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Amb la participació
de totsSumari
Comença una nova legislatura amb la il·lusió que dóna el suport i la confiança renovada de la ciutadania de 
Llagostera, però també amb el repte de trobar solucions als problemes de la gent, que són molts i complexos.

Les eleccions municipals del mes de maig passat han donat com a resultat una composició de l’Ajuntament 
que facilita la presa de decisions, però aquesta majoria no pot ser sinònim d’un govern d’esquenes a la gent, 
ans al contrari. Ara més que mai, hem de ser capaços de recollir totes les sensibilitats que hi ha al poble i 
governar amb tothom i per a tothom, amb la màxima humilitat i proximitat i sobretot tocant de peus a terra. Per 
aquest motiu, hem engegat un procés participatiu que ens ha d’ajudar a pensar entre tots quin és el poble que 
tenim i quin és el poble que volem.

A més, en un moment de crisi com l’actual, la prioritat bàsica de la nostra acció de govern han de ser les 
persones i, en aquest cas, la participació de la ciutadania en la presa de decisions també és fonamental per 
poder destinar els pocs recursos que tenim a donar resposta a les necessitats de la gent de Llagostera.

Llagostera té futur i ens il·lusiona treballar per fer-lo realitat entre tots.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Llagostera 
estrena nous 
equipaments

Al llarg d’aquest 2011 l’Ajuntament 
està completant tot un seguit de 
projectes que han de permetre 
guanyar nous equipaments culturals 
i de serveis per als ciutadans del 
municipi

Can Caciques:
el Centre d’Interpretació de Llagostera

L’Ajuntament va adjudicar el mes de març passat la 
primera fase de les obres de rehabilitació del que 
serà el Centre d’Interpretació de Can Caciques, un 
equipament cultural, divulgatiu i educatiu sobre el 
centre històric i la història del municipi. 
Aquesta obra cultural forma part de les actuacions 

previstes en el Pla de Barris i també compta amb 
una aportació de 20.000 euros per part de la Dipu-
tació de Girona. Els treballs han estat adjudicats per 
prop de 168.000 euros i està previst que les obres 
d’aquesta primera fase finalitzin passat l’estiu. 

Nous descobriments 
a Can Caciques

Les darreres excavacions ens permeten 
afirmar que entre el segle XVI, moment en 
què la muralla ja no era útil per a la defensa 
i que la torre Gemma es va convertir en 
una casa (Can Caciques), i el segle XVIII va 
existir un pas que permetia als veïns transitar 
entre el carrer Processó i el carrer Olivareta. 
Aquest pas, obert sobre la muralla derruïda, va 
quedar inutilitzat al segle XVIII en ampliar Can 
Caciques. L’existència d’aquesta via pública 
confirma el que explicaven els veïns i la gent 
gran del poble quan deien que “es passava 
per dins Can Caciques“ per anar d’un carrer 
a l’altre.
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El nou tanatori
El tanatori i el cementiri de Llagostera passaran a ser 
gestionats per una empresa privada mitjançant una 
concessió administrativa. En aquest sentit, el Ple de 
l’Ajuntament del mes de març va declarar l’oferta 
de l’empresa AUFUCE S.L. (Auxiliar de Funerària i 
Cementiris) com la més avantatjosa per a la cons-
trucció del tanatori i la gestió integral del servei públic 

del cementiri municipal. Les obres del nou tanatori 
s’han iniciat recentment i es preveu que finalitzin 
abans d’acabar l’any. El tanatori ocuparà uns 300 
metres quadrats de la placeta que hi ha al darrere 
de la capella situada entre el cementiri nou i el vell. 
Al tanatori s’hi podrà accedir des del cementiri o de 
manera independent des de l’exterior. 

El nou equipament funerari de Llagostera disposarà 
d’un vestíbul, dues sales de vetlla, una sala d’usos 
múltiples i cerimònies amb capacitat per a unes 
100 persones assegudes, una sala de tanatopràxia 
i diversos espais auxiliars, amb una superfície cons-
truïda total de 365,36 m2 i una superfície útil de 
302,74 m2. 

Reformes 
a l’interior 
del Casino 
Llagosterenc

El nou centre 
cultural de Can Roig

L’Ajuntament ha iniciat els treballs de reforma interior 
del teatre del Casino Llagosterenc, que consistiran en 
la col·locació d’un paviment de fusta i la substitució 
de les butaques a la platea, així com la reconstrucció 
de les grades. El pressupost de les obres és de prop 
de 123.000 euros (IVA inclòs). 

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a l’obten-
ció de 100.000 euros a compte dels Pressupostos 
Generals de l’Estat del 2011.

