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Llagostera ha estat 
a l’alçadaSumari
El dia 8 de març de 2010 quedarà en la memòria de la gent de Llagostera per molts anys. És el dia 
de la gran nevada. Una nevada que no va ser imprevista però que va superar totes les expectatives 
pel que fa a la seva dimensió i repercussió. La manca de servei elèctric i telefònic van ser els motius 
principals perquè el que va començar com una festa s’anés transformat al llarg dels dies en una 
situació difícil de pair que va complicar molt la vida a la gent de Llagostera.

Però és en els moment difícils quan es veu de debò amb qui pots comptar. És en aquests moments 
quan surt el millor i el pitjor d’un mateix. El poble de Llagostera va saber donar una resposta clara da-
vant l’adversitat i gràcies a tots els veïns que la mateixa nit del 8 de març es van presentar voluntaris 
per col·laborar, sense necessitat que ningú no els ho demanés, va ser possible netejar els carrers de 
forma immediata, donar assistència a la gent que estava atrapada a les carreteres del voltant i ajudar 
a suplir amb voluntat i esforç la manca de recursos i suport extern que vam patir durant aquests 
dies. La setmana de la nevada ha estat una veritable lliçó, tant pel que suposa fer front a una situació 
d’emergència com la que vam patir, com per la solidaritat i el suport rebut per part dels veïns de 
Llagostera.

Des de l’Ajuntament vam intentar estar al costat de la gent, suplint amb voluntat i esforç els pocs 
recursos i informació que teníem. El mateix dilluns vam instal·lar el gabinet de crisi a la Policia Local 
i des d’allà es va coordinar tot l’operatiu fins que es va recuperar la normalitat, al cap de més d’una 
setmana. Vam dedicar part dels nostres esforços per què la situació que vivia Llagostera quedés 
reflectida als mitjans de comunicació i aconseguir que tingués el tracte que es mereix. Segur que no 
es va fer tot bé i caldrà prendre’n nota per si mai torna a passar, però en uns moments en què ningú 
no ens ajudava des de fora, ja que tot va fallar, la gent de Llagostera va estar a l’alçada. Com alcalde 
vull donar les gràcies a tots els llagosterencs i llagosterenques que van dedicar temps i esforços a 
ajudar en tot allò que fes falta. Per mi sempre ha estat un gran honor ser alcalde de Llagostera, però 
en dies com aquests em sento orgullós i honorat de ser-ne ciutadà.

Moltes gràcies a tothom. 
Entre tots fem Llagostera.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera

P. [03] TEMPORAL DE NEU
Llagostera va ser una de les poblacions més 
afectades

P. [04-09 ] EL LLEGAT DEL TEMPORAL DE NEU
Diari dels danys del temporal

P. [10] HISENDA
L’Ajuntament de Llagostera invertirà més d’un 
milió d’euros en obres de millora

P. [11] HISENDA
Els regidors de l’Equip de Govern i l’alcalde es 
rebaixen el sou un 5%

P. [12] MEDI AMBIENT
Llagostera ja té deixalleria mòbil

P. [13] PROMOCIÓ ECONÒMICA
Cuina de Festa Major als restaurants de 
Llagostera

P. [13] SERVEIS SOCIALS
La llei de la dependència

P. [14] PLA DE BARRIS
S’endeguen les primeres accions del Pla de Barris

P. [15] EDUCACIÓ
Inauguració de l’escola Puig de les Cadiretes

P. [15] SALUT
El CAP de Llagostera realitza espirometries

P. [16] CULTURA
Gran èxit de la Festa Major de Llagostera

P. [17] CULTURA / ARXIU
Llagostera viu la Setmana Santa amb escenes 
teatralitzades a l’aire lliure

P. [18-19] PARLEN ELS GRUPS POLÍTICS

P. [20] AGENDA D’ACTIVITATS 

INFORMACIÓ MUNICIPAL és una publicació periòdica 
de l’Ajuntament de Llagostera amb la col·laboració 
de la Diputació de Girona.

Edita: Ajuntament de Llagostera
Dip. Leg.: Gi-570-2000
Disseny: Glam Comunicació

Ajuntament 972 83 03 75
Cultura i Festes 972 83 00 05
Arxiu Municipal 972 80 54 36
Biblioteca Julià Cutiller 972 83 00 08
Joventut 664 37 68 86
Policia Local 972 80 55 80
Promoció i Turisme 972 83 23 22
Pla de Barris 972 83 23 22
Serveis Socials 972 80 55 58
CAP Llagostera 972 83 12 03
CAP Cassà de la Selva 972 46 38 82 / 83
Jutjat de Pau 972 80 57 56
Llagostera Ràdio 972 83 02 12
Deixalleria 972 83 17 07
Llar d’avis 972 80 52 13
Llar d’infants El Carrilet 972 80 52 28
Patronat M. Esports 972 80 53 84
Hospital Josep Baulida 972 80 51 34
Rectoria 972 83 01 72

IES 972 83 15 93
Punt d’Acollida i PEE 972 83 23 05
Servei Comarcal de Català 972 21 32 62
Escola Puig de les Cadiretes 972 83 14 87
Escola Lacustària 972 83 03 39
Correus 972 83 01 11
Creu Roja 972 83 02 54
Farmàcia Berta Simon 972 83 21 85
Farmàcia Saurí Masgrau 972 83 29 18
Farmàcia Saurí C.B 972 80 55 99
Taxis            622 84 02 02
Teisa 972 20 48 68
Sarfa 972 30 12 93
Renfe 902 24 02 02
Bombers 080
Mossos d’Esquadra 088
Emergències 112
Emergències Sanitàries 061
Info Generalitat 012

TELÈFONS D’INTERÈS

Departament de Política Territorial
i Obres Públiques



El llegat del temporal de neu - 03

El llegat
del temporal
de neu

Llagostera va ser una de les poblacions més afectades pels talls de llum a causa del temporal 
de neu que les comarques de Girona van patir el 8 de març passat. Habitatges sense llum ni 
aigua, carrers intransitables, pals de línies elèctriques partits per la meitat, errada en la connexió 
dels telèfons... L’Ajuntament, amb l’ajut indispensable de molts veïns, va treballar de valent per 
restablir mínimament la normalitat. Els alcaldes dels municipis afectats es van unir per signar un 
manifest reclamant solucions i proposant mesures perquè la situació no es torni a repetir. Ara 
caldrà veure quina és la resposta de la companyia elèctrica. 
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diari dels danys del temporal

La neu arriba a Llagostera
La neu va començar a caure amb força el dilluns 
8 de març al matí. Llagostera va quedar emblan-
quinada de seguida.

Primers talls de llum
Dilluns a la tarda arriben els primers talls de llum, 
que poc a poc van acabar afectant tots els habi-
tants de la població, incloses les urbanitzacions. 
A causa de la manca d’electricitat, les bombes 
d’extraure aigua van deixar de funcionar i molts 
veïns se’n van quedar sense. També a causa de 
la tempesta deixen de funcionar les xarxes de 
telèfons mòbils i Internet, i en alguns indrets, la 
telefonia fixa.
Diversos voluntaris, membres de protecció civil, 
ADF, pagesos i la Policia Local comencen a obrir 
els carrers amb tractors i  excavadores.

Comencen els problemes
Llagostera es lleva coberta de neu i comencen els 
problemes. Els veïns no tenen llum i molts carrers 
estan intransitables. La nevada ha estat forta. 
L’Ajuntament i molts veïns voluntaris espontanis 
segueixen els treballs de neteja dels carrers i 
voreres, per assegurar la mobilitat. L’alcalde es 
posa en contacte amb Fecsa Endesa, però sense 
aconseguir cap compromís en ferm.
Per garantir el subministrament d’aigua, 
l’Ajuntament instal·la diversos generadors. Les 
escoles i la llar d’infants queden tancades.

Atrapats a la carretera
Un centenar de persones es van quedar 
atrapades a la C-35, a l’alçada de Llagostera. 
L’Ajuntament va habilitar el pavelló polivalent per 
acollir-les i que no passessin una nit al ras.

DILLUNS 8 DE MARÇ
La neu arriba...
i els talls de llum també

DIMARTS 9 DE MARÇ
24 hores sense llum 
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La neu emblanquina els carrers

A mitja tarda la neu ja ho havia 
cobert tot.

