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Un any
ple de reptes
L’any 2009 és un any d’incertesa per la crisi econòmica que ens afecta. Davant d’això, l’administració local ha
de donar resposta a les necessitats de la gent, i ha de fer els esforços que calguin per impulsar la recuperació
econòmica. D’una banda, cal ajudar a les persones que s’han quedat sense feina, a la gent amb pocs recursos
econòmics i als que passen dificultats. Molt a prop de casa tenim un quart mon que potser no veiem, però que
existeix i cal tenir molt present per ajudar-los en la mesura del que sigui possible.
D’altra banda, cal executar les inversions previstes, especialment aquelles que millorin la qualitat de vida dels
ciutadans pel que fa a la circulació viària, l’eliminació de barreres arquitectòniques o les que posin en valor, el
ric patrimoni arquitectònic, cultural i paisatgístic que tenim a Llagostera.
Per aquest motiu, l’any 2009 a Llagostera és un any d’obres. Uns treballs que, malgrat que comportaran una
millora de la qualitat de vida del llagosterencs i llagosterenques, també comporten mals de cap als veïns, que
es troben amb les dificultats inherents a tota obra pública. Tot i que s’han fet i es continuen fent les gestions
necessàries per minimitzar aquestes molèsties, no sempre és possible evitar-les del tot. Per aquest motiu, en
nom de l’Ajuntament de Llagostera vull agrair la paciència als veïns afectats per les diverses obres en curs al
municipi: el pla d’accessibilitat, la millora del nucli antic o les obres de sanejament i canalització de les aigües
plujanes a la riera Gotarra. Els demano que tinguin la paciència necessària per poder gaudir el més aviat possible de les millores que suposaran aquestes actuacions.
Aquestes obres, amb independència de qui les executi, són un patrimoni de la gent del nostre municipi i hauran
estat possibles gràcies a les aportacions de tots els ciutadans que fem que Llagostera pugui mirar el futur amb
l’optimisme necessari per superar aquests moment difícils.
Entre tots fem Llagostera.
Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Bonificacions
a les taxes municipals
L’Ajuntament ha editat una guia en la qual s’informa de totes les bonificacions a les que pot accedir el ciutadà
L’Ajuntament de Llagostera, conscient de la situació
de crisi econòmica que es viu en tot els àmbits, ha
decidit crear un seguit de bonificacions de les taxes
municipals. Una de les taxes més bonificades és la
d’escombraries. Així, a més de rebaixes en el preu,
també es contribueix a una millor gestió dels residus.

Els habitatges que realitzen compostatge casolà, rebran un 10% de bonificació (han d’estar adherits a la
campanya organitzada per l’Ajuntament). Si hi ha llars
que realitzen el compostatge, però no estan adherits
a la campanya, ho han de fer saber a l’Ajuntament
per rebre el descompte del 10% en la seva taxa.

Les persones jubilades o pensionistes poden accedir
a un 20% en la bonificació de la taxa d’escombraries,
sempre i quan compleixin els requisits establerts a
l’ordenança municipal. A més, a aquest percentatge
s’hi pot sumar el 10% si fan compostatge casolà o
un mínim de cinc aportacions a la deixalleria.

Pel que fa a l’IBI, s’ha reduït 5 punts el tipus impositiu
per mitigar l’efecte de la revisió cadastral feta l’any
2006 i s’ha fraccionat el pagament de la quota en
dos terminis a les persones que tenen domiciliat el
pagament. Les famílies nombroses també es poden
beneficiar d’una bonificació del 20% de l’IBI i del
20% en la taxa de la llar d’infants.

Més de 700 llars s’han
fet el carnet de la deixalleria
durant el 2009
Més de 700 habitatges de Llagostera s’han fet el
carnet de la deixalleria des de principis del 2009. A
través d’aquest carnet, es compten les aportacions
que fa cada família adherida a la deixalleria. Si es
fan entre 5 i 10 aportacions a l’any, el descompte
de la taxa a partir del 2010 serà entre el 10 i el
20%. Això sí, cada família haurà de sol·licitar la bonificació durant el primer trimestre del 2010.
A la deixalleria es poden aportar residus especials o
de gran volum, excloent les restes orgàniques i de
rebuig, i els residus industrials i comercials.

Una guia de bonificacions

L’Ajuntament de Llagostera ha editat una guia en la qual queden reflectides totes les bonificacions a les que té dret el ciutadà
de Llagostera. Aquesta guia la podeu aconseguir a l’Ajuntament o través de la pàgina web www.llagostera.cat
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Els pressupostos
de Llagostera aposten
per la contenció
La majoria d’impostos i taxes s’han congelat
o creixen per sota de l’IPC
L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Llagostera ha fet un esforç important
i els pressupostos per al 2009 han apostat per la contenció, a causa de la
conjuntura econòmica que es viu actualment. L’objectiu és continuar fent
actuacions per al municipi, però al mateix temps, la majoria d’impostos, taxes
i preus públics s’han congelat o han crescut per sota de l’IPC. A més, també
s’han congelat els sous de l’alcalde, els regidors i els grups polítics.
El pressupost de Llagostera ha crescut un 0,17% respecte el de l’any 2008
i se situa entorn dels 12 milions d’euros.
Mesures per pal·liar la crisi
El pressupost d’aquest any ha fet un incís especial en les mesures que cal
dur a terme per mitigar els efectes de la crisi econòmica. Així, entre les actuacions que s’han programat en aquest sentit, destaquen les de promoció
de l’ocupació (amb la incorporació de tècnics de suport per buscar feina) i
de la borsa de treball. A més, s’ha potenciat l’Estació com a oficina d’atenció
al ciutadà.
Pel que fa als joves, l’Equip de Govern creu que cal ajudar-los i tenir en
compte les seves necessitats. Així, s’ha incorporat una tècnica en joventut
i s’han dissenyat actuacions específiques per incorporar els joves al mercat
laboral: tallers ocupacionals i plans d’ocupació.
A més, també es posa un èmfasi especial a les atencions benèfiques, destinades a aquelles persones que es troben en greus problemes de subsistència.

