s'iniciarà l'excavació
de can Caciques. La intenció és documentar
i, si és possible, datar la construcció de la
casa i de la muralla i la torre que s'hi amaguen.

El fons patrimonial de can Llambí
ingressa a l'Arxiu de Llagostera
Està integrat per 157 pergamins datats entre el 1248 i el 1726
La sala de Plens de l'Ajuntament de Llagostera va acollir, el 17 d’octubre passat, l’acte públic de
cessió del fons documental de can Llambí a l'Arxiu Municipal de Llagostera. A l'acte, on hi van
assistir unes 100 persones, hi van intervenir l'Alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria Molero,
l'arxivera, Marta Albà, la qual va fer una presentació del fons, explicant els seus origens i alguns
detalls curiosos, i l'historiador medievalista Elvis Mallorquí, qui va fer una repassada a la història
del veïnat de Panedes.
El fons ha estat cedit pels actuals propietaris, la Sra. Maria Teresa Garriga Llambí i José Luís Garriga
Llambí, a l'Arxiu Municipal de Llagostera per garantir-ne la custòdia, i assegurar-ne la conservació
i facilitar la consulta al públic estudiós. El fons està format per 157 pergamins datats entre el 1248
i el 1726 i la resta, fins arribar als 452 registres que formen l'inventari, és documentació en suport
paper entre el segle XVIII i el primer quart del segle XX.

Sobre el fons i la família Llambí:
El fons patrimonial Llambí de Panedes és un fons generat arrel de la formació i l'administració del
patrimoni de la família Llambí. Els orígens de la família Llambí al veïnat de Panedes de Llagostera
es remunten a l'any 1500 quan Martí Llambí, pagès natural de Sant Feliu de Guíxols, compra el
mas Riba a Joan Riba, senyor del mas Riba de Panedes, a partir d'aquest moment anomenat mas
Llambí.
Quan la família Llambí efectua aquesta compra, rep els testimonis de la propietat transmesa, és
a dir, els títols i actes notarials que donen fe de la titularitat de la propietat. És per tant l'antiguitat
del mas Riba (referències des de 1316), la seva formació, amb les agregacions d'altres masos avui
desapareguts com el Pou, el Feliu o l'Alegret i les posteriors concentracions de terres fetes pels
Llambí, el que fan que aquest fons tingui una gran rellevància.

Un moment de l'acte de cessió a l'Ajuntament de Llagostera.

Exposició arqueològica a can Salades
S'estant acabant els treballs de posada en
marxa de l'exposició A la recerca del passat.
Buscar els orígens, trobar respostes, que
pretén mostrar al públic el material arqueològic
trobat a Llagostera i al seu entorn. La previsió
és poder-la inaugurar el proper mes de
desembre.

L'Escola de Belles Arts i els primers pintors
La doctora en Història de l'Art, Mariona
Seguranyes, està realitzant per encàrrec de
l'Ajuntament un treball de recerca sobre els
primers anys de l'Escola de Belles Arts, creada
el 1882, i dels primers pintors que d'una
manera o altra hi van estar relacionats: Rafael
Mas, Pere Mayol, Mossèn Gelabert i Emili Vilà.

L'escriptora Sílvia Soler parla de literatura
a la Biblioteca
L'escriptora i periodista Sílvia Soler va oferir,
el 23 d'octubre passat, una xerrada a la
Biblioteca de Llagostera. Sílvia Soler, que ha
estat guardonada amb l'últim Premi Prudenci
Bertrana de novel·la per la seva obra Petons
de diumenge, va parlar entre altres coses, de
cóm va sorgir la idea d'escriure-la; de les
seves altres obres, especialment d'aquelles
que tracten els 40 anys en la vida de les
dones, com 39+1 o 39+1+1, que li han donat
tanta popularitat; del futur dels llibres i de la
literatura, i dels textos literaris que més l'han
impactat com a lectora. Posteriorment, en un
ambient distès i força amè, es va establir un
col·loqui entre ella i els assistents a l'acte.
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Una quinzena de propostes
ompliran Llagostera de teatre

Més de 300 persones
s'han inscrit als cursos
del municipi

PROGRAMACCIÓ també inclou produccions de
companyies de teatre local, que presentaran
espectacles com el musical The Mist (Aula d'Art),
Cena para dos (Llagostera Art) i Temps vertical
(dirigit per l'actor i director Martí Peraferrer).
Una altra novetat destacada és la reunió de tres
mags de Llagostera per oferir dues actuacions
de màgia, una per a adults i una altra per a
nens. La temporada es tancarà el mes de juliol
amb la representació a la plaça del Castell d'Els
batecs del turó, peça teatral inspirada en una
llegenda local escrita per Rafael Mas i
protagonitzada per vilatans de Llagostera.