Els carrers, plens de neu.

Voluntaris i equips de 
l’Ajuntament netegen els carrers 

per fer-los transitables

Una brigada de l’Ajuntament tira 
sal als carrers

Els efectes del gran temporal
són evidents

L’Ajuntament comença a instal·lar els primers 
grups electrògens a diversos punts de la població 
i alguns habitatges i comerços del centre recupe-
ren la llum. 

L’alcalde Fermí Santamaria reitera la seves 
queixes a la companyia, que assegura que està 
fent tot el possible per normalitzar la situació. A 
més, l’alcalde reclama més grups electrògens per 
poder donar llum a tota la població. 

Des de primera hora del matí s’aboca sal als 
carrers per evitar els efectes de la gelada. Tot 
l’Ajuntament, acompanyat sempre de ciutadans 
voluntaris, treballa per cobrir les necessitats 
bàsiques de la població. El servei d’aigua ja està 
restablert, tot i que encara hi ha talls puntuals. La 
telefonia fixe torna a funcionar, però la telefonia 

mòbil encara no, ja que el temporal ha fet caure 
algun repetidor.

Els veïns es preparen per afrontar la tercera nit 
sense llum.

Gabinet d’emergència
L’Ajuntament de Llagostera va instal·lar, dilluns a 
les 17 hores, un gabinet d’emergència a la seu 
de la Policia Local. Aquest gabinet va servir per 
atendre les peticions més urgents dels ciutadans 
de Llagostera. 

DIMECRES 10 DE MARÇ
48 hores sense llum 
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Arriben els grups electrògens
S’intal·len més equips electrògens i en total ja en 
sumen 10. Els cinc restants van arribar a la tarda. 
Una part de Llagostera ja té llum. La Companyia 
assegura que s’estan posant tots els mitjans 
tècnics i humans per tal de recuperar la normalitat 
al més aviat possible.

El web de l’Ajuntament informa puntualment de 
les novetats que van sorgint. S’anuncia que les 
escoles romandran tancades fins al 15 de març, 
mentre que la llar d’infants recuperarà la normali-
tat el dia 12. 

L’Ajuntament, a més, habilita unes dutxes al 
pavelló perquè tots els veïns que ho desitgin es 
puguin dutxar.

“Sols i abandonats”
L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, explica 
davant dels mitjans de comunicació que s’han 
sentit “sols i abandonats; l’únic suport ha estat del 
voluntariat i del poble de Llagostera”. L’alcalde es 
lamenta que ni Governació ni Protecció Civil s’hagi 
posat en contacte amb l’Ajuntament. De fet, un 
50% de la població encara no té subministrament 
elèctric.

L’alcalde aprofita la presència als mitjans per agrair 
a la població de Llagostera les accions que han 
dut a terme per mitigar els efectes de la nevada. 

A la nit, el CEIP Lacustaria obre les seves portes 
i dóna sopar calent a una trentena de persones 
afectades per l’apagada.

DIJOUS 11 DE MARÇ
72 hores sense llum 

DIVENDRES 12 DE MARÇ
96 hores sense llum 



Les escoles,
tancades.

Torres elèctriques
a terra.

Els operaris de la 
companyia elèctrica 
arreglen els desper-

fectes.

El president de la 
Generalitat visita 

Llagostera

Visita del president de la Generalitat
Ja hi ha 22 grups electrògens al municipi i se n’han 
portat a les urbanitzacions. A la tarda el president 
de la Generalitat, José Montilla, i el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
es van entrevistar amb l’alcalde per interessar-se 
pels efectes de la nevada a la població.  Un grup 
d’una seixantena de veïns es van voler manifestar 
per expressar el seu descontentament, però van 
arribar massa tard i el president ja havia marxat.

L’alcalde Fermí Santamaria va tornar a agrair la 
col·laboració ciutadana i en especial als voluntaris, 
a l’ADF, als membres de Protecció Civil, a la Policia 
Local, a la brigada i als treballadors de l’Ajuntament.
Al vespre es torna a obrir el CEIP Lacustaria per als 
qui volen menjar calent.

DISSABTE 13 DE MARÇ
Llum parcial amb generadors 
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Comença a arribar el subministrament
Tot i que la reparació de les línies elèctriques va 
per llarg (segons fonts de la companyia Fecsa- 
Endesa), alguns sectors de la població ja comen-
cen a rebre llum per la xarxa convencional. Amb 
la tornada a la normalitat, els veïns comencen a 
fer balanç de pèrdues i danys. L’Ajuntament anun-
cia la posada en marxa els propers dies d’una 
oficina de reclamacions per vehicular totes les 
queixes que es vulguin fer arribar a la companyia 
elèctrica.

Mentre, els operaris de Fecsa Endesa segueixen 
treballant per reparar les torres caigudes. La base 
d’operacions la munten al camp de futbol del 
càmping Ridaura.

Fil a l’agulla
Un cop  arriba la normalitat “elèctrica”, cal ara 
posar fil a l’agulla amb la resta de desperfectes 
que s’han produït al municipi. L’alcalde anuncia 
que en els propers dies es reunirà amb l’ADF, 
bombers, responsables de Medi Ambient i Agents 
Forestals de Catalunya per coordinar la neteja dels 
boscos malmesos. 

Tot i això, 15 dies després de la nevada, uns 300 
veïns de Llagostera encara no tenien connexió de 
telèfon fix ni Internet. 

DIUMENGE 14 DE MARÇ
Primer dia amb llum de xarxa 

DILLUNS 15 DE MARÇ
Torna la normalitat 

La base d’operacions 
se situa al camp de 
futbol del càmping 

Ridaura.

Poc a poc, Llagostera 
recupera la normalitat.



Manifest dels alcaldes
Els alcaldes gironins afectats pel temporal van 
decidir unir forces i redactar un manifest per 
reclamar, tant al Govern com a les elèctriques, 
que no es torni a repetir una situació com la que 
es va viure aquella setmana. Els ajuntaments 
van destacar que s’han sentit sols, amb 
manca de comunicació i d’informació i van 
reclamar una millor actuació de les companyies 
elèctriques, a les quals van acusar d’actuar  
amb “opacitat” i amb “poca celeritat”. “Aquesta 
manca de previsió i de resposta immediata 
ha fet que el problema s’hagi allargat molt 
més del que és comprensible i tolerable en 
situacions d’emergència com la viscuda”, afegia 
el manifest.

L’escrit, sota el títol de “Refer el país, millorar 
els serveis: per la dignitat dels veïns de les 
comarques gironines”, reclamava que les 
elèctriques assumissin la seva responsabilitat 
i demanava al Govern que els ajudés a 
aconseguir-ho, i que es revisessin els protocols 
d’actuació.  A més, sol·licitaven a la Generalitat 
que obrís una línia d’ajuts per minimitzar els 
efectes de la nevada, “especialment pel que fa a 
la neteja de boscos i restauració de camins”.

El manifest estava signat per més de 150 
alcaldes de les comarques gironines, entre els 
quals es trobava l’alcalde de Llagostera, Fermí 
Santamaria.

Oficina de reclamacions
L’Ajuntament de Llagostera va obrir a partir de 
dijous, 18 de març, una oficina per vehicular 
les reclamacions per a tots els llagosterencs 
afectats per l’apagada de subministrament 
elèctric. Segons va fer saber l’Ajuntament, 
el consistori “no es pot fer responsable del 
resultat de les reclamacions però farà la pressió 
necessària per obtenir la millor resposta 
possible a les demandes rebudes”. L’oficina va 
estar oberta fin al 30 abril i estava ubicada al 
local de La Farinera, situat al Passeig Romeu, 
s/n.

Endesa anuncia que 
pagarà entre 60 i 80 
euros/dia als afectats
L’empresa Endesa va anunciar que abonaria 
entre 60 i 80 euros per dia als clients  
residencials afectats pel temporal, sense 
necessitat de peritatge de danys. Aquests 
diners es pagarien per cada 24 hores que van 
estar sense subministrament, excloses les 
primeres 24 hores.