Les obres del centre cultural de Can Roig van acabar a finals del mes de 
maig. Aquest nou equipament municipal compta amb una superfície cons-
truïda total de 1.598 m2, distribuïts en tres plantes. La planta baixa acull 
la nova biblioteca Julià Cutiller i la primera planta està destinada al Taller 
Ocupacional, gestionat per la Fundació Ramon Noguera, que inclou una 
sala polivalent d’ús compartit a disposició de les entitats del municipi per 
realitzar-hi actes, reunions, xerrades, trobades, cursos... El centre cultural 
està coronat per una cúpula que configura l’observatori astronòmic, gràcies 
a la signatura d’un conveni amb l’Agrupació d’Astronomia de Girona.

Conveni amb la 
Fundació Ramon 
Noguera
L’Ajuntament de Llagostera i la Fundació Ramon Nogue-
ra han signat un conveni pel qual l’Ajuntament cedeix la 
primera planta del Centre Cultural per a la construcció 
d’un centre ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

El conveni de cessió d’ús preveu una durada de 25 anys, 
temps estimat com a necessari per a l’amortització de 
la inversió a realitzar-hi, que té un pressupost total de 
300.272,71 euros. En aquest sentit, la Fundació Ramon 
Noguera s’ocuparà de les obres d’adequació, del mobili-
ari i del manteniment, així com de la gestió de l’activitat 
que funcionarà en règim de centre de dia i anirà adreçat 
amb preferència als veïns i veïnes de Llagostera i muni-
cipis de les rodalies. El conveni preveu la possibilitat de 
recuperar l’espai, sempre que l’Ajuntament de Llagostera 
ho justifiqui per circumstàncies d’interès públic.

La nova biblioteca
Julià Cutiller
El dia 11 de juliol va obrir les portes la nova Biblioteca Julià Cutiller, que 
ocupa la planta baixa del centre cultural Can Roig. El projecte, obra de 
l’arquitecte Mateu Barba, va ser aprovat l’any 2006 i va néixer amb l’ob-
jectiu d’adaptar-se als canvis provocats per l’augment de la població, les 
noves necessitats informatives i culturals dels ciutadans, l’impacte de les 
noves tecnologies i la voluntat d’adequar-se al Mapa de Lectura Pública 
de Catalunya.

Amb més de 850 m2 de superfície útil, la nova biblioteca està equipada 
amb un mobiliari actual, còmode i funcional, i disposa d’un pati interior 
amb arbres, que es convertirà en un amè lloc de lectura i estudi a l’estiu. A 
més de les seccions habituals en un centre bibliotecari, com ara el servei 
d’informació i referència, préstec, promoció de la lectura, informació local, 
Internet i ofimàtica entre d’altres, té també una sala polivalent.

La col·lecció conté uns 17.000 llibres, 4.000 DVD’s i CD’s amb pel-
lícules, reportatges i música i uns 70 títols de diaris i revistes. Aquest nou 
i modern centre bibliotecari, que pren el relleu a la biblioteca que fins ara 
ha funcionat a Llagostera, inaugurada fa 29 anys i situada a la Casa de les 
Vídues, seguirà sent un servei municipal d’accés a la informació, la cultura, 
la formació i el lleure i seguirà formant part del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya.
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Aquest setembre entrarà en funcionament parcial-
ment la llar d’infants El Niu, que ha estat completa-
ment reformada i permetrà atendre tota la demanda 
de places de famílies llagosterenques empadrona-
des al municipi, juntament amb la llar d’infants El 
Carrilet, que funciona a ple rendiment.

D’aquesta manera, Llagostera disposa de 7 noves 
aules amb una capacitat per a 107 places que, 

sumades a les 107 del Carrilet, garanteixen poder 
donar resposta a les necessitats demogràfiques del 
municipi en els propers anys. Els treballs van iniciar-
se el juny del 2010 i han consistit a adequar aquest 
equipament a la normativa vigent. Les obres es van 
adjudicar per un import de poc més de 664.000 
euros i han estat finançades íntegrament per la se-
gona convocatòria del Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat Local. 

S’engega un procés 
de participació ciutadana
L’Ajuntament de Llagostera vol copsar l’opinió dels veïns i veïnes sobre el present
 i el futur del poble.

Cada vegada més, els ajuntaments han de fer front 
a nous problemes i reptes de caràcter social, eco-
nòmic, ambiental, urbanístic, demogràfic... Uns pro-
blemes complexos, de caràcter global en la majoria 
de casos, que requereixen solucions també comple-
xes que han de venir de la mà de polítics i tècnics, 
però també, i en molt bona part, de la ciutadania. En 
aquest sentit, l’Ajuntament ha iniciat un procés de 
participació ciutadana per millorar la gestió i l’eficièn-
cia de les polítiques públiques que es duen a terme 
al municipi.

