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La situació econòmica no millora i l’Ajuntament també se’n ressent.
D’una banda, es redueixen els ingressos i, d’una altra, hem de fer front a
necessitats bàsiques de la població i els serveis socials no donen a l’abast.
Malgrat que en molts casos no és competència nostra, estem actuant en
diversos àmbits amb un denominador comú, fer polítiques d’atenció a les
persones:
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L’Ajuntament de Llagostera ofereix
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P. [08] HABITATGE
Pendents d’adjucadicació els 18 habitatges
protegits del carrer del Roser.
El nou tanatori, a punt.
P. [09] MEDI AMBIENT
Èxit de la fira “Llagostera gira el consum”.
P. [10] CULTURA
Inici de la temporada 2011-12 de teatre,
música i dansa.
Èxit de convocatòria de la nova oferta de
cursos.
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Una trentena de veïns va assistir al taller
participatiu organitzat per l’Ajuntament per
tractar i fer propostes de millora sobre diferents
àmbits de Llagostera.

Les administracions públiques tenen moltes dificultats financeres i això afecta les subvencions i les
ajudes que rebem d’altres administracions. La Generalitat ha assegurat que el finançament del Pla
de Barris està garantit, però ampliaran el termini per executar-lo i no saben quan podran fer els
pagaments. Per aquest motiu estem prioritzant les actuacions d’atenció a les persones i les inversions
les farem quan tinguem assegurat que cobrarem en un termini raonable el 75% de finançament que
ha d’aportar la Generalitat. Tenim planificades les inversions i les actuacions fins l’any 2013, però el
que no farem és comprometre l’economia municipal si no tenim garantits els recursos que han de
posar altres administracions, ja sigui per al Pla de Barris, per al PUOSC o per al cost que Carreteres
ha d’assumir de la millora dels carrers Panedes i Camprodon.
En moments de dificultats com el que estem vivint és fonamental cercar finançament on calgui,
racionalitzar la despesa i triar molt bé a on es destinen els recursos. Mancomunar despeses
amb altres poblacions i la participació ciutadana per afavorir la presa de decisions són eines
més necessàries que mai. Des de l’Ajuntament de Llagostera s’han promogut reunions amb els
ajuntaments de poblacions properes per estudiar fórmules de col·laboració que permetin compartir i
optimitzar els recursos que tenim, per tal de ser més eficients i millorar els serveis que prestem.
Pel que fa a la participació ciutadana, és un dels nostres principals compromisos i ja s’està duent a
terme des del primer dia de legislatura. El dia 30 de juny, just l’endemà del Ple de cartipàs, es va fer
l’acte de presentació del procés de participació ciutadana “Llagostera, present i futur” que ens ha
de permetre obtenir quina és la visió que té la gent de Llagostera del poble, detectar quins són els
nostres punts forts i punts febles i recollir les aportacions de la ciutadania per tal de poder construir,
entre tots, el poble que ens il·lusiona.
Són temps difícils, però amb la col·laboració de tothom, segur que ens en sortirem.

P. [11] PARLEN ELS GRUPS POLÍTICS

El present i el futur de
Llagostera, a debat

- Cursos de formació per a desocupats.
- Plans d’ocupació.
- Polítiques d’habitatge que permetin posar a l’abast habitatges a 		
preus assequibles i afavorir el lloguer amb opció de compra com una nova sortida a pisos nous
que no tenen demanda al mercat.
- Donem prioritat a les actuacions socioeconòmiqes del Pla de Barris que permetin donar suport
a les persones, per davant de les inversions en equipaments.

Us desitjo un bon Nadal i un feliç 2012
Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
Cultura i Festes
Arxiu Municipal
Biblioteca Julià Cutiller
Policia Local
Promoció i Turisme
Pla de Barris
Serveis Socials
CAP Llagostera
CAP Cassà de la Selva
Jutjat de Pau
Llagostera Ràdio
Deixalleria
Llar d’avis
Llar d’infants El Carrilet
Llar d’infants El Niu
Patronat M. Esports
Hospital Josep Baulida
Rectoria

972 83 03 75
972 83 00 05
972 80 54 36
972 83 00 08
972 80 55 80
972 83 23 22
972 83 23 22
972 80 55 58
972 83 12 03
972 46 38 82 / 83
972 80 57 56
972 83 02 12
972 83 17 07
972 80 52 13
972 80 52 28
972 83 10 51
972 80 53 84
972 80 51 34
972 83 01 72