Els clients rebrien 60 euros per dia durant les 
48 primeres hores sense subministrament, 70 
euros les següents 24 hores i 80 euros cada 
24 hores següents, fins al restabliment del 
subministrament. Els clients residencials que ho 
desitgin podrien optar pel sistema de peritatge i 
valoració per fixar la quantia final.

Tots aquells llagosterencs que ja hagin presentat 
una reclamació a Endesa o a través de l’oficina 
de reclamacions de l’Ajuntament, no cal que la 
tornin a fer; l’empresa es posarà en contacte 
amb ells per telèfon. 

Aquells que encara no hagin tramitat la 
reclamació, ho poden fer a través de diferents 
vies:
· Acudint als diferents Punts de Servei que 

Endesa té al territori (consulteu-los a www.
endesadistribucion.es) o a través de l’Oficina 
d’Atenció al Client (C/ Montnegre, 84 de 
Salt).

· A través del telèfon 900 847 384
· A través del web www.endesadistribucion.es
· A través de correu postal

... i ara què?
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L’Ajuntament de Llagostera invertirà més d’un milió 
d’euros en diverses obres de millora a la població
L’equip de govern aprova un pressupost en el qual es redueixen les despeses i es congelen les taxes i els impostos

L’Ajuntament de Llagostera ha apostat per 
la contenció. En l’època de crisi que es viu 
actualment, el consistori creu que cal reduir 
les despeses i, per tal de no afectar el ciutadà, 
congelar les taxes i els impostos. Tot i això, no 
es vol deixar de banda la inversió, i es destinarà 
més d’un milió d’euros a diverses obres de 
millora, com ara la xarxa d’enllumenat, la 
recuperació de la muralla o la rehabilitació de 
can Caciques.

El pressupost ascendeix a prop de 7,5 milions 
d’euros, gairebé un 30% menys que el de 
l’any passat. L’objectiu és continuar amb les 
inversions, però intentar reduir la despesa al 
màxim possible. Tot i això, el poble ha d’anar 
avançant. Així doncs, tot i que les despeses de 
personal s’han reduït un 0,62% (per jubilacions),  
la plantilla de la Policia Local s’incrementarà 
en un agent, mentre que s’ampliarà la plantilla 
d’educadores de la llar d’infants (per si cal 
obrir El Niu) i es crea una plaça de personal 
laboral d’oficial de segona. A més, també es 

contractarà personal temporal per a l’impuls del 
Pla de Barris.

Les despeses corrents de l’Ajuntament s’han 
rebaixat un 1,75%, mentre que les despeses 
financeres s’han reduït un 43,82%.

Pel que fa a les transferències corrents, han 
augmentat un 10%. La causa principal és que 
l’equip de govern no ha volgut rebaixar la partida 
d’atencions benèfiques i, a més, s’ha hagut 
d’incloure en aquesta partida les aportacions al 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

La rehabilitació de la muralla

Una de les partides més importants en l’apartat d’inversions previstes per 
aquest any és la que fa referència a la rehabilitació de la muralla (amb un 
pressupost de 250.000 euros). També es destinarà part de la inversió a 
la reurbanització de Llagostera Residencial. Entre els projectes previstos 
es troben les millores a voreres, camins veïnals, ponts i rieres i a la xarxa 
d’enllumenat, entre d’altres iniciatives.

Millores a la biblioteca, la deixalleria i can Caciques

Una part important del pressupost es destinarà a la millora d’equipaments 
municipals. Així, es destina part de la inversió a les obres de la Biblioteca, 
la millora de can Caciques, l’ampliació i l’equipament de la deixalleria, i  
millores als CEIPs i a l’oficina de turisme.

PRESSUPOST PER ÀREES

1. Alcaldia, personal i serveis generals (40,50%) 3.034.100 
2. Urbanisme (2,98%) 223.560 
3. Seguretat ciutadana i mobilitat (1,98%) 148.500
4. Hisenda (8,76%) 656.000
5. Cultura, festes i joventut (10,45%) 782.945
6. Obres i serveis (6,88%) 515.700
7. Educació (6,21%) 465.400
8. Benestar social (2,92%) 218.650
9. Salut (0,40%) 29.600
10. Medi ambient, pagesia i protecció civil (8,88%) 664.900
11. Esports (3,74%) 280.000
12. Comunicació, promoció local i turisme (1,84%) 138.205
13. Pla de barris (4,45%) 333.280

Total            7.490.840,00

Amb la rehabilitació de la 
muralla es recuperarà un 
dels elements del patri-

moni cultural i històric més 
destacats de Llagostera.

El Niu, finançament a part

A part del milió d’euros previst per a inversions, Llagostera ha aconseguit 
una important subvenció (fora de pressupost) per a la reforma de la llar 
d’infants El Niu. L’import total d’aquest ajut, que ha  concedit el FEOSL, 
és de 823.130 euros. D’aquesta manera es podran doblar les places que 
actualment oferta la llar d’infants. Els treballs d’ampliació estaran acabats a 
finals d’any.
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L’Ajuntament de Llagostera ha decidit reduir 
el sou dels regidors que formen part de la 
corporació i de l’alcalde, per tal d’afrontar 
aquests moments de dificultat econòmica. Ja 
que des de diferents administracions es demana 
un esforç als ciutadans, els regidors i l’alcalde 
de Llagostera han decidit sumar-se a aquest 
seguit de mesures. Així doncs, als regidors se’ls 
rebaixarà el sou un 5%, mentre que l’alcalde es 
reduirà la seva consignació un 7%.

Les retribucions als càrrecs electes són 
necessàries per garantir l’adequat funcionament 
de les institucions i l’equip de govern ha 
defensat sempre que les retribucions als 
regidors han de ser adequades al nivell de 
responsabilitat que assumeixen. Però en 
moments de dificultat econòmica en què 
es demana un esforç als ciutadans, “els 
membres de l’equip de govern tenim un plus 
de responsabilitat”, ha explicat l’alcalde de 
Llagostera, Fermí Santamaria.
 
“Aquesta decisió es pren per sensibilitat social 
davant la ciutadania de Llagostera, que patirà 
els efectes de les mesures econòmiques i les 
retallades socials anunciades pel president 
Zapatero, que afectaran molts ciutadans 
que en la majoria dels casos no es poden 
considerar uns privilegiats, com per exemple els 
pensionistes”, ha afegit l’alcalde.

Els diners fruit d’aquesta rebaixa es destinaran 
íntegrament al Banc d’Aliments de Càrites de 
Llagostera, per fer front a les necessitats del 
poble.

Retribucions congelades
Les retribucions dels càrrecs electes de 
l’Ajuntament de Llagostera estan congelades 
des de l’any 2008. Amb aquesta reducció, les 
retribucions dels membres de l’equip de govern 
seran inferiors a les que es varen fixar a l’inici de 
la legislatura, l’any 2007.

Més de 900 famílies 
de Llagostera
reben bonificacions 
de la taxa d’escombraries

Més de 900 famílies de Llagostera han rebut 
bonificacions en la taxa d’escombraries pel fet 
de reciclar i tenir una bona conducta ambien-
tal. L’Ajuntament ha retornat 15.000 euros als 
contribuents que han reciclat correctament els 
residus domèstics i han utilitzat la deixalleria 
municipal, que l’any 2009 va registrar 1.003 
usuaris nous.

Les bonificacions en la taxa d’escombraries 
s’apliquen en tres casos diferents: per l’ús de 
la deixalleria, per la realització de compostatge 
casolà i per a persones jubilades i pensionistes. 
L’any 2009 un total de 375 habitatges van rebre 
bonificacions per l’ús de la deixalleria, 51 pel 
compostatge casolà i 486 jubilats i pensionistes 
s’han acollit a la bonificació de la taxa.

Augment d’usuaris de la deixalleria

L’augment de nombre d’usuaris de la deixa-
lleria durant l’any passat ha ajudat i afectat 
positivament en el tractament dels residus 
tòxics i especials, de forma que s’ha minimit-
zat l’impacte ambiental que representen. En 
les ordenances fiscals de l’any 2009 es van 
introduir per primera vegada bonificacions en la 
taxa d’escombraries per fomentar el reciclatge i 
l’ús de la deixalleria municipal. Les bonificacions 
són exclusives per a particulars i tenen com a 
objectiu aconseguir una millora en la gestió dels 
residus.