L’objectiu principal és promoure i canalitzar espais 
de reflexió conjunta entorn els diferents temes que 
afecten la vida quotidiana del municipi, per fer pos-
sible una major corresponsabilització dels ciutadans 
i les ciutadanes en els afers públics locals. Es trac-
ta, en definitiva, d’adaptar millor les polítiques i els 

recursos públics a la situació actual de Llagostera, 
mitjançant un exercici de priorització de les necessi-
tats i d’imaginació col·lectiva per tal de buscar, trobar 
i implementar polítiques públiques eficients, eficaces, 
creatives i resolutives.

Per tal d’assegurar la qualitat del projecte, que ha 
rebut una subvenció de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Ajuntament de Llagostera ha encarregat a la 
consultoria sociopolítica Neòpolis iniciar les tasques 
d’aquest procés participatiu. 

La presentació de la iniciativa va tenir lloc el 30 de 
juny passat al local social de La Caixa. Uns dies 
abans, tots els llagosterencs i llagosterenques havien 
rebut a casa un qüestionari pensat per ésser con-
testat en família, tot reflexionant sobre els principals 

temes de present i futur del poble: entorn natural i 
medi ambient, promoció econòmica, comerç i turis-
me, equipaments i serveis, esdeveniments i activitats 
festives i culturals, model de poble... 

Un cop tancada aquesta primera fase, s’han recollit 
un total de 120 qüestionaris, fet que des de l’Ajun-
tament es valora molt positivament, ja que s’han su-
perat les expectatives.

Posteriorment, mitjançant una jornada de deliberació 
en forma de taller participatiu que se celebrarà du-
rant el mes d’octubre, la ciutadania podrà elaborar 
propostes d’actuació concretes. Unes propostes que 
l’Ajuntament, prèvia valoració política i tècnica, tindrà 
en compte a l’hora de confeccionar els pressupostos 
de l’any vinent.

Al servei de 
les persones
El Consell de Participació, format per 
mares, educadores i representants de 
l’Ajuntament, tenia previst obrir El Niu 
només si es cobrien les 8 places de 
l’aula de lactants o si feia falta per cobrir 
la demanda de P1, P2 o P3. Una vegada 
passat el termini de les preinscripcions, 
s’ha vist clara la necessitat d’una quar-
ta aula de P1 al municipi i la voluntat de 
l’Ajuntament de no deixar fora 6 nadons 
de famílies llagosterenques.

Per aquest motiu, s’ha optat per obrir El 
Niu amb els serveis educatius complets 
i minimitzant al màxim la resta de cos-
tos per evitar que tota la població s’hagi 
de fer càrrec del dèficit que provoca-
ria obrir l’equipament amb els serveis 
complementaris, com per exemple el 
menjador, per atendre només dues au-
les. Així doncs, el servei de menjador i 
el del bon dia només s’oferirà des del 
Carrilet, com fins ara.

Val a dir que l’obertura d’El Niu de for-
ma parcial només es pot entendre com 
una solució provisional, complementà-
ria a la llar d’infants El Carrilet, amb una 
clara voluntat de servei a les persones, 
amb l’objectiu de cobrir les necessitats 
educatives bàsiques i que quedarà con-
dicionada a la demanda i l’efectiva ocu-
pació de places que hi hagi en el futur. 

La llar d’infants  El Niu El proper mes d’octubre se 
celebrarà un taller participatiu, 
en el qual la ciutadania podrà 
elaborar propostes d’actuació 
concretes.
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La rehabilitació de les 
façanes ja és una realitat

A finals de juny han finalitzat els treballs de rehabilitació de dos terços de les façanes del nucli antic de Llagostera, un projecte que a part de 
millorar la fesomia del municipi,  ha permès activar el sector local de la construcció

La major part dels projectes de rehabilitació de les 
façanes del nucli antic ja s’ha fet realitat. La resta de 
les obres avancen a bon ritme i està previst acabar-
les en els propers tres mesos. Entre elles, les corres-
ponents a bona part de les conegudes popularment 

com a cases barates. Aquestes vuitanta-dues actua-
cions, que han estat finançades pel Ministeri d’Habi-
tatge a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat 
amb una inversió d’1 milió d’euros, han permès 
millorar l’estètica del municipi, per fer-lo més atractiu 

i agradable tant per als veïns com per als visitants. 

D’altra banda, també s’ha aconseguit reactivar el 
sector de la construcció amb el consegüent mante-
niment i fins i tot la creació de llocs de treball.