IES
Punt d’Acollida i PEE
Servei Comarcal de Català
Escola Puig de les Cadiretes
Escola Lacustària
Correus
Creu Roja
Farmàcia Berta Simon
Farmàcia Saurí Masgrau
Farmàcia Saurí C.B
Taxis
Teisa
Sarfa
Renfe
Bombers
Mossos d’Esquadra
Emergències
Emergències Sanitàries
Info Generalitat

972 83 15 93
972 83 23 05
972 21 32 62
972 83 14 87
972 83 03 39
972 83 01 11
972 83 02 54
972 83 21 85
972 83 29 18
972 80 55 99
622 84 02 02
972 20 48 68
972 30 12 93
902 24 02 02
080
088
112
061
012

El mes d’octubre passat va tenir lloc un taller
emmarcat dins el procés de participació
ciutadana “Llagostera, present i futur”, que
l’Ajuntament de Llagostera va posar en marxa
a l’estiu. Una trentena de veïns es van reunir
al local social de La Caixa en una jornada en
la qual, a part de debatre sobre els aspectes
millorables del municipi, es van donar a conèixer
els resultats de l’enquesta ciutadana realitzada
en el conjunt de Llagostera.

Un procés
subvencionat
per la Generalitat
Aquest procés de participació ha rebut
una subvenció de la Direcció General de
Participació Ciutadana de la Generalitat
de Catalunya de 5.594,40 €. Amb la
finalitat d’assegurar la qualitat del projecte,
l’Ajuntament de Llagostera ha encarregat
a la consultoria sociopolítica Neòpolis les
tasques d’aquest procés participatiu per un
cost total de 9.994 €.

La dinàmica del taller va consistir a separar
els participants en 3 grups, tutoritzats per 3
sociòlegs de l’empresa Neòpolis. L’objectiu bàsic
era tractar i fer propostes de millora sobre el
centre urbà, el turisme, la mobilitat, la indústria,
el comerç, els serveis i els equipaments, l’entorn
natural i els esdeveniments locals.
D’aquesta jornada, n’han sortit una mitjana
d’entre 8 i 12 propostes per a cadascuna de
les 8 grans àrees temàtiques posades a debat.
Properament es farà una sessió de retorn en la
qual es presentaran aquestes propostes, que
s’han incorporat als pressupostos municipals
que actualment s’estan elaborant.
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6. TURISME

Productes que majoritàriament es compren a altres municipis

El 85% de les famílies i persones enquestades creuen que cal potenciar el turisme a
Llagostera.
Només un 10% dels enquestats considera que Llagostera és un municipi turístic actualment.

Productes que majoritàriament es compren tant a Llagostera com a altres municipis

Roba i calçat, articles d’electrònica i informàtica, joguines, mobles, articles de regal,
productes de decoració i parament de la llar i electrodomèstics.
Productes de neteja, llibres, higiene personal i perfumeria.

Quin tipus de turisme cal potenciar a Llagostera?

Els llagosterencs i les llagosterenques
opinen sobre Llagostera
Al taller participatiu del mes d’octubre també es van donar a conèixer els resultats de l’enquesta sobre el present i el futur del municipi que tots els
llagosterencs i les llagosterenques havien rebut a casa. Aquests són els resultats. Es pot consultar el document íntegre al web de l’Ajuntament:
http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/resum_enquesta.pdf

· Rural, ecològic o verd (44,6%)
· Gastronòmic (14%)
· Esportiu i/o d’aventura (10%)
· Cultural i familiar (7,6%)

Quines són les característiques més singulars i/o emblemàtiques del poble?
Per ordre d’importància:

· L’església, el campanar, el casc antic i la muralla (88%)
· Fires, festes i esdeveniments lúdics i tradicionals (45%)
· El Casino (26%)
· L’entorn natural i les zones verdes del poble (20%)

Quin són els principals llocs del poble on portaries a uns visitants?
3. CENTRE URBÀ

· Total d’enquestes vàlides recollides: 118
· Cada qüestionari ha estat contestat per una mitjana de 2,3 persones
· Nombre total de participants: 269 persones

Com vols que sigui el centre urbà?

* Aquestes dades coincideixen amb l’estructura
sociodemogràfica de Llagostera segons fonts del padró
de 2011.