Ja hi ha més de 300 persones inscrites a alguna
de les activitats programades per l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament, la Llar del Pensionista
i el Casino Llagosterenc. La majoria dels cursos
i cursets va començar el mes d'octubre. Com a
novetats d'enguany, cal destacar els cursos
d'Anglès per a gent gran, Què puc fer amb les
meves fotos i Un viatge per la història dels Països
Catalans. A més, hi podeu trobar diferents nivells
de cursos de català, ioga, belles arts, informàtica,
patchwork... Podeu consultar l’oferta d'aquestes
activitats i cursos al web www.llagostera.org o
demanar el llibret informatiu a l'Ajuntament.

La música i els cursos completen
l'àmplia oferta cultural del municipi,
apta per a tots els gustos
L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera
i la Comissió de teatre han elaborat la temporada
2008/2009 que sota el nom de PROGRAMACCIÓ
reuneix una quinzena d'espectacles teatrals
programats fins al mes de juliol de 2009. Per
segon any consecutiu s'ha aconseguit
confeccionar una programació molt atractiva,
que inclou teatre infantil i per a adults, tant
professional com amateur.
També s'hi han inclòs els espectacles que
formaran part del cicle Escenaris 2009 de Teatre
al Gironès, organitzat pel Consell Comarcal i la
Diputació de Girona. Dins aquest cicle hi podrem
trobar l'espectacle Petó públic dirigit per Rosa
M. Sardà, i la comèdia Vides Privades ,
interpretada per Mercè Martínez (Porca Misèria).
Ambdós espectacles es presenten enguany al
festival Temporada Alta de Girona.

Podeu consultar la programació de teatre i
música a la contraportada d'aquest butlletí

La companyia
La Planeta,
amb l’obra
”Vides Privades”.

Lacústica
una programació estable de música
El cicle de concerts Lacústica neix aquest any per proposar una oferta fins ara inèdita a Llagostera:
una programació estable de música. S'ha creat una comissió integrada per vilatans afeccionats
o vinculats a l'Escola de Música del Casino per crear una programació de concerts que anirà
des del novembre de 2008 i fins a l'abril de 2009.
Aquest cicle s'ha creat amb l'objectiu d'oferir al públic una oferta variada de concerts de qualitat
i, de passada, ajudar a completar l'educació musical dels alumnes de l'Escola de Música. Amb
el nom Lacústica - música de prop, s'ha volgut fer un joc de paraules amb el terme Lacustària
i la paraula “acústica”, remarcant el caràcter de proximitat de les propostes del cicle. Els concerts
s'oferiran en tres espais: el Teatre Casino Llagosterenc, l'Església Parroquial i la Sala de Plens
de l'Ajuntament de Llagostera.

Joventut
Cessió de les instal·lacions
parroquials per als joves
L'Ajuntament de Llagostera i el Casal
Parroquial Llagosterenc han signat un conveni
de cessió d'ús mitjançant el qual el municipi
podrà utilitzar les instal·lacions del Casal.
L'Ajuntament té previst destinar aquests
espais a les entitats del muncipi que ho
necessitin i també als joves, en el marc del
Pla Local de Joventut.
Les instal·lacions del Casal estan formades
per un teatre amb un aforament per a 450
persones, una zona esportiva, una de pícnic,
aparcaments i diverses sales polivalents.
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Un capvespre a Llagostera guanya el primer
concurs de fotografia
La fotografia “Capvespre” de Margarita Darder
va ser la guanyadora del primer concurs de
fotografia Descobrim Llagostera, dotat amb 300
euros i un dinar per a dues persones dins les
Jornades Gastronòmiques del Bolet. Les
fotografies dels participants (unes 75) al concurs
han estat exposades a l'Oficina de l'Estació del
6 al 19 d'octubre.
El segon premi ha estat per a la imatge “Casino”
d'Antonio Illa, premi dotat amb 150 euros i un
dinar, mentre que el tercer premi ha estat per
a “Jardí en Flor” de Mireia Vert, dotat amb un
dinar per a dues persones a un dels restaurants
de les Jornades Gastronòmiques del Bolet.