  Alternativa per Llagostera

Fa aproximadament cinc anys el nostre Ajuntament va 
aprovar, amb el vot favorable del grup municipal de CiU, 
el Reglament de Participació ciutadana. Enrere queda-
ven diverses experiències participatives que varen tenir 
prou èxit, com la consulta popular per triar el traçat de 
la variant, l’elaboració del Pla d’Acció Local per la soste-
nibilitat (PALS) i del nou planejament urbanístic (POUM), 
la implantació de la recollida de residus porta a porta o 
les jornades participatives per elaborar el Pla d’acollida.
Fa aproximadament quatre anys, coincidint amb el final 
del segon mandat d’Entesa, l’Ajuntament va donar un 
pas més i va aprovar, també amb el vot favorable de CiU, 
el Pla director de participació ciutadana.
Disposàvem doncs d’unes regles de joc clares, dels ins-
truments necessaris per implantar una manera diferent 
de fer política local, i de la planificació imprescindible 
per desenvolupar de forma ordenada les polítiques de 
participació. En definitiva, disposàvem d’un model de 
participació ciutadana compartit que havia estat deguda-
ment consensuat, o això semblava.
Amb tot un mandat per davant (2007-2011) el govern 
municipal de CiU i IxLL no va ser capaç d’aplicar ni el 
Reglament ni el Pla director. Balanç del mandat? Quatre 
anys en blanc.
Ara, amb un segon mandat per davant (2011-2015), 
el nou govern de CiU ens presenta el que ells anomenen 
“un procés participatiu” i que en realitat no és més que 
“una enquesta d’opinió” i “un taller de participació”. És 
fàcil entendre que, després de 4 anys en blanc, siguem 
escèptics.
Algú ens podria dir que hem de ser benèvols i hem de 
donar un marge de confiança, que no hi perdem res i 
que per alguna cosa es comença. Però cal advertir que 
ens podem trobar amb un resultat que sigui clarament 
contraproduent, i que buscant la participació de la gent 
el que finalment s’aconsegueixi sigui la seva desmotiva-
ció. És el que pot passar quan es diu que aquest procés 
ha de servir per fer propostes que es tindran en compte 
en l’elaboració del pressupost del 2012, i no s’adverteix 
que el gruix de la despesa ja està compromesa. És el 
que pot passar quan s’aixequen falses expectatives, en-
cara que s’avisi que els recursos són limitats. És el que 
pot passar quan s’improvisa una enquesta d’opinió, i no 
es dissenya ni es fa un mostreig suficientment repre-
sentatiu de la gent que s’ha d’enquestar perquè el seu 
resultat pugui ser tingut en compte. 
Voldríem equivocar-nos. La presència de 50 persones 
en l’acte de presentació, molts d’ells representants d’en-
titats, podria ser un bon presagi si actuen com a cadena 
de transmissió. Tant de bo no es compleixin els nostres 
mals auguris. Ens hi juguem massa. Però, som dels que 
pensem que amb bones intencions no n’hi ha prou, que 
les coses s’han de fer  ben fetes i amb convicció, i no 
per justificar una subvenció, per intentar justificar una po-
lítica preconcebuda o perquè no sigui dit.
Si CiU comparteix amb nosaltres que en els temps que 
corren (i no perquè siguin temps de crisi sinó per intentar 
aconseguir una democràcia real, més profunda i madu-
ra) cal apostar per la participació ciutadana. Ho té fàcil. 
Només ha d’aplicar el Reglament i desplegar el Pla di-
rector que varem aprovar en el seu dia. Si vol fer “un pro-
cés participatiu” només ha de llegir l’article 33 d’aquest 
reglament que especifica quines fases s’han de seguir:
(http://www.llagostera.cat/ajuntament/reglaments/RE-
GLAMENT%20_29-05-2006_.pdf) 
Si CiU sincerament creu que cal “comptar amb la ciu-
tadania i escoltar-la”, que desplegui les línies estratè-
giques del pla director, que creï els diferents consells 
(global, territorials i sectorials) previstos al reglament, 
que creï mecanismes permanents de participació.... ah! 
i abans... seria tot un detall que demanés el parer als 
grups de l’oposició i no ens continuï castigant a l’ostra-
cisme. Com volen que creguem que tindran en compte 
l’opinió dels ciutadans quan ni tan sols demanen l’opinió 
als seus legítims representants!
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El nou equip de govern de Llagostera
Els resultats de les eleccions municipals del 22 de maig van donar la victòria al grup municipal de CiU i Fermí Santamaria repeteix 
com a alcalde

CiU: 1.979 vots 
ERC: 332 vots 
Alternativa per Llagostera: 300 vots 
PSC: 175 vots 
Independents per Llagostera: 132 vots 
PP: 118 vots 
En blanc: 83 vots 
Nuls: 58 vots 

Cens electoral: 5.516 
Participació: 57,6%

La nova organització de l’Ajuntament de Llagostera 
comprèn sis grans àrees: Territori, Habitatge, Medi 
Ambient i Serveis Urbans; Administració Pública i 
Interior; Cultura, Festes, Joventut i Noves Tecnolo-
gies; Acció Social i Salut; Economia i Participació i 
Esports i Educació. 