Guia de taxes i impostos

Guia de taxes i impostos 2010
Ajuntament de Llagostera

Qui l’ha de pagar?
L’han de pagar tots aquells 
propietaris de la construcció 
que realitzin, a Llagostera, 
qualsevol construcció, 
instal·lació o obra per la qual 
es necessiti llicència d’obra 
urbanística.

BONIFICACIONS
Interès municipal: 95% menys

Tindran una bonificació del 95% de l’impost aquelles 
obres o construccions que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal (equipaments culturals, socials, de 
foment de l’ocupació, etc.).

Barreres arquitectòniques: 90% menys

Tindran una bonificació del 90% de l’impost aquelles obres 
o construccions que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones discapacitades. 

Rehabilitació: 100% menys

Les obres de rehabilitació i restauració d’edificis catalogats o 
d’immobles situats dins del Pla Especial del Nucli Antic, i del 
Pla de Barris, tindran una bonificació del 100%. 

Qui l’ha de pagar?
Tots els propietaris o arrendataris dels immobles en els 
quals es realitzin obres, construccions o instal·lacions. En 
tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els 
constructors i contractistes d’obres.

Les llicències poden anar dels 80 als 1.000 € en obres 
majors i dels 10 als 40 € en obres menors.

Estan exempts de pagar la taxa les tasques següents: 
revocar, repicar, aplacar i pintar qualsevol element de la 
façana i la reconstrucció de ràfecs, sempre que sigui en 
benefici de la conservació de l’edifici.

95%
estalvia fins a un

Taxes i impostos amb bonificacions Taxes i impostos amb bonificacions

CONSTRUCCIONS.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES

BONIFICACIONS

Energies 
renovables: un 
95% menys

Tindran una bonificació 
del 95% les llicències que 
es basin en l’aprofitament 
tèrmic i solar per a 
l’autoconsum. 

L’Ajuntament de 
Llagostera va 
editar el mes 
de març passat 
una Guia de 
taxes i impostos 
2010 perquè els 
ciutadans sàpiguen 
el que han de 
pagar i quin és el 
termini per fer-ho 
efectiu. A més, la 
Guia també recollia 
les bonificacions 
existents. 

Els regidors es redueixen el sou 
un 5% i l’alcalde un 7%
Aquesta és una mesura per contribuir a mitigar els efectes de la crisi econòmica
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Llagostera ja té deixalleria mòbil
L’equipament s’instal·la cada primer dijous de mes al mercat, de 10 a 14 h.

Els llagosterencs gestionen millor els 
seus residus

La gestió de residus a Llagostera durant 
l’any 2009 presenta un seguit de dades que 
demostra que, tot i que encara queda un llarg 
camí per recórrer, els ciutadans cada vegada 
tenen més cura del seu entorn i de les seves 
deixalles. Durant l’any passat es va reduir en 
un 6% el nombre de tones total (se’n van 
generar unes 220 menys que al 2008), fet que 
demostra que la conscienciació cada cop és 
més gran. L’augment de l’ús de la deixalleria 
també ha estat evident. Durant l’any 2009, 
ha tingut un total de 10.800 visites i s’hi 
han aportat 880 tones. A més, l’any passat 
Llagostera va reciclar el 63% de les seves 
deixalles.

Campanya contra els excrements 
de gos a la via pública

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Llagostera ha iniciat una campanya sota el lema 
“No embrutis! Volem Llagostera més neta!”. 
L’objectiu és mantenir els carrers i places del 
nostre municipi més nets i que els amos es 
facin responsables dels excrements de les seves 
mascotes i les netegin. 

Un lot de productes per als 
guanyadors del concurs de 
Medi Ambient

La Sònia Carreras i Barnés i en Narcis Marqués 
i Serarols han estat els guanyadors del Concurs 
2009 del Butlletí de l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Llagostera. El concurs consistia 
a respondre a la pregunta“On es llença l’oli de 
cuina usat?”. La resposta correcta era la “c) 
es porta a la deixalleria”, que va ser encertada 
per la majoria dels participants. Els guanyadors 
van rebre un lot de productes de sensibilització 
ambiental. Felicitats!

Llagostera ja té deixalleria mòbil. L’equipament 
ha estat contractat per l’Ajuntament al Consell 
Comarcal del Gironès. La deixalleria s’iinstal·la 
cada primer dijous de mes al passeig Pompeu 
Fabra, coincidint amb el mercat, de 10 a 14 
hores. 

La deixalleria mòbil és un vehicle destinat a 
recollir els residus especials d’origen domèstic, 
és a dir, aquells residus que per la seva toxicitat 
o perillositat no convé llençar-los barrejats amb 
la resta de la brossa perquè comporten un greu 
impacte ambiental. A més, permet gestionar els 
nostres residus sense haver de desplaçar-nos, 
ja que complementa el servei de deixalleria fixa 

de Llagostera. 

La deixalleria està atesa per un educador 
ambiental que recollirà la brossa que li portin 
els ciutadans i resoldrà els dubtes que se 
li plantegin sobre la correcta separació de 
deixalles.

A la deixalleria mòbil s’hi pot dur: oli vegetal i 
mineral, bateries de cotxe, piles, fluorescents, 
bombetes, esprais, pintures, dissolvents, 
radiografies, cosmètics, medicaments, 
petits electrodomèstics, etc. Aquest servei 
complementa el de la deixalleria fixa de 
Llagostera.

Un educador 
ambiental 
informa els 
ciutadans.

Sònia Carreras Narcís Marquès
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Els set restaurants que hi han participar van servir un total 
d’uns 700 menús entre 23 i 55 euros

L‘Ajuntament de Llagostera i l‘Associació de 
Restaurants de Llagostera han impulsat les 
jornades gastronòmiques “Cuina de Festa Major”. 
Aquesta campanya es va fer coincidir amb la Festa 
Major de la població, des del 20 fins al 30 de 
maig.

L‘Associació de Restaurants de Llagostera i 
l‘Ajuntament van voler fomentar l’aire festiu i de 
tradició gastronòmica que es viu en aquestes 
dates i per això van tirar endavant unes jornades 
gastronòmiques que aquest any han arribat a 
la seva cinquena edició. En les jornades hi van 
participar set restaurants de Llagostera: Ca l’Artau, 
Mas Roure, Can Panedes, Ca la Maria, Cal 
Degollat, Can Cassoles i El Carril, que van oferir 
menús de festa major entre 24 i 55 euros.

Entre els plats que es van poder tastar es podien 
trobar els canelons de cèrvol, l’ànec amb salsafins 
i bolets, sèpia amb gambes i pèsols, canelons de 
cua de bou i rostit de festa major, entre moltes 
altres delícies. Tot regat amb vins de l’Empordà. 

Entre mar i muntanya
Una altra de les propostes que va tenir molt bona 
acollida va ser la campanya gastronòmica “Cuina 
entre mar i muntanya”, que va començar l’11 
de febrer i es va acabar el 2 d’abril. La idea era 
oferir plats de mar i muntanya, amb productes 
de proximitat i vinculats a Llagostera. Així, es van 
poder degustar cuinats com calamars farcits de 

cérvol, torrada amb escalivada, farcellet de col i 
brandada de bacallà o cargols de muntanya amb 
boques de mar a la romescada.

La gastronomia de Llagostera
Per tal de promoure la gastronomia del municipi, 
l’Ajuntament i l’Associació de Restaurants de 
Llagostera duen a terme al llarg de l’any tres 
interessants propostes gastronòmiques: Cuina 
entre Mar i Muntanya, Cuina de Festa Major i 
la Cuina del Bolet, aquesta darrera entre el 12 
d’octubre i el 12 de novembre.

Molt bona acollida dels  
nous cursos de formació 
ocupacionals 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Llagostera ha organitzat durant aquest 
curs 2009-2010 dos períodes de formació 
ocupacional: un a la tardor i els altres a la 
primavera. En total són 12 cursos i l’èxit ha estat 
enorme, ja que només en una setmana es van 
esgotar totes les places. 