· Edats:
Entre 7 i 17 anys (9%)
Entre 18 i 35 anys (29,5%)
Entre 36 i 64 anys (45,5%)
65 i més anys (16%)

· Lloc de naixement:
Demarcació de Girona (73,6%)
Resta de Catalunya (13%)
Resta d’Espanya (10%)
Estranger (3,3%)
· Distribució territorial:
Viuen al nucli urbà (74,6%)
Viuen a veïnats de pagès (8,5%)
Viuen en urbanitzacions (16,9%)

* Aquestes dades coincideixen força
amb l’estructura sociodemogràfica
de Llagostera segons fonts del padró
de 2011.

· Un centre dinàmic i comercial (65,5%)
· Un centre tranquil i silenciós (32,2%)

Què milloraries al centre urbà?
· Augmentar i millorar les zones de passeig i esbarjo (63,6%)
· Augmentar el nombre d’aparcaments (36,4%)

4. MOBILITAT
· El 62% dels enquestats considera que Llagostera està molt ben comunicada.
· El 16% dels enquestats que troben a faltar algun servei al poble consideren que una bona
xarxa de transport públic és una de les principals necessitats detectades.
· El 19% demanen una millora de la mobilitat (rodada i a peu), els accessos i la senyalització,
tant al poble com a les urbanitzacions.

* El percentatge real de persones
estrangeres al municipi és del
17,8%. Per tant, aquest col·lectiu ha
participat menys en relació al seu pes
demogràfic real.

· Pertinença associativa:
Formen part d’alguna entitat del poble (46%)
Persones no associades (54%)

* Aquestes dades
reflecteixen que
hem estat capaços
d’arribar a allò que
col·loquialment
s’anomena “la majoria
silenciosa”.

Què cal millorar en mobilitat?

· Transport públic amb d’altres municipis de la comarca (70,5%)
· Vials i carreteres (28%)

5. ENTORN NATURAL

· Cal créixer més (22,8%)

Per què?
Per tenir més serveis, més pes d’influència dins la comarca
i el territori i generar més activitat econòmica

· No m’interessa el creixement del poble (3,5%)

Com ha de ser el polígon industrial de Llagostera?
· Ha de permetre allotjar grans empreses (52%)
· Ha d’estar format per petites indústries i tallers (48%)

Quin tipus d’activitat industrial cal potenciar?
· Empreses sostenibles, no contaminants (24%)
· De valor afegit (12,5%)
· Sector de la fusta i el suro (8%)

· Gran extensió de massa forestal, paratges naturals i boscos (24,5%)
· Zona del Ridaura (21,4%)
· Paratge del Mas Roig (20,4%)
· Puig de les Cadiretes (19,4%)

· Un supermercat gran (53%)
· Botigues de roba i calçat (36,3%)
· Botigues de joguines i objectes de regal (13%)
· Establiments d’oci i lleure (granja, cafeteria, pub...) (5%)
· Establiments de congelats, botigues d’esports i un centre comercial (4%)

En quin municipi fas la compra grossa?
Punts febles:
Conservació i neteja de boscos, camins, rieres, fonts i vies verdes (42,1%)

· Dispersió, excés i estat d’urbanitzacions i de passos que travessen les carreteres (19,7%)

· A Llagostera (42,5%)
· A altres municipis de l’entorn (57,5%)

· Major protecció del Mas Roig (9,5%)

Un percentatge significatiu de persones (35,4%) alterna normalment aquesta compra grossa
entre 2 municipis:
· Girona (66%)
· Sant Feliu de Guíxols (66%)
· Cassà de la Selva (11,5%)
· Platja d’Aro (7,1%)

· Desconeixement general del ric i extens patrimoni natural (9,5%)

Productes que majoritàriament es compren a Llagostera:

· Major protecció, manteniment i potenciació dels paratges naturals en general (15,8%)
· Neteja de la riera Gotarra (11,6%)
· Manca d’una zona de pícnic (10,5%)

· Finques tancades, barraques i obres il·legals (6,3%)

Serveis i/o equipaments que caldria millorar: (per ordre)
· El CAP (55%)
· Policia (17%)
· Pavelló (14,6%)
· Recollida d’escombraries, la neteja i el manteniment (13%)
· Geriàtric (9%)
· Alguns equipaments esportius ja existents (9%)
· Serveis socials en general (6%).
Equipaments que es troben a faltar:
· Piscina coberta i gimnàs (18%)
· Més activitats esportives i infraestructures les practicar-les (14%)
· Escola d’adults i/o més serveis ocupacionals i d’inserció (11,5%)
· Major nombre d’esdeveniments musicals i d’oci per a joves i adults (10%)
· Més esdeveniments de caràcter econòmic i/o empresarial (10%)
· Accions de potenciació de la participació i l’associacionisme (7%)
· Més activitats culturals (5%).