Fermí Santamaria (alcalde): Territori i Habitatge, 
Serveis Urbans, Administració Pública i Interior. 
Xavier Vilella: Medi Ambient i Medi Rural
Carles Serrat: Serveis Urbans i Medi Forestal

Josep Aliu (primer tinent d‘alcalde): Cultura 
i Festes
Sergi Miquel: Joventut i Noves Tecnologies, 
Mireia Collell: Promoció Cultural i Protocol 
Montse Vilà (segona tinent d‘alcalde): 
Acció Social 
Pilar Aliu: Igualtat de la Dona i Salut. 
Ramon Soler (tercer tinent d‘alcalde): 
Economia i Participació
Jesús Malagón: Esports 
Anna Hereu: Educació

El 22 de maig passat van celebrar-se a Catalunya 
les eleccions municipals. 
A Llagostera hi van concórrer un total de 6 llistes:  
CiU, PSC, ERC, Alternativa per Llagostera, Indepen-
dents per Llagostera i PP.  

Els 13 regidors que conformen l’Ajuntament de Lla-
gostera han quedat distribuïts de la manera següent: 
11 de CiU, 1 d’ERC i 1 d’Alternativa per Llagostera. 
El PSC i Independents per Llagostera deixen de tenir 
representació al Ple de l’Ajuntament i el PP continua 
sense obtenir-ne.

El Ple de constitució de l’Ajuntament va tenir lloc 
el dia 11 de juny a les 12 del migdia, en el qual 
l’alcalde i els regidors van prendre possessió dels 
càrrecs. El nou cartipàs municipal va quedar aprovat 
el dia 29 de juny. Podeu consultar-lo des de 
www.llagostera.cat 

Les persones electes que van prendre possessió 
són:

CIU: Fermí Santamaria Molero, Josep Aliu Mundet, 
Montse Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Anna He-
reu Masó, Jesús Malagón Granados, Sergi Miquel 
Valentí, Xavier Vilella Bayé, Pilar Aliu Bou, Mireia Co-
llell Rosselló, Carles Serrat Tur. 

ERC: Jordi Noguera Sabarí.

Alternativa per Llagostera: Lluís Postigo Garcia.  

El nou cartipàs
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El nostre grup ha fet sempre de la participació una de 
les seves marques d’identitat. Quan vam tenir respon-
sabilitats de govern, vam demostrar i aconseguir fer un 
gran salt en aquest aspecte: amb nosaltres es va donar 
l’oportunitat de participació en els plens donant la parau-
la al públic, es van fer jornades d’informació i recollida 
de propostes per implantar la recollida selectiva, vam 
facilitar l’accés a la informació i a la recollida de dades 
als regidors de l’oposició... 

Ara l’equip de govern actual ha iniciat un nou procés 
de participació. Sembla que obliden que ja tenim un 
Reglament de Participació Ciutadana en vigor, aprovat 
en Ple municipal, amb el suport dels regidors de CiU 
a l’oposició, al final de la legislatura en què governava 
l’Entesa i no han estat capaços de desplegar-lo durant 
els quatre anys de la legislatura anterior. Ara, com hem 
dit, volen iniciar un nou procés que al nostre entendre 
no és el correcte ja que hauria de passar per:

· Permetre que els ciutadans que així ho desitgin puguin 
participar en els òrgans de representació que es donen 
actualment. En aquest sentit, és urgent donar la possibi-
litat de formar part de la Junta del Patronat de l’Hospital 
a representants dels familiars d’usuaris de la Residència 
Josep Baulida, com han demanat insistentment els es-
mentats usuaris sense que fins ara se’ls hagi fet cas.

· Desplegar el Reglament de Participació Ciutadana 
aprovat pel Ple. Demanem, des d’aquí, a l’equip de 
govern que el pengi a la web de l’Ajuntament perquè 
la ciutadania pugui veure quins drets com a ciutadana 
tenen, segons el reglament aprovat, i que no poden 
exercir en aquests moments.

· Començar a desenvolupar els pressupostos partici-
patius.

· Crear un Consell d’Entitats on es debati de manera 
transparent els diferents aspectes que afecten les Enti-
tats en el seu conjunt.

· Convocar regularment, com marquen els acords 
adoptats en ple, les diferents comissions constituïdes 
als plens.

Creiem que si s’apliqués el que demanem des d’Es-
querra la participació ciutadana començaria a ser una 
realitat. D’una altra manera, l’únic que farem serà de-
cebre la població que s’hagi creat unes expectatives de 
millora en el camp participatiu. Fer reunions informatives, 
on tot està ja projectat o pensat, o fer enquestes tanca-
des, genèriques, on s’obviïn aspectes importants i que 
semblen buscar la justificació a polítiques ja previstes 
(Can Boada, Centre Cultural, comerç local...) no és la 
línia que al nostre entendre, hauríem de seguir.