Els cursos han estat d’infermeria en geriatria, 
gestió comptable, manipulador d’aliments, 
recerca de feina per Internet, canals i recursos 
per a la recerca de feina, gestió del petit comerç, 
entre d’altres. Per a més informació, us podeu 
adreçar a l’Oficina de Promoció Econòmica, al 
carrer Sant Pere, 5. Telf: 972 83 23 22.

Un tió popular va dinamitzar
el comerç de Llagostera
el Nadal

El tió popular de Llagostera, d’uns 3,5 metres 
d’amplada i prop de 2 d’alçada, va arribar a 
Llagostera el dia 13 de desembre dins els actes 
de la 13a edició de la Fira de Nadal. El tió va 
néixer amb l’objectiu de dinamitzar el comerç 
del poble, sobretot en aquests moments de crisi 
econòmica. El tió popular és a una iniciativa de 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Llagostera i de la Unió de Botiguers, i va 
comptar amb la col·laboració de la Cambra de 
Comerç de Sant Feliu de Guíxols que, gràcies 
a les seves aportacions, van fer que aquesta 
iniciativa només costés 1.500 euros al municipi. 

Cuina de Festa Major als 
restaurants de Llagostera

Un total de 118 persones de Llagostera demanen 
acollir-se a la llei de la dependència
Se li diu llei de la dependència al dret  a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en 
situació de dependència. Aquesta llei va entrar en vigor l’1 de gener de 2008 i reconeix que tota persona 
que es trobi amb la necessitat d’ajuda d’una altra per realitzar les activitats bàsiques de la seva vida diària 
pugui sol·licitar una valoració del seu grau de dependència i accedir a prestacions i serveis, en funció 
d’aquest grau.

El primer pas és adreçar-se a Serveis Socials del municipi (C/Barceloneta número 4) per tal de fer el tràmit 
de la valoració i, un cop fet, el servei de valoració (SEVAD) es posarà en contacte amb la persona o família 
per tal d’acordar una cita i fer aquesta valoració al domicili. En tot l’any 2009, 118 persones han demanat al 
nostre municipi la valoració del seu grau i a l’any 2010,  27.

Als Serveis Socials pots demanar un qüestionari orientatiu que et pot ajudar a valorar en quin estat de 
dependència es troba la persona i informar-te de totes les prestacions i serveis vinculats a aquesta llei.
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Projecte “Treball als Barris”
El projecte “Treball als Barris”, gestionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Departament de 
Treball de la Generalitat, garanteix el finançament 
parcial d’un conjunt de línies d’actuació en 
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i el 
desenvolupament local.
Els principals projectes desenvolupats per 
l’Ajuntament de Llagostera que rebran aquestes 
subvencions, complementàries a les que es rebran 
pel mateix Pla de Barris, són els següents:
· Estudi de mobilitat del centre històric de 

Llagostera (amb un import de 12.020,24 €).
· Estudi de planificació de les infraestructures del 

centre històric de Llagostera (amb un import de 
8.715 €).

· Campanya de promoció i comunicació del Pla de 
Barris del centre històric (amb 12.020,24 €).

Adjudicades les obres d’excavació 
arqueològica de Can Caciques
La Junta de Govern Local ha aprovat la 
contractació de l’excavació de la part del fossat 
trobada l’any 2008 a l’interior de l’edifici de Can 
Caciques.
L’objectiu es també finalitzar el sondeig realitzat a 
tocar de la paret est, per la banda exterior, que 

va quedar inacabat a la campanya de 2008. El 
pressupost aprovat per aquestes obres és de 
6.363,76 € (IVA inclòs). 
Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte de 
creació de l’espai d’interpretació “Can Caciques”, 
que pretén dotar el barri d’un centre per al 
desenvolupament de propostes de dinamització 
econòmica, històrica, cultural i turística.

Tret de sortida per a la creació del futur 
parc dels carrers del Fred i Lacustària
L’Ajuntament de Llagostera ha començat a donar 
les primeres passes per a la creació d’un parc 
als carrers del Fred i Lacustària. En aquesta zona 
existeixen uns terrenys privats, qualificats com 
a espai verd pel planejament, que han de ser 
adquirits. 
Per posar fil a l’agulla, la Junta de Govern Local 
va aprovar el 9 de febrer la proposta de conveni 
entre l’Ajuntament i els propietaris per l’expropiació 
de la finca urbana de 191 m2 situada al carrer del 
Fred, número 6, que suposarà una despesa de 
90.438 €.
També s’ha aprovat el procés d’expropiació de la 
finca urbana de 43 m2 situada al carrer del Fred, 
número 17.

La nova Oficina del Pla de 
Barris ja està en marxa
L’Ajuntament de Llagostera ha habilitat la nova 
Oficina del Pla de Barris, que està situada al carrer 
Sant Pere, 5 soterrani. Es tracta del mateix edifici del 
Jutjat de Pau i de Llagostera Ràdio. Aquesta oficina, 
que comparteix espai amb l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, està oberta al públic 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i s’atenen 
personalment totes les consultes sobre el conjunt 
d’accions que s’estan duent a terme a Llagostera.  

El Pla de Barris de 
Llagostera estrena web
www.pladebarris.llagostera.cat neix amb l’objectiu 
de convertir-se en una eina eficaç d’informació i de 
comunicació entre l’Ajuntament de Llagostera i la 
ciutadania.

L’Ajuntament ha posat en marxa el web del Pla 
de Barris del centre històric, que es pot trobar a 
l’adreça www.pladebarris.llagostera.cat.
Amb un disseny clar i entenedor, la nova plana web 
és una eina molt útil per facilitar l’accés a tota la 
informació sobre el Projecte d’Intervenció Integral 
del Centre Històric de Llagostera. A més d’oferir 
una informació detallada sobre l’àmbit i el calendari 
de les accions, les actuacions previstes o les 
novetats que es vagin produint, el nou portal recull 
una aposta per la proximitat entre l’Ajuntament i els 
ciutadans. Amb aquest objectiu, des del web es 
potencia i facilita la participació dels llagosterencs 
que, segons els responsables, és molt important 
per al correcte desenvolupament del Pla de Barris 
de Llagostera.

S’endeguen les primeres accions
del Pla de Barris de Llagostera
Aquestes són algunes de les accions que ja s’han posat en marxa
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El conseller d‘Educació, Ernest Maragall, juntament 
amb l‘Alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, la 
regidora d‘Educació, Montse Vilà, i la directora de 
l‘escola, Núria Solà, entre d‘altres, van inaugurar 
oficialment el 22 de març passat l‘escola Puig de 
les Cadiretes.

Durant la visita el conseller d‘Educació va visitar les 
diferents aules del centre, el menjador i la cuina, 
el gimnàs i el pati. L’escola Puig de les Cadiretes 
és un centre d‘educació infantil i primària de dues 

línies amb capacitat per a 450 alumnes. Aquest 
curs 2009-2010 ha escolaritzat 259 estudiants 
i té una plantilla de 20 mestres. A més disposa 
de 5 hores quinzenals d‘Equip Assessorament 
Psicopedagògic i 3 hores de dedicació quinzenal 
de logopeda.

El centre, que va començar a funcionar a principi 
de curs (el setembre passat), ha suposat una 
inversió del Departament d‘Educació de 4,3 
milions d’euros.

Inauguració oficial de l’escola 
Puig de les Cadiretes
L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Euicació, Ernest Maragall

El CAP de Llagostera ja 
pot realitzar espirometries
Fins ara, per fer aquesta prova
els llagosterencs s’havien de desplaçar
fins a Cassà o fins a Salt

El CAP de Llagostera disposa d'un aparell per 
a la realització d'espirometries des del mes de 
novembre passat. Aquesta aparell elabora un 
estudi indolor del volum i ritme del flux d'aire 
dins dels pulmons. Fins ara, per a la realització 
d'aquesta prova els pacients s'havien de desplaçar 
fins al CAP de Cassà de la Selva o a l'Hospital 
Santa Caterina (Salt).

Les malalties cròniques de l'aparell respiratori 
(asma, malalties pulmonars obstructives cròniques, 
al·lèrgies respiratòries, malalties pulmonars d'origen 
laboral o hipertensió pulmonar) són un dels grups 
de patologies que es converteixen en la tercera 
causa de mort a Catalunya.