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 2009
Béns i Serveis corrents

2.422.669 €

(22,82%)

Despeses financeres

125.500 €

(1,18%)

Transferències corrents

588.908 €

(5,55%)

Inversions

4.224.962 €

(39,80%)

Transferències de capital

50.000 €

(0,47%)

Passius financers

45.000 €

(4, 24%)

Personal

2.754.000 €

(24,94%)
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Millores al centre de Llagostera,
a la deixalleria i al sector del
Passeig Romeu i Pompeu Fabra
Les inversions previstes també inclouen una partida per a la reparació d’edificis de titularitat municipal
El pressupost de l’Ajuntament de Llagostera destina
a inversions la quantitat de prop de més de 4 milions d’euros, el que significa gairebé un 40% del
global. Aquesta xifra es reparteix en diferents projectes, l’objectius dels quals és millorar la imatge de la
població i augmentar la qualitat de vida de tots els
ciutadans i ciutadanes.
Entre les inversions previstes cal destacar els projectes següents:
Urbanització del sector del carrer Canigó
(PAU -2). A aquest projecte es destinen 2,5 milions
d’euros, finançats per les contribucions especials
dels veïns. Aquesta actuació servirà per millorar
l’entrada i sortida de la població pel sector del carrer
Canigó.
Reurbanització de Llagostera Residencial.
Aquesta iniciativa per dignificar aquesta urbanització té un cost de 890.000 euros. D’aquests, un
70% estarà finançat pels veïns i la resta l’assumirà
l’Ajuntament.
Millores a infraestructures. També es preveu
una partida important (de 130.000 euros) per millorar diversos carrers, concretament la plaça Mas Sec,
la rotonda entre passeig Romeu, passeig Pompeu
Fabra i la carretera de Sant Llorenç i la connexió
amb la C-35.
Reparació d’edificis municipals. El pressupost preveu una partida per a la millora d’edificis de
titularitat municipal, en concret de 50.000 euros.
Obres a la deixalleria. Es contempla un fons de
26.000 euros per ampliar la deixalleria. Les obres
consistiran en la pavimentació d’un frontal i la compra d’un contenidor.
Altres actuacions
El pressupost d’enguany preveu moltes altres actuacions de millora per al municipi, com ara la instal·lació
d’una càmera de vigilància a l’IES, l’adquisició de
plafons i bústies per als veïnats, actuacions per a
la prevenció d’incendis, etc. Entre els projectes que
s’han de redactar, es troba el nou poliesportiu, la
reforma de l’escola bressol El Niu o la modificació
del POUM.

Inversions previstes
per al 2009
FITXA D’INVERSIONS 2009
descripció partida		
URBANITZACIO PAU-2
MILLORES INFRAESTRUCTURES
MILLORES PONTS I RIERES
MILLORES CAMINS VEÏNALS
REURBANITZACIÓ LLAGOSTERA RESIDENCIAL
ADQUISICIÓ I EXPROPIACIÓ FINQUES
MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS
MILLORES EDIFICI SERVEIS SOCIALS
MILLORES EDIFICI CEIP
MILLORES POLIVALENT
MILLORES OFICINA TURISME
INVERSIONS EMISSORA MUNICIPAL
MATERIAL POLICIA
AMPLIACIÓ DEIXALLERIA
EQUIPAMENT TEATRE
ESTRIS BRIGADA
MUSEITZACIÓ OFICINA TURISME
IL·LUMINACIÓ BAIX CONSUM EDIF. MPALS.
CAMERA DE SEGURETAT
COMPRA MOBILIARI
MOBILIARI LLAR INFANTS
ADQUISICIÓ CONTENIDORS
MATERIAL CULTURA I FESTES
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA
SENYALITZACIÓ VIES VERDES
COMPRA PLAFONS I BÚSTIES VEÏNATS
MATERIAL INFORMÀTIC SERVEIS GENERALS
NOVES APLICACIONS INFORMÀTIQUES
PLÀNOLS I PROJECTES TÈCNICS
ADQUISICIÓ I DIGITALITZACIÓ FONS DOCUMENTAL
ACTUACIONS PREVENCIÓ INCENDIS
INVERSIONS ESPORTS
Totals

import pressupostat
2.532.325,00
130.000,00
50.000,00
35.000,00
890.000,00
1.000,00
50.000,00
3.000,00
6.000,00
3.500,00
12.000,00
6.500,00
3.432,00
26.000,00
16.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
3.000,00
7.200,00
12.000,00
25.000,00
6.000,00
12.500,00
5.000,00
10.000,00
247.705,00
7.800,00
90.000,00
50.000,00
4.274.962,00
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Obres per evitar inundacions
a la part baixa del municipi
L’Ajuntament destina gairebé 1,3 milions d’euros a la canalització d’aigües
plujanes a la plaça Carril i als passeigs Tomàs Boada i Romeu
L’Ajuntament de Llagostera ha decidit destinar els diners del Fons Estatal d’Inversió Local a la canalització
d’aigües plujanes a la part baixa del municipi. Amb aquesta iniciativa, s’evitaran les inundacions en aquesta
zona del municipi.
El Pla del Govern Central contempla destinar diners als municipis per a diverses obres. L’Equip de Govern, lluny
de fer actuacions de cara a la galeria, ha decidit invertir aquests diners (1.294.492 euros) en una obra poc
vistosa però molt necessària per a la població. Els treballs, que ja han començat i que acabaran abans d’aquest
any, afecten la plaça del Carril, el passeig Tomàs Boada i el passeig Romeu.
Aquest projecte dóna continuïtat al Pla d’Accessibilitat del Municipi i té com a objectiu millorar el sanejament
i l’evacuació de les aigües plujanes i minimitzar les inundacions a la zona de la riera Gotarra, ja que es fa un
col·lector de recollida i s’aboca l’aigua en el tram de riera que hi ha passat el pont de la carretera de Tossa.

Les obres de la segona fase del nucli antic
segueixen a bon ritme
Des de l’Ajuntament s’agraeix
la paciència de tots els veïns
i veïnes
Les obres del nucli antic de Llagostera ja es troben en la seva fase final. Actualment, s’està treballant en la segona fase d’execució del projecte,
que afecta principalment als carrers Olivareta i
Processó, i a la plaça del Castell. L’Ajuntament
agraeix la paciència dels veïns i veïnes de la zona,
que actualment estan patint el trasbals d’aquesta
iniciativa.
Aquesta segona fase contempla l’adequació
d’edificacions de la muralla, la reurbanització de
carrers i el soterrament de serveis. El total de
la iniciativa implica una inversió de 2,9 milions
d’euros, 1,6 dels quals són del PUOSC i de l’1%
cultural.