Gran èxit de la primera edició
de la Fira de Segar i Batre

Dues noves informadores
turístiques a Llagostera

Unes 3.000 persones van assistir el juliol passat
a la primera edició de la Fira de Segar i Batre
de Llagostera. Aquesta és una nova iniciativa
per tal de mostrar la feina i la tradició dels
pagesos, agricultors i caçadors del municipi.

L'Oficina L'Estació, durant els mesos de juliol,
agost, setembre i octubre, ha contractat dues
informadores turístiques per tal d'atendre el
visitant de Llagostera i donar suport als serveis
que ofereix aquest punt d'informació. La
contractació de les informadores turístiques
ha estat gràcies a l'atorgació d'un pla
d'ocupació que s'incentiva des del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Durant tota la jornada es va poder gaudir d'activitats
adreçades a totes les edats i relacionades amb
el món de la pagesia, caça i tradició catalana,
com ara un mercat artesanal i de caça, la mostra
de gossos de caça, concentració de cotxes i motos
antigues, espectacle de màgia, jocs tradicionals
infantils, cercavila de gegants, passejades amb
burrets, ball de bastons amb els bastoners de
Malla d'Osona i actuacions musicals amb Gralla
de Boix i Set de Folk. Però l'activitat més exitosa
va ésser la demostració del batre i l'elaboració
d'un paller, inicaitiva que va fer tribut al nom de
la festa.
La Fira de Segar i Batre va estar emmarcada en
la celebració de la Festa d'Estiu de Llagostera,
amb la botiga al passeig i un munt d'activitats.

Durant aquests mesos, el total de persones
ateses en aquest punt han estat 600,
aproximadament. La majoria de les consultes
es referien a rutes amb bicicleta, espais
d'interès del municipi i el seu entorn,
restaurants, mitjans de transport i informació
de les destinacions de costa o Girona ciutat.
El visitant majoritari han estat famílies i usuaris
de la via verda d'arreu del món, des d'Israel,
fins a Canadà i Estats Units. Però la major
afluència ha arribat de l'Estat espanyol, França
i Anglaterra.
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Unes 10.000 persones participen
a la Festa del Bolet de Llagostera
Llagostera va repetir l'èxit de l'any passat
Unes 10.000 persones van visitar Llagostera amb
motiu de la sisena edició de la Festa del Bolet, una
proposta que va satisfer les expectatives de participants
i visitants. La festa estava organitzada per l'àrea de
Promoció Local de l'Ajuntament de Llagostera, la Unió
de Botiguers, l'Associació de Restaurants de Llagostera
i diverses entitats del municipi. Novament, les riuades
de gent pels carrers i les places del nucli antic van
ser les protagonistes d'una de les jornades boletaires
més esperades de les nostres comarques. Enguany,
i com a novetat, l’organització va demanar a tothom
que es vestís amb robes de principis del segle XIX i
que guarnís els balcons. Al mercat hi van participar
un centenar d'artesans, i s'hi podien trobar diferents
demostracions d'oficis antics com ara esclopeters,
bufadors de vidre, cistellaires, tallers de cuir i de telar
llana. A més, també es van oferir tallers infantils per
als més menuts. Durant el matí la concentració de
140 puntaires van amenitzat la plaça del Castell, on
a la tarda s'hi va poder veure la demostració de vol
de falcons i el lliurament de premis del Concurs de
Caçar Bolets de Llagostera i l'apreciat Ou de Reig. Al
llarg de tota la jornada es van dur a terme activitats
per a totes les edats, com la pujada al campanar, les
passejades amb ases, jocs tradicionals infantils i
exposicions micològiques.