Des de novembre, les espirometries s'efectuen al 
CAP de Llagostera amb cita prèvia i dos dies a 
la setmana: dimarts a la tarda i dimecres al matí. 
Aquest procediment s'utilitza amb freqüència per 
avaluar la funció pulmonar de les persones amb 
malalties pulmonars obstructives o restrictives com 
ara l'asma, la fibrosi quística, etc.

La prova també s'utilitza  per a:
- Elaborar un diagnòstic del pacient que presenta 

símptomes respiratoris com ara dificultat per 
respirar, sensació d'ofec, fatiga, tos de llarga 
evolució,etc.

- Valorar  la resposta farmacològica a determinats 
medicaments.

- Avaluar  els hàbits i factors de risc que 
produeixen afectacions pulmonars com el tabac, 
o determinades professions.

Per a la sol·licitud d'aquesta prova és necessari un 
informe previ per tal de saber determinades dades 
del pacient. Aquesta sol·licitud la realitza l'equip  
Metge/Infermera de Llagostera o l’especialista 
(pneumòleg) de l'Hospital Santa Caterina de Salt.

En tots dos  casos és un gran avantatge per al 
pacient, ja que no s'ha de desplaçar ni a Salt ni a 
Cassà per a la realització de la prova.

Gràcies a aquest nou aparell, s’està aconseguint 
disminuir de forma significativa el temps d'espera 
per a la realització de la prova i la posterior visita del 
metge per avaluar-ne els resultats, de manera que 
s’avança el tractament i la millora del pacient.

Equip Infermeria Cl.Llagostera
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La valoració de la festa Major de Llagostera no pot 
ser més que positiva. Tot i les retallades pressu-
postàries que s’han hagut de fer a causa de la crisi 
actual, es va dissenyar una programació atractiva 
que, com va evidenciar la gran participació de pú-
blic a tots els actes, va satisfer les expectatives. Hi 
va haver actes per a tots els gustos i per a totes les 
edats i el bon temps va acompanyar tots els dies 
de festa.

Un dels aspectes que cal destacar és la participació 
dels joves, que enguany han format part activament 
a la comissió de festes. Per primer cop es va ce-
lebrar l’elecció de l’Hereu i la Pubilla de Llagostera, 
que va culminar amb el sopar jove i un concert. Un 
acte que es va centrat en el vessant festiu i divertit 
de l’elecció per votació popular.

També cal esmentar l’Exposició dels 30 anys d’El 
Butlletí, que va tenir una magnífica acollida, i el 
pregó, desenfadat i entretingut, que va anar a cà-
rrec precisament de l’equip de redacció d’aquesta 

publicació. Una altra de les novetats d’enguany 
va ser el canvi d’hora de la baixada de carretons. 
Tradicionalment se celebrava dissabte al matí, però 
aquest any es va organitzar diumenge a la tarda 
i l’expectació va ser massiva. En total van baixar 
11 carretons (l’any passat nomes 6) i la gent es 
va aplegar a la plaça per veure l’arribada dels in-
trèpids conductors. La plantada de gegants (amb 
nou colles), l’exposició de Flors i els concerts, entre 
d’altres propostes, van acabar d’arrodonir una Festa 
Major que enguany recuperava una antiga tradició 
de fa molts anys: el Ball del Xirimiri. La matinada de 
dissabte a diumenge es va organitzar, després de 
l’envelat, un cercavila i qui volia podia acabar sota 
un bon ruixat d’aigua.

Els petits també van tenir la seva festa, amb propos-
tes diàries de tallers, animació i el concurs de dibuix. 
I pel que fa a la gent gran, els concerts orquestra 
i els balls van tenir una magnífica acceptació. En 
definitiva, una festa major molt concurreguda que 
va satisfer amb propostes eclèctiques i populars.

Un èxit de Festa Major
La gran afluència de públic a tots els actes va caracteritzar una programació marcada per la gran participació
activa del jovent de Llagostera

Montse Mayol guanya
el concurs de cartells
El concurs de cartells per a la Festa Major el va 
guanyar enguany Montse Mayol Mas, que va en-
dur-se els 500 euros en metàl·lic del premi. A més, 
la seva creació 
ha servit per 
fer tot el ma-
terial promo-
cional. En total 
s’hi havien 
presentat 14 
propostes. Pel 
que fa al con-
curs juvenil, 
el va guanyar 
Paula Pozo 
Llenas, que va 
rebre un xec regal de 200 euros per gastar als es-
tabliments de la Unió de Botiguers de Llagostera.

El correfoc va servir 
per obrir una Festa 

major molt lluïda.

La baixada de 
carretons va aixecar 

una gran expectació.

Els gegants de 
Llagostera, l’Eleina 

de Ridaura i Zenó de 
Montagut

El concurs de dibuix 
va atraure molts 

joves artistes.
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Presentació del llibre 
sobre l’Agrupació 
Filatèlica
i Numismàtica
El 22 d’abril passat es va presentar el llibre 
L‘Agrupació Filatèlica i Numismàtica (1955-
1972). Memòries d‘uns anys intensos, de 
Josep Cantó i Antoni Mascort. La presentació 
va  anar a càrrec de Joan Ventura i Brugulat, 
periodista i director de Presència.

L‘Agrupació Filatèlica i Numismàtica (1955-
1972). Memòries d‘uns anys intensos, recull 
l’experiència vital dels autors com a cofunda-
dors d’aquesta entitat, una de les més actives 
que hi ha hagut a Llagostera.

L’escriptora Núria 
Esponellà ofereix una 
xerrada a la Biblioteca
L’escriptora Núria Esponellà va visitar la Biblio-
teca de Llagostera el 27 d’abril passat per 
oferir una xerrada literària. L’autora va parlar de 
la gènesi de la seva obra Rere els murs, Premi 
Nèstor Luján de Novel·la Històrica 2009, i 
també va comentar la bona acollida que ha 
tingut, el temps que va estar preparant-la i 
escrivint-la i el seu mètode de treball així com 
altres obres que ha escrit. 

Va ser una xerrada amena i plena de dades 
curioses, com el fet que, per escriure Rere 
els murs, l’autora utilitzava uns esquemes 
extensíssims amb la cronología de l’obra, 
la biografia dels personatges o plànols del 
monestir de Sant Pere de Rodes, lloc on 
transcorre l’obra. 

L’autora va respondre totes les preguntes 
dels assistens, va dedicar un munt de llibres 
i va regalar exemplars d’algunes de les seves 
obres a la Biblioteca.

El Mercat Romà de Llagostera 
atrau centenars de visitants

Els Manaies de Llagostera van ser els protagonistes 
de la tercera edició del Mercat Romà, que es va ce-
lebrar el 28 de març al nucli antic de Llagostera. Els 
soldats romans van desfilar pels carrers del poble i 
van fer exhibicions de tropa i lluites de gladiadors al 
campament instal·lat a la plaça del Castell. També 
es van organitzar tallers infantils, passejades amb 
ponis, exhibicions de dansa del ventre i un especta-

cle de foc, que va tancar el programa. Una jornada 
existosa, en la qual Llagostera es va omplir de visi-
tants que també van passejar entre les nombroses 
parades del mercat artesanal. 
En aquesta magnífica edició, cal destacar i agrair 
la gran participació ciutadana del veïns de la zona, 
que van contribuir a la festa en l’ornamentació del 
nucli antic. 

Un Carnestoltes 
multitudinari
La Rua de Carnaval de Llagostera ha estat un dels 
més multitudinaris dels darrers anys, amb una gran 
èxit de participació de colles i de públic assistent. 
En total van desfilar una trentena de colles  provinent 
de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Pa-
lamós, Platja d’Aro, Calonge, La Bisbal, Campllog o 
Massanes. Cal destacar la qualitat de les propostes 
de les tres colles de Llagostera: Els Caçafantasmes-
Gi, amb la comparsa “Àngels caiguts”, El porró que 
no pari, amb la comparsa “Els llamàntols escaldats” 
i Dit i fet, amb “Els kassoloides alats”.