Les obres estan en marxa. A la foto, detall del carrer Jaume I.

Les obres de la primera fase ja estan acabades.

En aquest punt desembocaran les aigües plujanes amb l’objectiu de minimitzar el risc d’inundacions.

Aquesta actuació posa en valor el nucli antic.
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La primera fase del Pla
d’Accessibilitat ja està acabada
Les obres han consistit en la supressió de barreres arquitectòniques
i l’ampliació de voreres
Les obres de la primera fase del Pla d’Accessibilitat ja estan acabades. Ara, passejar pels carrers Almogàvers,
Àngel Guimerà i Consellers és un molt més còmode, no només per a les persones amb mobilitat reduïda, sinó
per als vianants en general.
Això és possible gràcies al Pla d’Accessibilitat impulsat per l’Ajuntament de Llagostera, que ha previst la reforma
total d’aquests carrers. Així, s’han ampliat voreres, s’han eliminat les barreres arquitectòniques, s’han soterrat
tots els serveis, s’ha millorat el sanejament s’han separat les aigües pujanes de les aigües negres i s’han reasfaltat els carrers. En total, s’hi ha destinat un milió d’euros.

L’hospital
Residència Josep
Baulida renova tot el
seu mobiliari
Un ajut de la Fundació Caixa de Girona de 40.000 euros permet actualitzar
l’interior de l’equipament
L’Hospital Residència Josep Baulida de Llagostera ha renovat el seu mobiliari, gràcies al suport
de la Fundació Caixa de Girona, que ha fet una
donació de mobles nous valorats en 40.000
euros. Aquesta actuació significa una millora molt
important per aquest equipament i millora la qualitat de vida dels residents de manera substancial,
ja que han vist renovada la pràctica totalitat del
mobiliari.
El pressupost per aquest any del Patronat de
la Residència Josep Baulida és d‘1,2 milions
d’euros, un 0,16% menys que el de 2008.

Les millores d’aquests carrers, al centre de Llagostera.

L’Ajuntament
demana sis
milions d’euros a la
Llei de Barris
Si es concedeix l’ajut, es destinarà a la
millora del Nucli Antic
L’Ajuntament de Llagostera s’ha presentat a
la convocatòria dels ajuts de la Llei de Barris.
L’equip de Govern demana un total de sis milions d’euros per a la millora dels carrers Lacustària i Marina i nucli antic. La Llei de Barris es
va aprovar l’any 2004 i concedeix ajuts anuals
destinats principalment a la millora de nuclis antics, polígons d’habitatges o àrees d’urbanització
marginal. Aquest serà el darrer any que molts
municipis podran optar a aquests ajuts, ja que
en les properes convocatòries es restringirà la
seva concessió.

Passejar per aquesta zona és molt més agradable.

08 - Medi ambient

Llagostera ampliarà
la deixalleria
Les obres, que permetran donar un millor servei al ciutadà, tenen un cost
de 12.000 euros
L’Ajuntament de Llagostera ha decidir ampliar la deixalleria municipal, amb l’objectiu de prestar un millor servei al ciutadà i en previsió de l’augment de demanda
d’aquest equipament. Les obres tindran un cost de
12.000 euros.
L’ampliació consistirà en la construcció d’un cobert en
el solar d’equipaments. En el seu interior s’hi podrà reordenar l’emmagatzematge de materials i s’hi ubicaran
els residus especials, com els olis o les bateries.

Més visitants cada dia
La deixalleria de Llagostera té més visitants cada
dia, fruit de les campanyes de l’Ajuntament per
promoure’n l’ús i de la creixent sensibilització ciutadana en qüestions ambientals. Mentre l’any 2004 es
van registrar 5.200 visitants, l’any 2008 es va arribar
als 9.011, el que significa un increment del 73%.
Les estimacions per aquest any és que les aportacions encara augmentin més i es registrin prop de
9.400 visites.

Prop de 90 famílies s’apunten al compostatge casolà
Prop de 90 famílies de Llagostera ja s’han adscrit a la campanya de compostatge casolà que promou l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir els residus de rebuig
i contribuir al reciclatge i a la bona gestió dels residus orgànics.
Al campanya de compostatge de Llagostera inclou la formació (ja s’han ofert algunes xerrades), un compostador gratuït i un seguiment de visites a domicili. Al cap de l’any, les famílies que hagin completat el procés
es podran beneficiar d’una bonificació del 10% de la taxa d’escombraries.
Per inscriure-us a la campanya i aconseguir un compostador i/o assessorament, podeu consultar la plana
web www.llagostera.cat o bé trucar al telèfon 972 83 17 07.

La deixalleria de Llagostera ampliarà el seu espai.

L’Ajuntament endega
la deixalleria virtual
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Llagostera ha posat en marxa una original iniciativa: la deixalleria virtual. A través del web de
l’Ajuntament (www.llagostera.cat), es poden oferir objectes que ja no es necessiten, i al mateix
temps demanar allò que ens cal. D’aquesta manera, si tenim estris que ja no fem servir, enlloc
de llençar-los, els podem posar a disposició de
tots aquells que els necessiti. L’única norma per
a aquest intercanvi és que no es poden fer servir
diners.

Consorci per
gestionar el
massís de Cadiretes
Set municipis gironins, entre els quals es troba
Llagostera, s’han unit i s’han constituït com a
Consorci amb l’objectiu de gestionar el massís
de l’Ardenya-Cadiretes, una zona de més de
8.500 hectàrees. Els ajuntaments adherits, a
més del de Llagostera, són Vidreres, Tossa de
Mar, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Caldes de Malavella. Un dels
primers objectius que s’ha marcat el Consorci és
establir un pla d’usos, per delimitar el que s’hi pot
fer i el que no.
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Llagostera estrena
un punt d’informació
i atenció a les dones
El servei ofereix assessorament legal i sobre recursos, i potencia la
participació social
Des del mes de febrer Llagostera compta amb un punt
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). Aquest
espai ofereix un servei d’informació, assessorament i
orientació sobre aquells temes que puguin ser d’interès
per a les dones dins d’àmbits com la violència masclista, la participació, la cultura, la formació, l’ocupació,
la família, la salut, el lleure, temes legals, etc. Aquest
servei està coordinat amb l’Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament i amb el Consorci del Benestar Social i se
situa al CAP de Llagostera. L’horari és dimecres a la
tarda, des de les 4 fins a les 7 de la tarda.
El SIAD està atès per una psicòloga que deriva als
usuaris a l’àrea on li pertoqui (serveis socials, salut, etc.)
Des d’aquest punt s’ofereix assessorament legal sobre