La gastronomia del bolet
La gastronomia del bolet està molt arrelada al nostre municipi i això es va poder comprovar
en les diferents opcions gastronòmiques que es van cuinar durant la jornada. Tant la taverna
del Casal de la plaça Llibertat, com el dinar del bolet a la plaça Catalunya, van esgotar les
seves existències en oferir menús boletaires per a tots els visitants.

Premi Ou de Reig, Concurs de Caçar Bolet i lliurament de premis:
Una de les activitats tradicionals de la Festa del Bolet és el lliurament de premis que enguany
va tenir lloc a les cinc de la tarda a la plaça del Castell amb la presència de Fermí Santamaria,
Alcalde de Llagostera.
· Premi Ou de Reig: Atorgat al Grup Excursionista Bell-matí amb 43 anys d'existència al
municipi. Aquest premi es lliura cada any a una entitat en reconeixement de la tasca social
i cultural dins el municipi.
· Premis del Concurs de caçar Bolets: Premis que delibera l'Associació Micològica Joaquim
Codina.
· El premi al bolet més gros ha estat per a Carme Salas
· El premi al bolet més estrany ha estat per a Xavier Erze
· El premi a la varietat ha estat per a M. Àngels del Monte.
També s'ha atorgat el premi al Cistell de Plata de la Unió de Botiguers a la carnisseria Can
Codina i la Forquilla de Plata de l'Associació de restaurants a Àngel Grabulosa i Corcoy.

Lliurament del Premi
Ou de Reig al Bellmatí.

Jornades Gastronòmiques
Amb la Festa del Bolet comencen les jornades gastronòmiques
de la Cuina del Bolet, que tenen una durada d'un mes, i enguany
arriba fins al 12 de novembre. Durant aquest mes, als restaurants
de l'Associació de Restaurants de Llagostera es pot degustar
diferents menús on el producte estrella és el bolet.
Els restaurants implicats són: Ca l'Artau, Cal Degollat, Mas Roure,
Ca la Maria, Mas Tarrè, El Carril i Panedes. Per poder escollir el
restaurant, l'organització ha elaborat un tríptic informatiu que es
poden trobar als diferents establiments de Llagostera. Les jornades
estan incloses en la programació de les diferents jornades que
es fan al llarg de l'any a Llagostera: La Cuina de l'Escurat, La
Cuina de Festa Major i La Cuina del Bolet.

Diversos ciutadans van guarnir els seus balcons.
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La salut dels nostres
infants: la febre
La febre és un signe molt freqüent en els nens.
No és una malaltia en si mateixa, sinó que és
una reacció natural del cos a una agressió
externa, ja sigui per un microbi (el més freqüent),
per un cop de calor, per un gran traumatisme,
etc…
Mesurem la temperatura corporal amb el
termòmetre. Existeixen al mercat gran varietat
de termòmetres. Els més utilitzats en infants són
els digitals axil·lars i anals, els de mercuri i els
òtics. Tots tres són mètodes correctes i fiables,
però cal tenir en compte que la temperatura
corporal és l'axil·lar. La temperatura presa a
l'oïda o a l'anus és 1 grau superior a l'axil·lar i,
per tant, s'ha de restar 1 grau a l'hora de valorar
la presència o no de febre.
En funció de la temperatura classifiquem la febre en:
Febreta o febrícula: des de 37,5ºC fins a 38ºC
Febre: de 38ºC a 40ºC
Hiperpirèxia o febre alta: a partir de 40ºC
Hem de considerar la febre com una cosa
positiva. L'augment de temperatura corporal
produeix un efecte antimicrobià en si mateix i,
a més, provoca un augment de la producció de
glòbuls blancs i defenses de l'organisme en
general. L'objectiu del tractament serà, doncs,
baixar la febre, mai eliminar-la del tot. La major
part dels nens més petits poden reaccionar a
agressions per virus lleus amb temperatures
elevades.
Què hem de fer quan detectem un augment
de temperatura corporal del nostre fill? El
primer que hem de fer quan creiem que el nostre
fill té febre és posar el termòmetre. Moltes
vegades creiem que el nostre fill està calent i el
que realment passa és que nosaltres tenim les
mans fredes, donant una falsa sensació de febre.
Si l'infant té febrícula i es troba bé (juga, menja
normal, riu,…), no caldrà realitzar cap maniobra
per baixar aquesta temperatura. D'aquesta
manera deixarem que la febre faci la seva funció
defensiva correctament.