Setmana Santa amb 
escenes a l’aire lliure
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera, 
conjuntament amb la Parròquia, els Manaies i lla-
gosterencs aficionats al teatre, van preparar en-
guany la representació de diferents escenes de La 
Passió de Crist per a Setmana Santa i per diversos 
carrers de la vila. Les escenificacions van començar 
el Dijous Sant (1 d’abril) amb el Sant Sopar i van 
continuar amb La captura de Jesús, el Judici 
d’Herodes i el Judici de Pilats. Divendres Sant va 
tenir lloc la Processó, amb sortida i arribada a la 
plaça del Castell.



ICV

“A la tercera va la vençuda”. Han calgut pràc-
ticament tres anys i molta insistència dels 
grups de l’oposició per a que CIU presentés 
un pressupost que fos mínimament creïble. 
Però no es pensin que ha estat fruit de la me-
ditació, de la recapacitació. No es pensin que 
ha estat conseqüència de la plasmació d’un 
projecte de poble predeterminat. Finalment 
ha estat un bany de realitat el que ha obligat a 
l’equip de govern a tocar de peus a terra, i a 
presentar un pressupost creïble que en reali-
tat no és més que una pròrroga de l’anterior.
I és que la baixa no prevista de determinats 
ingressos, quan era més que previsible, i la 
incapacitat d’executar més de la meitat de les 
inversions pressupostades (en un moment 
en què l’activitat privada s’ha vist reduïda de 
forma dràstica i els serveis municipals poden 
concentrar-se en el desenvolupament de la 
iniciativa municipal) ha portat a l’equip de go-
vern a presentar un pressupost de mínims: on 
la inversió ha passat dels 4,5 M d’€ dels anys 
2008 i 2009 a 1,2; on la principal inversió 
és una actuació de 250.000 € i la resta són 
actuacions de manteniment i/o millora. 
I davant d’aquest pressupost el nostre grup 
s’ha abstingut, per dos motius que es contra-
resten, i que ens han deixat amb un cert regust 
agredolç. En primer lloc, i aquesta és la part 
positiva, perquè la incorporació de romanents 
(uns 7M d’€) permetrà iniciar i/o acabar in-
versions que es vénen arrossegant d’anteriors 
pressupostos i que varen ser planificats o ini-
ciats pel govern de l’Entesa (connexió amb el 
Mas Sec, construcció del nou centre cultural, 
urbanització de Llagostera Residencial, nucli 
antic, urbanització del carrer Indústria, exe-
cució del pla d’accessibilitat, etc). Com també 
es realitzarà la reclamada, de forma insistent 
per nosaltres, reforma de la llar d’infants El 
Niu (1M d’€), gràcies a l’aportació del govern 
estatal amb la renovació del popularment co-
negut com a “Pla Zapatero”. 
En segon lloc, i aquesta és la part negativa, 
perquè l’equip de govern ens ha donat prou 
mostres de com administra els nostres re-
cursos: Amb poc rigor i transparència, de 
forma poc o gens participativa, prioritzant 
els interessos particulars davant el general, 
amb improvisació, i amb actuacions inneces-
sàries que no compartim i que no haurien de 
realitzar-se en un moment de crisi econòmica 
com l’actual. De la mateixa manera ha pe-
sat alhora de decantar-nos per l’abstenció, la 
manca d’iniciativa en relació a determinades 
actuacions que “dormen el son dels justos”, i 
que amb tota seguretat no veuran la llum en 
aquesta legislatura. A saber: SUD-10, carrers 
Panedes i Camprodon, La Canyera, el tanato-
ri, la 2ª fase del centre cultural, etc.

ERC

El pressupost de l’Ajuntament de Llagostera 
per al 2010, un cop més, sembla al marge 
de la realitat econòmica actual. No s’observa 
un esperit auster en els números presentats, 
ja que continua l’augment de la despesa de 
personal i de la despesa corrent. Alhora, es 
presenten inversions que, segons el nostre 
parer, no són urgents i que en una situació de 
necessitat de contenció caldria no tirar enda-
vant, com pot ser la remodelació de la plaça 
Catalunya.
L’Ajuntament de Llagostera viu d’esquenes a la 
realitat econòmica del país. I entenem que això 
és un error, que cal contenció en la despesa 
si no volem acabar com tants ajuntaments 
que han actuat durant molts anys com està 
fent l’actual equip de govern. Les liquidacions 
del pressupost dels anys en què governa 
CiU-IxLL han constatat un descens del roma-
nent (“diners a caixa”) preocupant. Cal tenir 
en compte que una situació sanejada ajuda 
a aconseguir subvencions, que sempre estan 
lligades a la part que pot aportar el municipi.
Malgrat tot, l’Ajuntament parla d’una situació 
de crisi que es mostra en una retallada, per 
exemple, en la política de control d’incendis 
però no en les despeses de protocol. Parla de 
crisi però augmenta l’IBI (“contribució”), aug-
ment que es podria haver contingut en senyal 
ferm de suport a tants llagosterencs que pas-
sen moments difícils. Esquerra ho ha demanat 
en diverses ocasions, però sempre se’ns ha 
denegat.
També el grup municipal d’Esquerra a 
l’Ajuntament vàrem presentar un seguit de me-
sures per afavorir el comerç local, la creació 
de llocs de treball i intentar pal·liar els efectes 
de la crisi a les famílies. Malauradament, les 
propostes no van ser totes tingudes en compte 
per l’actual equip de govern.
Podríem anomenar diferents línies que el nostre 
grup creiem totalment necessàries i que l’equip 
de govern no ha tingut en compte per al pres-
supost del 2010: incrementar la despesa re-
lacionada amb els serveis socials i l’educació, 
un projecte definit de promoció econòmica i 
local, un pla de treball de suport a l’ocupació, 
rebaixar la despesa corrent en determinades 
partides (hores extraordinàries, despeses de 
regidors, atencions protocolàries). En defini-
tiva un pressupost totalment reforçat per tal 
d’estimular l’economia generant ocupació, una 
contenció real de la despesa.
Pel que fa a les inversions, aquest 2010 no 
està previst dur a terme diferents actuacions 
que ja fa massa temps que s’arrosseguen i 
que l’equip de govern actual ja va trobar la 
reserva de diners necessària per executar-les. 
En canvi se’n portaran a terme d’altres que 
nosaltres creiem poc oportunes en aquests 
moments. 