separacions, custòdia de fills i filles, maltractaments, estrangeria, baixes laborals, etc; informació general sobre
recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des
del mateix SIAD i des les diferents entitats, institucions
i associacions; espais de trobada per potenciar la participació de la dona, organització de tallers, xerrades,
jornades, grups de suport; activitats de sensibilització
social i assessorament i suport psicològic.
Aquest servei va adreçat a totes les dones emprenedores, amb idees, que necessiten suport i orientació
legal, que volen formar-se, que busquen recursos i a
tota la ciutadania, entitats i professionals que treballen
en temes de gènere i d’igualtat d’oportunitats.

Llagostera rep un ajut
de 3.000 euros per
a activitats socials i
d’acollida
L’Ajuntament ha decidit donar-ho a Càrites, per tal que els pugui invertir en el
Banc d’Aliments
L’Ajuntament de Llagostera rebrà el setembre un ajut
de 3.000 euros de la Fundació La Caixa per tal de
destinar a activitats socials i d’acollida de nouvinguts.
L’Equip de Govern ha decidit que aquests diners es
destinin directament a Càrites, per tal que abasteixi el
Banc d’Aliments. D’aquesta manera podrà comprar
productes bàsics per a gent necessitada.
Cal tenir en compte que ens darrers temps, Càrites
ha vist com augmentava la demanda d’aliments, sobretot per part de gent nouvinguda a la població.
Aquesta entitat benèfica sense ànim de lucre podrà
gestionar aquest import i fer front a la demanda.

Serveis d’urgències
domiciliàries a l’estiu
al CAP
Des del 23 de juny passat, s’ha posat en marxa el
Servei d’Atenció d’Urgències mèdiques domiciliàries
durant les vigílies de festius, els festius i els caps
de setmana. Per requerir aquest servei, cal trucar al
CAP de Cassà, al 972 46 38 82.

Tallers de lectura a la Biblioteca
Com ja s’ha anat fent en els darrers anys, un estiu més, la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera ha organitzat un
taller de lectura gratuït adreçat a nens i a nenes que han fet 5è i 6è de primària. Els participants del taller s’han
trobat tots els dimarts al matí durant el mes de juliol per comentar les diferents lectures que han llegit.

!
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L’obra teatral “Els batecs del
Turó” torna al nucli antic
L’espectacle, estrenat l’any passat, es va representar de nou
a principis de juliol a la plaça Llibertat

Nou logotip per
al Punt Jove
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera
ha presentat el nou logotip per al Punt Jove. Aquest
anagrama és fruit d’un concurs que es va fer des de
l’àrea, en el qual s’hi van presentar diverses propostes.
El logotip guanyador ha estat creat per Sergi Miquel
Valentí. Les dues finalistes del concurs van ser Alba
Barceló Vert i Mita Casanovas.

L’obra va aplegar una 50 d’actors de Llagostera.

L’obra teatre “Els batecs del turó”, estrenada l’any passat, es va tornar a representar a Llagostera a principis de juliol
amb una gran assistència de públic. Aquest espectacle és un encàrrec de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament va fer
l’any passat a l’actor i director Martí Peraferrer.
L’obra està inspirada en una de les històries populars que es recullen al llibre “Coses de Llagostera “de Rafel Mas
i Ripoll. L’espectacle pretén recollir l’esperit del teatre popular. El repartiment està format per més de 50 persones
de Llagostera, actors aficionats. L’obra es va representar dos nits a la plaça Llibertat.

Presentació d’un llibre sobre
la República i la Guerra Civil
a Llagostera
L’investigador i doctor en antropologia social i
cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Maymí, ha presentat el llibre
“Notícies i relats d’una dècada convulsa (19311939). República i Guerra Civil a Llagostera”.
Aquesta obra és una gran aportació als estudis
que es fan sobre Llagostera i la seva història. El
llibre explica com es van viure a Llagostera els
processos de canvi social de la República i de la
Guerra Civil.

Un munt d’activitats per
aquest estiu
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera ha
preparat per aquest estiu un programa d’activitats
diverses que van des del 3 de juliol fins al 13 de
setembre. Entre les propostes diverses s’hi pot trobar
cinema a la fresca (a la plaça Catalunya), havaneres o
la fira d’entitats. Dins la programació, s’hi troba el 12è
Festival d’Estiu del Casino, amb actuacions musicals,
exhibicions i balls. (Podeu veure la programació a la
darrera pàgina d’aquest butlletí).

Bus de nit per anar a la
festa Major de Caldes
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera,
juntament amb els ajuntaments de Cassà de la Selva, Quart i Caldes de Malavella, han organitzat el Bus
Nit per anar a les festes d’aquesta darrera població
el proper 1 d’agost. L’objectiu és que els joves que
vulguin anar a aquesta festa no hagin d’agafar el vehicle particular. A Llagostera, el Bus Nit sortirà a les
23.20 del Parc de l’Estació (davant El Carril) i tornarà
al mateix punt a les 4.10 de la matinada. El preu del
tiquet és de 3 euros i cal comprar-lo anticipadament a
la Biblioteca Municipal Julià Cutiller.
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Gran èxit
de la festa del Segar

El darrer cap de setmana de juliol se celebra la Fira del Batre, que acostarà aquesta tasca als visitants
La festa del Segar es va celebrar a Llagostera a finals de juny amb una alta participació. Aquesta festa és el
preàmbul de la Fira del Segar, que se celebrarà el darrer cap de setmana de juliol, i que en aquesta ocasió
farà una demostració del batre. Aquestes dues mostren són una iniciativa dels col·lectius de pagesos, agricultors i caçadors, amb el suport de l’Ajuntament de Llagostera, i el seu objectiu és mostrar quina és la tasca
que duen a terme.
A la festa del Segar es van mostrar les diferents modalitats d’aquesta tradició, tal i com es feien des dels anys
quaranta fins ara. L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, també va participar en la festa i va aprendre a
fer garbes.