CiU
 
Des de l’Ajuntament hem iniciat el procés participatiu 
“Llagostera, present i futur”. Aquesta ha estat la prime-
ra acció de govern d’aquesta nova legislatura: el Ple 
per constituir el nou cartipàs municipal va tenir lloc el 
dia 29 de juny, mentre que el procés es va presentar 
el dia 30. Això dóna una idea de com és de prioritari 
aquest compromís per a nosaltres. Perquè volem ser 
realistes i començar a fer participació ciutadana real. 

Al llarg de molts anys s’ha estat parlant de participa-
ció, però no s’ha arribat a posar en pràctica. De fet, 
s’han aprovat reglaments i plans directors per impulsar 
la participació de la ciutadania en les preses de deci-
sions, però no s’ha arribat a aplicar mai. I ara és hora 
que això canviï. 

El moviment es demostra caminant i, en aquest cas, 
la participació es demostra participant. I el cert és que 
aquesta iniciativa no es pot criticar abans que doni els 
primers resultats.

Convergència i Unió va ser l’única força política que va 
elaborar el seu programa electoral amb la participació 
de la gent i volem que aquesta manera de treballar 
s’incorpori a la presa de decisions de l’Ajuntament. La 
participació ciutadana mai no pot substituir la feina i la 
responsabilitat dels regidors elegits democràticament, 
però pot ser un gran suport en la presa de decisions 
i resulta alhora una gran font d’idees, perquè permet 
generar intel·ligència col·lectiva i recollir les diferents 
visions que la ciutadania té de Llagostera, sobre el 
present i el futur del poble on viu.

El procés “Llagostera, present i futur” no vol ser una 
enquesta estadísticament representativa, ni tampoc no 
es pretén iniciar un procés de pressupostos participa-
tius: l’objectiu principal és que la gent tingui l’oportunitat 
de formar part d’un procés de participació ciutadana i 
que aquest procés tingui resultats concrets. Però tam-
bé cal ser realistes i no generar falses expectatives que 
generin frustració. No es tracta de trobar solucions i 
respostes a tot, sinó que es tracta de motivar la parti-
cipació de la gent, de potenciar la reflexió conjunta per 
mirar de detectar entre tots quins són els punts forts 
i febles del nostre municipi i quines són les nostres 
necessitats a nivell general.

Aquest és un primer pas que ha de portar a altres 
processos més acurats, com ara l’elaboració del Pla 
estratègic sobre l’economia local, que ja estem plani-
ficant per començar a treballar de cara a l’any 2012. 

Us animen a formar part d’aquest projecte i agraïm 
l’esforç a la gent que ha contestat l’enquesta que es 
va repartir. I també us volem convidar al taller del mes 
d’octubre, en el qual es donarà el retorn de l’enquesta 
i es posarà en discussió els temes més rellevants que 
hagin sortit.

Entre tots farem la Llagostera del futur.



Amb la vista posada al cel per seguir l’evolució me-
teorològica, finalment la majoria d’actes i activitats de 
la Festa Major de Llagostera s’han pogut celebrar, 
a excepció del concert de grups locals, que es va 
haver de suspendre a mitja actuació. Un any més les 
entitats i la Comissió de Festes han tingut un paper 
vital en l’organització de la Festa Major i la recupera-

ció de la Cuca Feliua gràcies a la col·laboració entre 
l’esplai Papus Tisores i la Colla Gegantera. 
Han estat un dies de festa i xerinola, marcats pel bon 
ambient amb actes multitudinaris com la baixada de 
carretons, la cercavila i trobada de gegants, les car-
pes i l’assistència als concerts, on han destacat les 
actuacions de Manel i Antònia Font. 

Llagostera 
celebra la 
Festa Major

1. Baixada de carretons
Un any més, els carretons amb els dissenys més estrafola-
ris van omplir els carrers del centre de Llagostera 

2. Cartell
El cartell de la Festa Major de 2011

3. Ballada de gegant
Els gegants de Llagostera van obrir el ball a la plaça Ca-
talunya

4. Cuca feliua
La Cuca Feliua va sortir del cau per acompanyar els ge-
gants i els grallers pel nucli antic

5. Grallers

Els grallers en un moment de la cercavila
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L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera es 
mostra molt satisfeta de la bona resposta que han 
tingut per part del públic tant el cicle teatral Pro-
gramacció com el musical L’Acústica. Ambdues 
propostes ja es poden considerar plenament conso-
lidades i l’Àrea ja està treballant en a la programació 
de l’any vinent. 

En total, els dos cicles han superat els 2.000 as-
sistents, dades que són provisionals ja que encara 
queda una representació de Programacció.

El públic que ha participat en aquest cicle de tea-
tre, pendent encara de la darrera obra, ha estat de 
1.364 persones, mentre que els que han gaudit 
dels vuit concerts de L’Acústica han estat 668 per-
sones. A aquestes xifres cal afegir el públic de les 
sessions infantils programades a través de Xarxa, un 
total de 701 persones.