IxLL

Volem aprofitar l’oportunitat que se’ns dóna des 
d’aquest Butlletí d’informació municipal per intro-
duir quatre idees a l’entorn del pressupost, per 
veure com és Llagostera des d’un punt de vista 
“econòmic”
Primera idea: Llagostera és un poble amb poca 
activitat econòmica. Els llagosterencs, majo-
ritàriament, han de sortir del poble i anar a tre-
ballar a municipis veïns. L’Ajuntament té un nivell 
d’ingressos baix en relació a la seva població. Hi 
ha poca empresa i poca activitat econòmica, i 
això ens fa vulnerables a la crisi i molt dependents 
de les subvencions d’altres administracions. 
Segona idea: La crisi ha representat una pèrdua 
molt gran d’ingressos. A diferència d’altres pobla-
cions depenem moltíssim d’ingressos provinents 
de la construcció. 
Tercera idea: Llagostera té una de les ratios de 
funcionaris més baixa de Catalunya. Tenim una 
despesa corrent controlada; per tant, en aquest 
aspecte, som austers. Això no té per què ser bo 
necessàriament, perquè a menys treballadors 
municipals, menys serveis. Cal a més que pu-
guem retribuir dignament els nostres treballadors.
Quarta idea: Aquest Ajuntament ha sabut suplir 
la crisi amb ajuts, més dels que mai s’havien 
aconseguit, i amb una bona política de con-
tractació d’obres. Tenim ajuts del Govern central 
(1.000.000 euros per arreglar façanes a casc 
antic), la Generalitat (5.000.000 euros per al pro-
jecte del Pla de Barris); Diputació de Girona (per 
intervenir a la Plaça Catalunya); Consell Comarcal 
del Gironès i Unió Europea (Fons Feder  per arre-
glar la muralla). 
S’han fet obres i equipaments que han canviat el 
poble: el nou camp de futbol de gespa artificial, 
l’adequació i asfaltatge de diversos carrers i de 
les entrades al poble, la nova escola CEIP Puig 
de les Cadiretes, la nova llar d’infants el Carrilet, 
les pistes de petanca, el col·lector del Carril, tot el 
Puig del General, el carrer Costa Brava i la millora 
i l’enllumenat de l’àrea esportiva de la Canyera. 
Els propers anys seguim endavant per millorar 
encara més el casc antic i les cases barates, amb 
5.000.000 euros d’inversió. També per dotar el 
poble d’aparcaments i d’una nova biblioteca, i es-
tem lluitant per aconseguir l’execució de la traves-
sia del poble, a més de la inversió que es fa i es 
farà a les urbanitzacions gràcies en part a l’esforç 
dels mateixos veïns, i  moltes coses més que no 
acabaríem mai d’explicar. 
Això sols s’aconsegueix amb una feina extraor-
dinària de contenció i d’economia i aconseguint 
subvencions i recursos de tot arreu per suplir la 
manca de recursos propis. 
Cal que a Llagostera promocionem l’activitat 
econòmica i comercial i que els llagosterencs 
puguin viure, però també treballar i prosperar a 
Llagostera.  Tot i la crisi, tenim grans oportunitats; 
cal que les aprofitem, pel bé de tots els  llagoste-
rencs i del seu Ajuntament.    
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En els pressupostos que ens presenta l’equip 
de govern i coneixent l’estat d’execució pressu-
postària de l’exercici 2009, es pot veure que els 
números s’acosten una mica més a la realitat del 
nostre poble.
Però també es veu un senyal d’alerta. Els capí-
tols I i II de despeses representen un 66,66% 
del pressupost. És a dir que les despeses fixes 
ja s’emporten gairebé el 70% del pressupost, i 
superen en més del 100% els ingressos fixos 
de l’Ajuntament
Això ens porta a pensar que en poc temps els 
comptes de l’Ajuntament poden tenir problemes 
i haver de recórrer a l’endeutament. 
En relació als ingressos, els pressupostos se-
gueixen sent optimistes, com ja ho vam advertir, 
i s’ha demostrat, en l’exercici anterior. Com a 
exemples:
- L’ICIO “l’impost sobre construccions i obra”. 
L’any passat es van pressupostar 200.000 
euros i actualment estem a menys 33.000 (per-
què s’ha retornat l’import de llicències d’obres 
que no s’han fet). Això vol dir que el dèficit en 
aquest ingrés és de -233.000 euros. Aquest 
any en pressuposten 100.000. Ho considerem 
força agosarat en la situació actual.
- Les plusvàlues: L’any passat van pressupos-
tar 280.000 euros, a final d’any han recaptat 
un 50% (140.000) i ara, per al 2010, proposen 
recaptar-ne 190.000. Nosaltres ho trobem ex-
cessiu. Amb 150.000 ja ho podríem considerar 
una previsió optimista.
A les despeses no s’hi veu ni l’austeritat neces-
sària en temps de crisi ni la definició d’uns ob-
jectius polítics.
És cert que hi ha un important increment en la 
despesa social, però aquest increment no es 
tradueix en més i millors serveis: els serveis se-
ran els mateixos però ens costaran més.
Ens gastem 200.000 euros en fires i festes, i 
150.000 en despesa social. 

Inversions:
Gran part de les inversions pressupostades per 
al 2009 no s’han executat. (Carrer Canigó, Lla-
gostera Residencial...)
Les inversions que es fan no són fruit de la capa-
citat d’estalvi d’aquest govern, sinó que ens vé-
nen subvencionades pels governs de l’Estat o de 
la Generalitat com ara els plans d’inversió local I i 
II,  el pla de Barris o el pla d’obres i serveis.
En els tercers pressupostos del seu mandat, 
encara no sabem quina és la  política de l’equip 
de govern ni quina visió de futur tenen per a 
Llagostera.
Enlloc es veu que CiU i IxLl facin una aposta 
clara i convençuda per avançar en l’àmbit social 
i econòmic. En canvi es manifesta la seva capa-
citat per anar descapitalitzant l’Ajuntament.

CiU

El pressupost 2010 de Llagostera està pensat 
per fer front a la crisi econòmica en els seus dos 
aspectes bàsics: el social i l’econòmic.

Des del punt de vista social, hi ha hagut una clara 
voluntat d’augmentar els serveis que es presten 
des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament. 
No ha estat fàcil, ja que la Generalitat de Catalu-
nya ha reduït molt substancialment les ajudes que 
destinava al Consorci de Benestar Social i això 
ha fet que l’Ajuntament de Llagostera hagi hagut 
d’incrementar un 300% l’aportació al Consorci de 
Serveis Socials. Aquest increment de la despesa 
social per part de l’Ajuntament ha evitat que es 
reduïssin els serveis que rep el poble i ha permès 
reforçar l’àrea de Serveis Socials, que és la que 
intenta donar solucions als problemes que la crisi 
econòmica està provocant en moltes famílies de 
Llagostera.

Pel que fa al vessant econòmic, l’àrea de Promo-
ció Econòmica ha reforçat les accions de la borsa 
de treball i de foment de l’ocupació, amb cursos 
formatius adreçats a aturats (fets pel mateix Ajun-
tament tot i no tenir la competència en aquest 
àmbit), programes d’ocupació per a aturats i es 
continuen executant les obres planificades per 
tal de fomentar un canvi en el model econòmic 
de Llagostera. En aquest sentit, cal destacar les 
actuacions previstes en el Pla de Barris per mi-
llorar el nucli antic i fomentar l’ocupació en tot el 
seu àmbit. Tanmateix, el projecte de reforma de 
la plaça Catalunya ha prestat una atenció molt 
especial a crear espais en el centre del poble 
que donin un valor afegit a la zona comercial. La 
instal·lació de l’espai infantil i la millora dels espais 
de trobada a la plaça contribuiran a dotar-la de 
més activitat i esperem que això tingui incidència 
en el sector comercial de la zona. Aquestes obres 
es financen amb importants subvencions obtin-
gudes l’any 2009.

També cal remarcar dues accions importants 
que no formen part del pressupost: la primera és 
la reforma de la Llar d’infants El Niu, que ha de 
permetre cobrir les necessitats futures de places i 
que es finança amb el FEOSL. La segona és una 
partida d’1 milió d’euros per a Llagostera en els 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, 
obtinguda gràcies a les gestions fetes pel grup 
de CiU al Congrés dels Diputats que, sumat a les 
accions previstes en el Pla de Barris, pot arribar a 
contribuir decisivament a la millora del nucli antic 
i ajudarà a canviar el model econòmic que tenim 
a Llagostera.



13 de juny 
FESTA DE LA PETANCA

14 de juny · 21.30 h · XERRADA
“Rutines, hàbits i normes”,
a càrrec de Ricard Salas.
Dins el programa CRÉIXER AMB TU
Local Social “La Caixa”

19 de juny
FESTA DEL SEGAR

23 de juny
REVETLLA DE SANT JOAN

2 de juliol · 22.30 h · TEATRE
“Els batecs del Turó”
Autor i director: Martí Peraferrer.
Dins el cicle PROGRAMACCIÓ.
Plaça del Castell

3 de juliol · 22.30 h · TEATRE
“Els batecs del Turó”
Autor i director: Martí Peraferrer.
Dins el cicle PROGRAMACCIÓ.
Plaça del Castell

10 de juliol
FESTA DE SANT CRISTÒFOL

17 de juliol
FESTA DE LA SARDANA

24 de juliol
FESTA DE SANT JAUME

24 de juliol
CAMINADA A LA LLUM DE LA LLUNA

25 de juliol
FESTA DEL BATRE

7 d’agost
FESTA DE SANT LLORENÇ

15 d’agost
FESTA DEL CASAL

20 d’agost
FESTA DE L’AIGUA

28 d’agost
SARDINADA I HAVANERES

10 de setembre
CORRELLENGUA

11 de setembre
DIADA DE CATALUNYA

AGENDA D’ACTIVITATS · JUNY-SETEMBRE 2010

Aquestes són algunes de les activitats que se celebraran a Llagostera durant els mesos d’estiu. Aquesta programació està 
subjecta a canvis de darrera hora. Que us divertiu!!

RETALLS DE FESTA MAJOR
Aquestes són alguns dels moments que s’han viscut a la festa Major de Llagostera.