Es va fer diverses demostracions del segar.

Fira del Batre
A la festa del Batre està previst que es facin
demostracions del batre i fer paller, exhibició que es completarà amb diverses activitats, com el concurs de tallada de troncs,
un mercat d’artistes, cercavila de gegants,
balls de bastons, espectacles musicals, etc.
(Podeu veure la programació a la darrera
pàgina d’aquest butlletí).

L’alcalde, Fermí Santamaria, també va participar a la festa.

Llagostera es converteix Nova ruta turística: els
en un mercat romà
molins de Llagostera

Visites guiades
per descobrir el municipi

Llagostera es va convertir, l’abril passat, en un gran
mercat romà, amb manaies, parades de venda de
productes artesanals, desfilada i la instal·lació d’un
campament. Al vespre es va celebrar un sopar romà
amb exhibicions de malabars, foc, dansa i circ.

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Llagostera,
amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, ha programat diverses visites guiades per
descobrir més a fons el municipi.
Sota el títol “Passejades de Cultura” s’ofereix una
visió del patrimoni cultural i arquitectònic de Llagostera en una visita guiada que permet descobrir
l’eixample, el nucli antic, les muralles, i inclou visites
a Can Salades, l’església i una pujada al campanar.
Aquesta proposta té lloc tots els dissabtes fins al 29
d’agost, a les 11.30 del matí. L’activitat té un preu
de 3 euros per persona, és gratuïta per als menors
de 14 anys i el tiquet permet obtenir a més descomptes en diversos restaurants de Llagostera. Per
a reserves, us podeu adreçar al Punt de Benvinguda (Tel: 972 211 678 - pbgirona@gmail.com).
Si voleu més informació, podeu mirar els webs
www.llagostera.com o http://turisme.girones.cat.

L’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal de
la Selva han elaborat una nova ruta turística a la població. Amb l’ajuda del Grup Excursionista Bell matí i
l’arxiu municipal s’ha assenyalat una ruta que passa
pels diferents molins que hi ha a la vall del Riudaura.
La ruta té el seu inici i final a l’Estació del Carrilet.
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La llar d’infants El Niu es tanca
temporalment per reformar-la
i adaptar-la a la normativa
Tots els alumnes preinscrits a Llagostera tenen plaça a l’escola
bressol El Carrilet

El Pla Educatiu d’Entorn:
cal continuar treballant

La davallada del nombre de preinscripcions a les escoles bressol de Llagostera (de 150 el curs passat a 110
el curs vinent) ha permès que l’Ajuntament es decideixi a tancar temporalment la llar d’infants El Niu per tal de
reformar-la i adaptar-la a la normativa vigent.

Tot i que la valoració és positiva, encara
queda molt camí per recórrer

La disminució d’inscripcions ha estat la clau per poder dur a terme aquesta actuació. Així, el proper curs, tots els
menors de 3 anys inscrits a la llar d’infants aniran a El Carrilet, un nou equipament que es va inaugurar el setembre
del 2007. El Niu és una escola bressol que ja ha quedat antiga. Actualment s’està redactant el projecte de reforma
i està previst que al gener de l’any vinent comencin les obres. L’equipament estarà llest per al proper curs, de
manera que el 2010-2011 Llagostera tornarà a comptar amb dues escoles bressol.
Repartiment dels alumnes i aula de lactants
Finalment, El Carrilet acollirà 15 nens de P1, que es repartiran en tres aules; 42 nens a P2, que estaran també
en tres aules, i l’aula de lactants. Aquest espai, que es va posar en funcionament el gener, està destinat inicialment
als nadons de 4 a 12 mesos, i s’han inscrit quatre criatures. A aquestes, se n’afegeixen cinc més nascuts al
desembre. En total, sumen nou nadons, el que compleix la ràtio de nens per classe que marca el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

El Pla Educatiu d‘Entorn és una proposta educativa
innovadora que vol donar una resposta integrada i
comunitària a les múltiples necessitats del nostre municipi.
L‘objectiu és oferir una eina capaç d‘atendre els requeriment educatius dels membres més joves de la
nostra societat, i coordinar i dinamitzar l‘educació en
els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. La
iniciativa està finançada per l’Ajuntament i la Generalitat
de Catalunya.
Enguany, s’ha organitzat nombroses propostes encaminades a integrar els nouvinguts (sobretot el més petits)
al municipi. Així, s’han organitzat activitats d’escalada,
de batuca, de català, d’àrab, de cuina, d’esports, etc.
La resposta ha estat bona, però els responsables consideren que aquest és un procés llarg i que encara
queda molt camí per recórrer. Per tant, el repte és
continuar treballant per aconseguir una societat més
integradora on tothom s’hi senti a gust.
En funcionament des del mes de novembre de 2007,
al Pla Educatiu d‘Entorn hi treballen diferents agents
del municipi: l‘Ajuntament, el Departament d‘Educació
de la Generalitat de Catalunya, els centres educatius,
les entitats i les associacions, les Ampas, etc.

Els alumnes del CEIP
Puig de Cadiretes no
pagaran l’autobús
escolar
Els alumnes del CEIP Puig de Cadiretes no pagaran
el transport escolar, gràcies a un acord al qual ha arribat el Consell Comarcal de Gironès i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest
transport gratuït només estarà vigent, de moment, el
curs vinent.

La llar d’infants El Carrilet va entrar en funcionament el setembre de 2007.
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Llagostera inaugura un dels camps
de futbol més moderns de Girona
La reforma ha permès instal·lar una superfície de gespa artificial, un sistema de recollida d’aigües pluvials i finalitzarà, el proper mes de setembre, amb noves graderies i seients
Molts aficionats al futbol i a l’esport en general es van
reunir dissabte 13 de juny per celebrar la inauguració
oficial de les obres de reforma del camp de futbol de
Llagostera.
Aquestes obres, que han costat 720.000 euros, han
permès renovar pràcticament totes les instal·lacions i
fer-les més eficients des del punt de vista mediambiental. A més d’instal·lar una nova superfície de gespa
artificial, que no requereix un manteniment tan acurat,
també s’ha construït un sistema de recollida d’aigües
pluvials, per a la seva posterior reutilització. De cara al
setembre s’acabaran de col·locar les noves graderies
i els seients, provinents de la propera renovació del
Camp Nou. Amb aquesta reforma, que ha estat un
dels projectes més ambiciosos del Patronat Municipal
d’Esports, el camp s’ha convertit en un dels més moderns de les comarques gironines i ha representat un
esforç important per al municipi, en una nova aposta
per continuar potenciant l’esport base.
Homenatge als veterans i botifarrada
Els protagonistes de la jornada van ser els jugadors
de totes les categories de la U.E. Llagostera. Al matí
es van jugar diferents partits de futbol base de l’equip
local contra el Riuprimer, mentre que a la tarda van
tenir lloc els actes institucionals d’inauguració i un partit
de veterans, que van rebre un merescut homenatge.
La diada va cloure amb una botifarrada en la qual van
participar els jugadors de totes les categories del club
i els seus familiars.