10. ACTIVITATS, FIRES I FESTES DE LLAGOSTERA
Activitats en les quals participen habitualment un major nombre de persones: (per ordre)
· Festa del Bolet (77,1%).
· Festa Major (63,3%)
· Fira del Segar i Batre (46,8%)
· Activitats de Nadal (44%)
· Carnestoltes (42,2%)
· Activitats d’estiu (41,3%)
· Festa de Sant Antoni (38,5%)
· Activitats del Casino (37,6%)

Quines activitats i/o esdeveniments caldria millorar?

Quin tipus d’establiments comercials trobes a faltar a Llagostera?

· Sí, cal mantenir la situació actual (50%)

Per què?
· Pèrdua de l’essència de poble
· Manca de feina
· Existència d’habitatges buits
· Excés d’immigració

El 91,3% de les famílies/persones entrevistades consideren que cal potenciar la indústria a
Llagostera.
Un 13% dels enquestats han contestat de forma espontània que una de les principals
característiques de Llagostera és que no hi ha feina i hi manquen indústries i empreses per
generar ocupació al poble.
Tot i que no es feia cap pregunta sobre Can Boada, el 12% ha coincidit de manera
espontània en considerar que caldria desenvolupar aquesta zona i convertir-la en un polígon
industrial potent.

8. COMERÇ

Punts forts:

Cal mantenir l’actual situació pel que fa al nombre d’habitants de Llagostera?

· Hem crescut massa (23,7%)

7. INDÚSTRIA

· Zones de vianants per moure’s pel poble (82%)
· Facilitar la circulació amb cotxe (16%)

2. CREIXEMENT DE LLAGOSTERA

Per què?
· Manteniment de l’actual equilibri entre els serveis i la població
· Preservació de la cohesió social i la qualitat de vida existent al municipi

· El casc antic, la muralla, el mirador, l’església i el campanar (100%)
· El Casino i la plaça Catalunya (46%)
· Diversos llocs de l’entorn natural del poble (41%)
· Parcs del poble (25%).

Què cal prioritzar: els vianants o els cotxes?

* Aquests percentatges s’ajusten força
a la distribució real de la població de
Llagostera segons lloc de residència.

Serveis i equipaments més ben valorats del municipi: (per ordre)
· Instal·lacions i l’oferta esportiva en general (62%)
· CAP i serveis socials i sanitaris (34%)
· Escoles i centres i serveis educatius en general (25%)
· Biblioteca (centre cultural), activitats i serveis culturals (23%)
· Recollida selectiva, neteja en general i la deixalleria en particular (19%)
· El polivalent (11%)
· El Casino (11%)
· L’Ajuntament i l’oficina de turisme (7%)
· Parcs, jardins i zones verdes del poble (6%)
· Festes, fires i activitats de lleure (6%)

Per ordre d’importància:

1. Dades més rellevants sobre les persones que han contestat el qüestionari

· Sexe:
Homes (49%)
Dones (51%)

9. SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LLAGOSTERA

Carn, embotits, medicaments, pa i productes de pastisseria, fruita i verdura, peix, llegums i
arròs, articles de papereria i material d’oficina, i plantes i flors.

· No cal millorar cap de manera substancial (56%)
· Sí que cal millorar (per ordre): Fira de Nadal, Festa Major, Fira del Segar i el Batre,
Carnestoltes, Sant Antoni, activitats del Casino, activitats del Casal, activitats d’Estiu,
activitats de l’11 de setembre i Sant Cristòfol.
Cal tenir en compte que:
· L’objectiu del qüestionari ha estat el de fomentar el debat i la deliberació en família sobre els principals
temes de poble, i alhora obtenir una representació de discursos acceptable. És per això que les
preguntes del quadern eren obertes. L’objectiu era generar intel·ligència col·lectiva, donar a tothom la
oportunitat de dir la seva, i captar diferents perfils ciutadans (de diferents edats, llocs de residència del
terme municipal i sexe).
· Amb aquest qüestionari no es pretenia obtenir una enquesta representativa des del punt de vista
estadístic, sinó una enquesta que obligués a la reflexió familiar i suposava una dedicació, reflexió,
implicació i motivació important.
· Malgrat això, el nombre de persones que han participat en aquest debat en família s’apropa força al
d’una enquesta representativa. Per elaborar una enquesta significativa des del punt de vista estadístic
(interval de confiança del 95%) i que els resultats es puguin extrapolar en un municipi com Llagostera,
calen unes 377 persones (només un 4,7%del total de població). En aquesta enquesta hi ha participat
un total de 269 persones amb perfils d’edat, gènere i lloc de residència molt semblants a la composició
sociològica de Llagostera.
· Per acabar, cal destacar que la gran majoria de les preguntes eren totalment obertes i per tant les
respostes absolutament lliures. Això fa que alguns percentatges de resposta siguin força representatius
en termes qualitatius, perquè significa que de manera espontània bona part dels enquestats han coincidit
de forma similar sense que hi hagués una bateria de respostes predeterminades.
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18 joves es beneficien del
programa Suma’t a Llagostera
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Llagostera, conjuntament amb el Consell
Comarcal del Gironès, està duent a terme des
del passat mes de maig el programa Suma’t
amb 18 joves de Llagostera.
Aquest programa, elaborat pel SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya), combina accions
d’orientació, de formació i d’adquisició
d’experiència professional en empreses amb
l’objectiu de millorar la qualificació professional
de les persones joves desocupades i facilitar així