Si la temperatura és superior a 38ºC, disminuirem
la temperatura amb antitèrmics habituals
(paracetamol o ibuprofè), administrats cada 6 o
8 hores. Les mesures mecàniques també són
molt efectives. És important no abrigar l'infant,
realitzar banys amb aigua tèbia, donar per beure
molta aigua i treure la roba.

En aquest article el pediatra Daniel Castillo
dóna alguns consells per actuar davant
d'aquesta reacció del cos
Quan poden tornar a escola? Passades 24
hores de la desaparició de la febre.
Daniel Castillo i Isern
Servei de Pediatria Consultori de Llagostera

Quan cal anar al metge? En tot cas, quan la
febre sigui alta. En cas de febre moderada, si hi
ha algun símptoma acompanyant (mal d'oïda,
mal de coll, mal de cap, mal de panxa, vòmits,
diarrea,…).
En cas de febreta o febre moderada, sense
símptomes acompanyants (febre sense focalitat),
cal esperar 48 hores i observar. En la majoria
dels casos es tracta de virus lleus que donen
una febre lleugera i que desapareix sense cap
tractament. Altres vegades són pròdroms d'una
malaltia que encara no ens ha donat la cara.

HORARIS DEL CAP DE LLAGOSTERA
El Centre d’Assistència Primària de Llagostera ofereix cobertura mèdica a tots aquells que ho
necessitin. Per demanar hora, ho podeu fer per telèfon, al número 902 111 444 (Sanitat
Respon).
També es pot demanar cita per Internet, a través del web www.ias.cat · www.ias.scs.es.
Els horaris del CAP de Llagostera són els següents:
Servei de pediatria
Dilluns 9 a 14h i de 16 a 20h
Dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14h
Dijous de 16 a 20h
Metge de Família
De dilluns a divendres de 8.30h a 20h
Telèfon del CAP de Llagostera: Tel 972.83.12.03
Per emergències contactar a CAP Cassà de la Selva: Tel. 972 46 38 82 / 972 46 38 83
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Una festa dóna
a conèixer la deixalleria
L’objectiu és promoure el reciclatge
entre la població llagosterenca
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera va organitzar, el
27 de setembre passat la I Festa de la Deixalleria. L’objectiu d’aquesta
celebració era promoure el reciclatge i l’ús de la deixalleria i anava
adreçada a la població llagosterenca en general i especialment als usuaris
habituals de la deixalleria.
La jornada va començar a quarts de cinc de la tarda amb un seguit
d’activitats enfocades a difondre l’hàbit de reciclar i de reduir els nostres
residus. Durant tota la tarda els participants van poder jugar i entretenirse amb els jocs d’enginy fets amb materials reciclats de Gargot de joc,
informar-se al Punt d’Informació de l’àrea i visitar l’exposició Dóna la volta
als residus de la Generalitat de Catalunya. La companyia Vivim del Cuento
va fer riure els més petits i també els grans explicant contes reciclats.
A més, els mes petits del municipi es van endur a casa una curiosa vareta
màgica, elaborada per ells mateixos, que fa que els més mandrosos
reciclin.
Finalment el centenar de persones que van assistir a la festa van gaudir
d’un bon berenar que va tancar l’acte. Des de l’àrea de Medi Ambient
volem agrair l’assistència de tots els participants i animar la resta de la
població a conèixer la deixalleria.

Alguns dels tallers que es van dur a terme durant la festa.

Vine a la deixalleria!

Recollida de trastos al bosc

La deixalleria és una instal·lació on els ciutadans poden dipositar aquelles
deixalles per a les quals no hi ha contenidors urbans de reciclatge.
Què hi puc dur? Tota mena de residus domèstics com productes de neteja,
de bricolatge, fluorescents, bombetes, olis minerals, piles, insecticides,
llaunes, restes de jardineria, paper, cartró, envasos, ampolles, ferros,...
On és? La deixalleria municipal de Llagostera és al carrer Migjorn número
7 del Polígon Industrial.
Horaris: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Els dissabtes
de 10 a 13 h i de 15 a 19 h i els diumenges de 9 a 13 h. Els dilluns és
tancada.
Serveis: A part de poder anar personalment a la deixalleria, l'Ajuntament
disposa d'un servei de recollida de trastos a domicili. Aquest servei gratuït
funciona el segon i l'últim dimecres de cada mes i cal demanar-lo amb
antelació trucant al telèfon 972 83 03 75. Per a més informació sobre la
deixalleria, podeu trucar al 972 83 17 07.