Diversos jugadors i directius que han passat per la U.E. Llagostera van rebre un merescut homenatge.

Un moment de la inauguració del camp.

Activitats esportives a l’estiu
El Patronat Municipal d’Esports ha organitzat un
seguit d’activitats esportives a l’estiu, per a gent
de totes les edats. Entre les propostes, hi ha un
campus esportiu, cursos de natació, gimnàstica de
manteniment i diferents tornejos.
Piscina Municipal
La piscina municipal està obert fins al 6 de setembre. S’hi pot anar a fer bany lliure o bé participar en
alguns dels cursos de natació que s’organitzen.

El Tour, a Llagostera
El 9 de juliol passat, la caravana del Tour de França va tintar de groc les carreteres gironines. A la foto, el grup de
ciclistes al seu pas per Llagostera.
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El pressupost municipal per al 2009 ve condicionat per
una situació de crisi i d’incertesa econòmica. Aquest
panorama fa difícil la previsió i l’obtenció dels ingressos,
fet que condiciona tot el pressupost. I davant d’aquesta
situació, cal afinar al màxim la gestió, tant pel que fa a
les despeses com per aconseguir nous recursos. Aquest
pressupost posa a prova la capacitat de l’Ajuntament per
fer front als serveis que reclama la ciutadania i, molt especialment, tots els que fan referència als serveis socials i a
la promoció econòmica i al treball. Per aquest motiu,
les partides que experimenten increments més
substancials, són precisament les que afecten a
serveis socials i a promoció local.
En època de crisi també cal fer un esment especial
a la borsa de treball. L’oficina de l’Estació es potencia
a nivell tècnic, humà i d’equipaments. La incorporació
d’un tècnic de suport a l’ocupació, la posada a disposició
del públic de més recursos, de plans de formació per a
persones desocupades i d’un ordinador de consulta amb
connexió als principals recursos telemàtics de recerca de
feina són actuacions per contribuir a la reducció de l’atur i
a la millora de la qualitat de vida d’una part molt important
de la població, que passa dificultats laborals.
Per complementar aquestes actuacions, els serveis socials donen suport a les famílies amb majors necessitats i
són un puntal bàsic per atendre a un col·lectiu de població
que va en augment. Per això, les partides d’aquesta àrea
s’incrementen substancialment.
El pressupost 2009 també fa una aposta decidida
per les polítiques de joventut, amb la incorporació
per primera vegada d’una tècnica de joventut. Les actuacions previstes en matèria de joventut tenen un doble
vessant: l’atenció específica a les necessitats de la població jove de Llagostera, i el suport a l’ocupació de gent jove
amb diverses actuacions específiques, com ara els tallers
ocupacionals o els plans d’ocupació per a joves aturats.
Pel que fa a les inversions, es fa una aposta per acabar i incorporar millores a diversos projectes en
curs, com són les obres del nucli antic, el pla
d’accessibilitat o el camp de futbol de gespa artificial. També es continua treballant per la millora de les
urbanitzacions, i pel que fa a actuacions noves, destaca la
connexió del poble amb la variant de la C-35, millores en
l’asfaltatge de diversos carrers i zones verdes del poble i
actuacions a la Plaça Mas Sec, la rotonda entre Passeig
Romeu, Pompeu Fabra i la carretera Sant Llorenç o els
accessos al cementeri, entre d’altres. A més, es fa un esforç important en la planificació de projectes de futur, com
el pla director de zones verdes, el Pla de Barris i es preveu
la realització dels projectes per al nou pavelló esportiu i el
de la rehabilitació integral de la llar d’infants el Niu.
Finalment, cal fer un esment especial a les obres del pla
estatal d’inversió local. Tots els recursos obtinguts s’han
destinat a la millora del sanejament i a la canalització i contenció de les aigües plujanes de la
part alta del poble cap a la riera Gotarra. Aquesta
actuació persegueix minimitzar al màxim l’impacte
de les inundacions de la riera que, durant masses
anys, han estat castigant als veïns de la zona. Aquest obra
llargament reivindicada, i que va ser un dels principals
compromisos del programa electoral de CiU, es
veurà materialitzada durant aquest any 2009.

Ens trobem en una situació econòmica general de
forta crisi, l’Ajuntament ha de seguir donant els serveis a la ciutadania i ha de ser conscient que els
ingressos que tindrà seran inferiors.

Qualsevol persona amb un mínim coneixement
del funcionament de l’administració sap que abans
d’executar una obra s’ha de realitzar una ingent tasca
de planificació, d’elaboració i aprovació de projectes,
de recerca de finançament, etc.