L’Àrea de Cultura considera que bona part de l’èxit 
d’aquestes propostes és atribuïble a les comissions
de música, de teatre i al grup Xarxa, els quals han 
treballat de valent per aconseguir una programació 
estable i de qualitat, pensada per satisfer tot tipus 
de públic.

Prop de 2.000 persones assisteixen als cicles 
Programacció i L’Acústica
La programació estable de música i teatre es consolida a la població, mentre que les propostes familiars també tenen una gran acceptació

Programacció: teatre 
de casa i de fora

L’èxit del cicle Programacció rau, possiblement, en 
una programació heterogènia, pensada per a dife-
rents públics i que inclou companyies professionals 
i amateurs, tant de fora com locals. Pel que fa a les 
locals, han actuat a Programacció Pim pam i el Ca-
sal P. Llagosterenc. El cicle ha inclòs també les pro-
postes que formen part d’Escenaris 2011, impulsat 
pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de 
Girona, així com espectacles infantils de Xarxa.  Un 
any més, s’ha posat en escena l’obra “Les filles del 
taper”, representació emblemàtica del teatre local 
llagosterenc de la qual enguany se celebren els 50 
anys de la seva estrena.

L’Acústica: música 
clàssica i cant

La programació de L’Acústica ha estat dissenyada 
per una comissió integrada per ciutadans afeccio-
nats o vinculats a l’Escola de Música de Llagostera. 
S’ha intentat fer un cicle on la música clàssica i el 
cant siguin els grans protagonistes. En principi, es 
preveu que de cara a la propera temporada se se-
gueixi en la mateixa línia.

A l’estiu, tallers i cursos per a joves
Des de l‘Àrea de Cultura de l’Ajuntament i l‘Oficina del Pla de Barris de Llagostera s‘ha orga-
nitzat per a aquest estiu un seguit de cursos i tallers adreçats als joves entre 12 i 18 anys, per 
tal que puguin ocupar el temps de les vacances aprenent i compartint experiècnies.. Els cursos 
van des de tallers de ràdio i televisió fins a pintura, música i còmic, passant per teatre i màgia.

Punt Jove
Local la Farinera
Passeig Romeu, s/n
972 83 15 69
664 37 68 86
joventut@llagostera.cat
http://joventutllagostera.blogspot.com/

Dilluns, de 16 a 20 h.

Dimarts, de 10 a 12 i de 17 a 20 h.

Dimecres, de 16 a 20 h.

Dijous de 16 a 20 h.

Divendres de 10 a 13 h.

CURSOS AL PUNT JOVE
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L’Àrea de Medi Ambient 
impulsa diferents campanyes de 
sensibilització ambiental 
Accions a les escoles, actuacions informatives al mercat o repartiment de bosses de recollida 
selectiva són algunes de les iniciatives que s’han posat en marxa. 

L’Àrea de Medi Ambient ha impulsat en els darrers 
mesos diferents actuacions per sensibilitzar la po-
blació dels avantatges de preservar l’entorn. Entre 
les diferents accions que s’han posat en marxa cal 
destacar les activitats a les escoles, com ara una 
visita/gimcana a la deixalleria per part dels alumnes 
de 3r i 4t de l’escola Puig de les Cadiretes; les actu-
acions informatives que fan setmanalment els agents 
ambientals al mercat municipal; la col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Gironès en dues campanyes 
concretes, com són el repartiment de bosses per 
seleccionar les deixalles i la presentació de la guia 
Redueix, repara i recupera. 

També s’ha tirat endavant la 6a campanya de com-
postatge casolà, que enguany ha permès superar 
les 130 famílies compostaires a Llagostera.   

20 joves participen en 
el projecte Suma’t a 
Llagostera
Un total de 20 alumnes de Llagostera i de 
Cassà de la Selva han participat en el curs 
especialitzat en hostaleria, que s’emmarca 
dins el programa Suma’t, del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
adreçat a joves d’entre 18 i 24 anys que no 
hagin completat els estudis d’ESO i estiguin 
en situació d’atur. Els objectius d’aquest 
Programa d’Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya són 
el d’integrar la formació i el treball com 
a valors fonamentals entre els joves, 
potenciar i afavorir el procés d’aprenentatge 
professional dins l’empresa, sumar esforços 
entre administracions i empreses per tal de 
facilitar la contractació per a la formació i 
recuperar la figura de l’aprenent.