Una vintena de voluntaris van participar el diumenge 19 d'octubre passat
a la recollida de trastos al bosc. L’objectiu és netejar els boscos i els
espais rurals de Llagostera.
La jornada va començar a les 9 del matí i durant quatre hores, els tres
vehicles que es van utilitzar per a la recollida, van traslladar a la deixalleria
el material que s'anava trobant: matalassos, sanitaris, ferralla, envasos,
vidre i runa diversa. Els indrets d'actuació van ésser la carretera de Tossa,
la zona de Panedes i Romanyà, i veïnat de Sant Llorenç.
La recollida de trastos és una iniciativa de l'ADF de Llagostera en la qual
també hi col·labora l'Ajuntament. Tant l’organització com els col·laboradors
consideren molt positiva la participació dels voluntaris i la tasca que duen
a terme.
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PROGRAMACCIÓ: TEMPORADA DE TEATRE 2008-2009
L'última nit de Mercè Rodoreda
Llagostera Màgica
Llagostera Màgica
Cena para dos
Cena para dos
Una paradeta particular
Els Pastorets
Els Pastorets
Petó públic
En Patufet
La bella dorment
Tirant lo Blanc
Temps vertical
Temps vertical
Vides Privades
Els batecs del Turó

Infinit Teatre
Daniel's, Eduard Juanola, Agustí i Oriol
Daniel's, Eduard Juanola, Agustí i Oriol
Llagostera Art
Llagostera Art
La Bleda
Casal P. Llagosterenc
Casal P. Llagosterenc
Mentidera Teatre
Centre de titelles de Lleida
Dreams Teatre
L'Estenedor
Martí Peraferrer
Martí Peraferrer
La Planeta
Martí Peraferrer

23/11/08
29/11/08
30/11/08
06/12/08
07/12/08
14/12/08
26/12/08
28/12/08
31/01/09
01/02/09
01/03/09
05/04/09
25/04/09
26/04/09
09/05/09
3, 4 i 5 juliol

19 h
22 h
18 h
22 h
18 h
18 h
18 h
18 h
22 h
18 h
18 h
18 h
22 h
18 h
22 h
22.30 h

Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casal P. Llagosterenc
Teatre Casal P. Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casal P. Llagosterenc
Teatre Casal P. Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Plaça del Castell

Per a més informació o venda d'entrades us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Cultura i Festes: 972 83 00 05 / cultura@llagostera.org.

LACÚSTICA: CICLE DE CONCERTS TEMPORADA 2008-2009
Ofèlia Roca (soprano) i Duet Ortolà-Ginés (piano)
Grup instrumental: flauta travessera, violí, viola, violoncel i fagot
Concert de Nadal De L'escola De Música
Concert d'Any Nou: Coral Cantaires de Caldes
Brossa Quartet de corda: Músiques de l'Holocaust
L'Orquestrina: Circ Mag en Concert...
Duet soprano i mezzosoprano (Rimma Khismatullina i Gina Reyner)
Concert De Sant Jordi de l'Escola de Música

16/11/08
13/12/08
20/12/08
01/01/09
25/01/09
22/02/09
22/03/09
23/04/09

19 h
22 h
20 h
19 h
19 h
18 h
19 h
20 h

Teatre Casino Llagosterenc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Teatre Casino Llagosterenc
Església Parroquial
Teatre Casino Llagosterenc
Teatre Casino Llagosterenc
Església Parroquial
Teatre Casino Llagosterenc

Les persones menors de 18 anys i les majors de 60 anys tindran un descompte del 50% del preu de venda de les entrades. per a més informació o venda
d'entrades us podeu posar en contacte amb l'àrea de cultura i festes: 972 83 00 05 / cultura@llagostera.org.

Fira de Nadal
14 desembre 2008