Els pressupostos que s’han aprovat, segons el nostre parer, s’han fet venir bé per tal de quadrar sobre
el paper uns ingressos del tot irreals per l’optimisme
que comporten, amb unes despeses més o menys
fixes en les quals no es veu en cap cas l’austeritat
necessària en temps de crisi.
Quins són els principals punts de discrepància?
INGRESSOS
En l’apartat d’ingressos considerem que estan inflats com a mínim en 335.000 euros,
ja que s’ha comtat amb ingressos procedents
d’impostos relacionats amb la construcció.
DESPESES:
L’actual situació econòmica provoca que les corporacions locals així com qualsevol administració que
gestiona recursos públics hagin de mirar més prim
pel que fa a les despeses i hagin de donar prioritat
als serveis més necessaris destinant-hi més recursos, en detriment d’altres actuacions que poden ser
més prescindibles.
No veiem en la proposta de l’equip de govern una
decisió ferma per la contenció de la despesa.
En el pressupost 2009 es pretén rebaixar un 17%
les gratificacions (hores extres) quan han superat (el
39% brigada i el 13% policia) globalment el 16%
del que estava previst per al 2008.
No creiem que l’actual equip de govern tingui la capacitat per gestionar aquesta disminució de la despesa.
Tampoc es veu cap interès en reduir substancialment les despeses de subministrament elèctric
ni de les comunicacions telefòniques.
Els 10.000 euros d’atencions protocol·làries
es mantenen al pressupost 2009. El 2008 es va
excedir i va arribar a 13.403!
Les festes i fires s’han d’ajustar al màxim al pressupost previst i en qualsevol cas són partides que
poden ser sensibles a retallades.
Per acabar, només dir que amb aquests pressupostos possiblement aguantarem aquest any, però la
tendència és d’anar descapitalitzant l’Ajuntament.
Necessitem mentalitat d’estalvi i racionalització de la despesa, encara que no sigui
popular, per tal de mantenir un consistori
sanejat.

Qualsevol persona mínimament observadora s’haurà
adonat que d’un temps cap aquí al nostre municipi
s’enllaça una obra amb una altra.
No fa gaire varem llegir en un mitjà de comunicació
que el nostre Alcalde afirmava que l’economia local
estava hipotecada.
Si aquesta afirmació fos certa hauríem de pensar
que les diverses obres que s’estan executant ara
en tenen bona part de culpa. La lògica ens portaria també a pensar que totes aquestes obres varen
ser adjudicades per l’Entesa, i que l’actual equip de
govern no ha tingut marge de maniobra per impedirles. Com s’entendria sinó que amb una situació
econòmica tant delicada l’Ajuntament realitzés noves
inversions?
Per sort nostra l’afirmació de l’Alcalde no s’ajusta a la
realitat i s’ha constatat una situació econòmica prou
sanejada com per atendre les inversions compromeses per l’anterior govern (nova llar d’infants i 1ª
fase del nucli antic entre altres), les que no estaven
compromeses però disposaven de subvenció (centre cultural, 1ª fase del pla d’accessibilitat, 2ª fase
del nucli antic, etc) i fins i tot per plantejar noves
inversions que ja estaven planejades, com el camp
de futbol de gespa artificial.
L’any passat el nostre grup es va abstenir en
l’aprovació dels pressupostos argumentant que els
aspectes negatius que hi apareixien i les mancances que presentaven quedaven compensades pel
fet que un 86 % de les inversions previstes (després d’incorporar els romanents del pressupost del
2007) eren conseqüència directa de l’acció de govern de l’Entesa i constaven detallades en el nostre
programa. Aquest any el sentit del nostre vot i els
nostres arguments es repeteixen, i ja abans de fer la
preceptiva incorporació de romanents, el pressupost
2009 inclou un 80 % d’inversions que apareixen
perfectament detallades i programades en el nostre
programa electoral (com ara la connexió del Mas
Sec amb el centre urbà i les obres d’urbanització de
Llagostera Residencial).
Així doncs, l’equip de govern de CIU i IxLL gestiona
una economia local hipotecada? Queda clar que en
aquesta primera meitat del mandat... més aviat s’ha
viscut de renda, de la renda deixada per l’anterior
equip de govern.

ERC

IxLL

L’Ajuntament de Llagostera ha aprovat el pressupost
municipal per al 2009, que implica un fort augment,
per la via de taxes (19,44%) i impostos (14,08)
respecte al pressupost del 2008. Sens dubte,
l’augment excessiu de l’Impost de Béns Immobles
(la contribució, per entendre’ns) que havíem denunciat en el moment d’aprovar les ordenances han
tingut molt a veure.

Des de l’àrea d’urbanisme s’ha planificat aquest
pressupost 2009 amb dues idees centrals .
1er.- Posar al dia el nucli urbà i avançar en la legalització i arranjament de les urbanitzacions.
2on.- Disposar de suficients diners per encarregar
una planificació àmplia des del punt de vista del futur
urbanístic de Llagostera.
Per posar al dia el nucli urbà hem:
Previst i executat la primera fase del Pla d’accessibilitat
(carrers Àngel Guimerà, Consellers etc...). Ara mateix estem fent el soterrarment de línies elèctriques i
preparant la col.locació de mobiliari urbà (jardineres,
papereres...).
Previst i iniciat l’execució de les obres del casc antic
(primera i segona fase) que preveiem acabar en el
termini aproximat de dos mesos.
A més, a càrrec del pressupost hem reasfaltat trams
del carrer Migdia, Cristòfol Colom...
A més , i al marge del pressupost aprovat inicialment
hem aconseguit els ajuts del Pla d’inversió estatal
que dediquem també al nucli urbà, obres que formen part de la segona fase del pla d’accessiblitat,
que estem executant actualment i que serveixen per
arreglar els Carrers Jaume I, Tomàs Boada i Passeig
Romeu. A més d’arreglar els carrers això servirà per
minimitzar el risc d’inundacions a la zona del carril i
la part baixa del poble en general. La finalització serà
abans que acabi l’any.
Pel que fa a les urbanitzacions, estem dedicant les
previsions del pressupost a que es pugui acabar, per
fi, la urbanització Font Bona a finals de 2009 i
a fer els treballs, estudis i projectes necessaris per
què durant el 2009 es comencin les obres de reurbanització de Llagostera Residencial. Igualment
s’està treballant amb la Junta de Compensació de La
Canyera per aprovar el projecte d’urbanització que
ha de permetre resoldre els problemes d’aquesta
urbanització. Per últim, i pel que fa a Selva Brava,
també dintre d’aquest any preveiem la presentació
d’un projecte de Pla Parcial com a primer pas per a
la legalització i millora.
Per planificar el futur hem previst recursos suficients
per tramitar el que calgui per a l’obertura i urbanització del PAU-2, conegut més popularment per
l’obertura del carrer Canigó des de la Plaça de la
Coma fins al Mas Sec i des de carrer Estrella fins a
l’avinguda Canigó. I hem redactat un Pla de barris
que engloba casc antic des de carrer Sant Feliu fins
a la cruïlla de Caldes, i des de Joan Maragall fins
a la carretera (carrer Panedes), i hem previst plans
directors de zones verdes, plans de manteniment de
carrers etc...
Tot plegat fa que en el moment actual a Llagostera
s’estigui invertint més que mai en la seva història. Cal
que ens adonem que estem aconseguint que al nostre poble en un mateix any i gràcies als pressupostos públics s’estiguin executant noves biblioteques,
centres d’ensenyament de primària, llars d’infants,
carrers, carreteres, casc antic, urbanitzacions...
Llagostera, més que mai, progressa. Com dèiem
els Independents Llagostera per a tots i tots per
a Llagostera.