Cursos de formació 
gratuïts
L’Ajuntament de Llagostera ha programat 
diversos cursos gratuïts de formació dirigits 
a persones desocupades del municipi. Entre 
els cursos que s’han programat durant el 
darrer trimestre n’hi ha un d’Ajuda a l’ancià 
de 50 hores, un d’Alfabetització Informàtica 
i de Recerca de feina per Internet de 26 
hores i un de dedicat al Coneixement i ús 
de les eines per buscar feina de 20 hores. 
Així mateix també s’han organitzat dos 
cursos de manipuladors d’aliments i un 
de seguretat en la conducció de carretons 
elevadors.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

S’edita la guia “Redueix, repara i recupera” 

Llagostera va acollir el 2 de juny passat la presen-
tació de la guia Redueix, repara i recupera, que va 
anar a càrrec del conseller comarcal de Medi Ambi-
ent, Quim Cufí. Aquesta publicació, que s’ha editat 
amb la col·laboració dels ajuntaments del Gironès, té 
com a objectiu la difusió d’un seguit d’idees per aju-
dar-nos a generar menys residus, i alhora, promoure 
uns serveis i establiments locals que ens permetin 
reutilitzar, arreglar i allargar la vida dels nostres objec-
tes per evitar que esdevinguin deixalles. 

Augment temporal de la plantilla

L’augment d’aquestes actuacions a l’Àrea de Medi 
Ambient ha estat possible gràcies al personal de la 
brigada forestal i dels agents ambientals contractats 
a través dels plans d’ocupació atorgats per la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Els dos agents ambientals, que van començar a tre-
ballar el 15 d’abril amb un contracte de sis mesos, 
desenvolupen tasques d’educació ambiental, com 
ara les descrites anteriorment, i representen un re-
forç per a les accions de control i seguiment diari de 
la recollida d’escombraries i millora del servei.  Els 
cinc treballadors de la brigada forestal finalitzaran les 
neteges de camins veïnals el 20 d’agost, després 

d’estar sis mesos desbrossant els marges dels prin-
cipals camins, eliminant les branques i arbres morts, 
així com fent un manteniment a la riera Gotarra. 

Guia
redueix,
repara i
recupera

Bicicletes

Calçat

Electrodomèstics

Electrònica i informàtica

Joies i rellotges

Llibres

Mobles

Roba

Tapisseria

Altres
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AGOST
Dimecres 3
CINEMA A LA FRESCA
Perdona si et dic amor
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Associació Cultural El Papu-
Tisores
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 5
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Toni Cayena Trio. Rumba, rock, funk i 
reggae
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: A les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 6
FESTA DE SANT LLORENÇ
Sopar i música amb el grup Brissa
Lloc: Parc de l’Estació
Hora: A les 21 h.
Organitza: U. E. Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 12
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Gemma Genazzano / Joe Scott. Piano-
jazz, latin-soul
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: A les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 13 
SARDINADA* POPULAR
Sopar i música amb el DJ Albert Coll
Lloc: Parc de l’Estació
Hora: A les 21h.
Organitza: Manaies de Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera
*Opció a carn pels que no els hi agradi les 
sardines

Dilluns 15
FESTA DEL CASAL PARROQUIAL 
LLAGOSTERENC
Lloc: Casal Parroquial Llagosterenc
Organitza: Casal Parroquial Llagosterenc

Dimecres 17
CINEMA A LA FRESCA
Robin Hood
Lloc: Plaça Catalunya
Hora: A les 22 h.
Organitza: Associació Cultural 
Els Papu-Tisores
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 19
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
The texas. Ball country amb la participa-
ció dels alumnes del Casino
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: A les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 20
FESTA DEL HANDBOL
Sopar i ball
Lloc: Parc de l’Estació
Hora: A les 21h.
Organitza: Club Handbol Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 26
FITAG ALS MUNICIPIS
Lloc: Teatre Casino Llagosterenc
Hora: A les 22h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera 
Col·labora: Companyia de teatre Punt i apart 
(Programació a part)

FESTA DE L’AIGUA
Lloc: Edifici Polivalent
Hora: A partir de la 1h.
Organitza: El Butlletí de Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

Dissabte 27
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Jazzyments. Bossanova, Jazz i blues
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: A les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

SETEMBRE
Divendres 2 
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Bloody Mery. Clàssics del rock dels 70, 
David Bowie, The Doors...
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 9 
14è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Blues de Rostoll. 
Presentació del seu darrer disc 
i versions
Lloc: Terrassa del Casino Llagosterenc
Hora: A les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Diumenge 11 
DIADA DE CATALUNYA
Sardanes, espectacle infantil, havaneres, 
cremat, sopar popular...
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

Activitats esportives

III Torneig de tennis taula
Dissabte 2 de juliol

Campionat de Patinatge
Dissabte 15 i diumenge 16 de juliol

XI Obert de tennis 
Del 22 al 28 d’agost

IIII Obert de tennis de dobles
Del 8 a l’11 de setembre

FESTA DE LA URBANITZACIÓ 
LLAGOSTERA RESIDENCIAL: 
13 i 14 d’agost

FESTA DE LA URBANITZACIÓ FONT BONA: 
30 i 31 de juliol

La Festa del Batre 2011 va aplegar nombrosos visitants que no es van voler perdre les activitats tradicionals de la pagesia local.