A més, l’Ajuntament veurà incrementat els ingressos
a través de les subvencions que el govern central
atorgarà a tots els ajuntaments en funció del nombre
d’habitants. Aquesta subvenció suposarà una injecció econòmica de 1.300.000 €, quantitat amb la
qual es recuperarà, de sobres, allò que amb la crisi
immobiliària deixem de recaptar.
No té cap sentit, doncs, parlar de crisi de finançament per part de l’actual equip de govern. La crisi
existeix, és cert, però no per la manca d’ingressos,
sinó del descontrol total que al llarg dels 20 mesos
llargs de govern de CiU-IxLL ha tingut el pressupost
municipal, amb despeses puntuals que es podien
haver estalviat (els famosos petjapapers, pica-piques
a dojo sense cap contenció, fer i desfer obres al
passeig sense cap planificació...) i despeses que
ens comprometen en un futur (sous d’alcalde i
regidors, increment de la partida de personal d’un
39,12%, lloguers de locals...).
No forma part d’aquest desgavell les despeses en el
Camp de futbol, ni en l’arranjament dels carrers del
centre del poble, ni en l’edificació de la Llar d’Infants
o el Centre Cultural, ja que aquestes actuacions estaven previstes per l’anterior equip de govern, que
havia deixat en caixa els diners necessaris per a
realitzar-les.
L’Ajuntament, en aquest mandat, ha rebaixat en
3.000.000 € el disponible a caixa per fer front a la
despesa ordinària. És evident que això no pot tenir
continuïtat, ja que arribaríem a números vermells en
poc temps. I aquesta evidència ha fet que surti la
paraula màgica: CONTENCIÓ.
Ara es pretén contenir la despesa en hores extres,
quan ho hem estat demanant al llarg de tot l’any; les
entitats no veuen augmentada l’aportació que any
rere any necessiten, quan l’any anterior una d’elles
va rebre un augment de gairebé el 100%, i es descarten intervencions necessàries, com la instal·lació
d’un ascensor a l’Ajuntament o l’elaboració d’un estudi sobre la viabilitat d’un nou emplaçament per al
Geriàtric.
Voldríem, i així ho hem demanat, que aquesta frenada en sec no aturi processos, com la urbanització
de la Travessera de Sant Feliu o la recepció de les
urbanitzacions que afecta a un gran nombre de veïns
que volen gaudir dels serveis de què disposa la resta
de la població.

Activitats d’estiu - 16
Juliol
Divendres 24
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Balls de saló amb Vicenç Payà
Terrassa del Casino Llagosterenc
FIRA DEL BATRE
Dissabte 25
22 h. La nit de la sardana amb la
Cobla Selvamar
Plaça Catalunya
24 h. Percussió cercavila
Plaça Catalunya
1 h. Festa de la Civada
Edifici Polivalent
Diumenge 26
Tot el dia. Fira de Comerç de la Unió
de Botiguers de Llagostera, Mercat
de caça, Mercat d’artistes locals i
mostra de puntaires de Llagostera,
exposició de diferents races de gossos de caça, passejades amb burro i
trobada de cotxes i motos antigues
Parc de l’Estació
9 h. Concentració i cercavila de
cotxes i motos antigues
Parc de l’Estació
10 h. Concurs de tallada de troncs
Parc de l’Estació
10 h. Tractorada i exposició de
tractors antics
Carrers del poble
10 h. Cercavila de gegants
Carrers del poble
11 h. Jocs Infantils d’aigua
Parc de l’Estació
13 h. Animació musical amb Gralla
de Boix
Parc de l’Estació
Durant el migdia se servira dinar al
bar dels caçadors
18 h. Demostració del batre
i fer paller
Animació musica amb Gralla de Foc
Parc de l’Estació

19 h. Balls de Bastons
Parc de l’Estació

Dimecres 26
22 h. Cinema a la Fresca
Viaje al centro de la Tierra
Plaça Catalunya

20 h. Espectacle musical
Parc de l’Estació
21.30 h. Sopar i havaneres amb el
grup Els Panxuts
Parc de l’Estació

Divendres 28
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Balls de saló amb el duet Calimba
Terrassa del Casino Llagosterenc

Dimecres 29
22 h. Cinema a la Fresca
Mamma Mia!
Plaça Catalunya

Dissabte 29
Sardinada i havaneres
Amb el grup Voramar
Plaça de la Torre

Divendres 31
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Exhibició de Batuka i balls llatins amb el
grup d’alumnes del Casino
Terrassa del Casino Llagosterenc

Setembre

Agost

Divendres 4
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Exhibició de country amb Isabel’s Country Dancers
Terrassa del Casino Llagosterenc

Divendres 7
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Actuació del grup Old Man’s Boots
(pop-rock i folck acústic)
Terrassa del Casino Llagosterenc
Dissabte 8
Festa de Sant llorenç
Sopar i música amb el grup Records
Parc de la Torre
Dimecres 12
22 h. Cinema a la Fresca
James Bond: Quantum of Solace
Plaça Catalunya
Divendres 14
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Actuació del grup de rock Hot Wheels
Terrassa del Casino Llagosterenc
Dissabte 15
Festa del Casal Parroquial
Llagosterenc
Casal parroquial llagosterenc
Divendres 21
22 h. 12è Festival d’Estiu del Casino
Actuació del grup Border Line (versions
de blues, jazz...)
Terrassa del Casino Llagosterenc

Diumenge 6
A partir de les 10 h.
Fira d’Entitats
Edifici Polivalent
Divendres 11
17 h. Diada de Catalunya
Audició de sardanes amb la cobla Baix
Empordà
Plaça Catalunya
Divendres 11
20 h. Diada de Catalunya
Havaneres i cremat amb el grup Peix
Fregit
Plaça Catalunya
Correllengua 2009
11, 12 i 13 de setembre
Diversos actes relacionats amb la
llengua i la cultura