la seva inserció laboral.
Els principals objectius del programa Suma’t
són augmentar l’ocupabilitat de les persones
joves que busquen feina, estimular la formació
i l’aprenentatge d’aquells que han abandonat el
sistema educatiu prematurament i acompanyar
i estimular el desenvolupament de les
competències bàsiques i tècniques necessàries
per a la seva inserció laboral. El programa
Suma’t acabarà a Llagostera el 31 de març de
2012.

L’oficina del Pla de Barris, Promoció
Econòmica i Habitatge es trasllada
a la planta baixa de la Casa de les
Vídues

L’Ajuntament de Llagostera ofereix
la possibilitat de fer tràmits on line
Cursos
ocupacionals
gratuïts
Conscients de les dificultats actuals per
trobar feina i amb la voluntat de facilitar
l’accés a la formació, des de l’Ajuntament
de Llagostera s’han organitzat diversos
cursos ocupacionals aquest hivern. Entre els
cursos programats cal destacar el d’Auxiliar
d’Ajuda a Domicili, el d’Alfabetització
Informàtica, el de Manipulador d’Aliments,
el d’Horticultura i el de Català Oral, entre
altres. La programació inclou també diversos
tallers per elaborar currículums, cartes de
presentació i afrontar entrevistes laborals.
Els cursos i els tallers són gratuïts i van
adreçats a les persones inscrites a la Borsa
de Treball municipal i al Servei d’Ocupació
de Catalunya.

L’Ajuntament de Llagostera, amb la voluntat
d’apropar l’administració al ciutadà i a les
entitats, posa a disposició dels veïns tota la
informació relacionada amb els diversos tràmits
que es poden realitzar amb l’administració local
llagosterenca. Per fer-ho ha creat un catàleg
de tràmits accessible des de http://tramits.
llagostera.cat.

Ajuntament 2.0
L’Ajuntament de Llagostera ha obert un perfil a
la popular xarxa social Facebook, que en només
dos mesos de funcionament ja compta amb més
d’un miler d’amistats. Aquesta iniciativa se suma
a la posada en marxa del canal #llagosteraldia
a Twitter, des d’on diàriament s’informa de
l’agenda sociocultural i esportiva del municipi,
així com de totes les actualitzacions que es
realitzin a la pàgina web municipal.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Llagostera fa
un pas més en l’ús de les noves tecnologies per
millorar i apropar la informació a la població.
L’oficina del Pla de Barris, Promoció Econòmica i Habitatge, que fins ara estava ubicada al carrer
Sant Pere número 5, s’ha traslladat a la planta baixa de la Casa de les Vídues (antiga seu de la
Biblioteca Julià Cutiller), situada a la Plaça Llibertat. El telèfon segueix essent el mateix: 972 83
23 22. L’horari d’atenció al públic tampoc no ha variat i es manté de dilluns a divendres, de 10 a
14 h, excepte Habitatge, que és divendres de 10 a 14h.

Reunió amb les entitats
Per incentivar l’ús dels tràmits on line,
l’Ajuntament de Llagostera va convocar una
reunió amb les entitats socioculturals del
municipi per explicar-los i animar-les a utilitzar

aquest sistema per a la cessió d’equipaments
municipals. Amb aquest objectiu, cada entitat ha
rebut un lector de targetes de signatures digitals.

Sorteig d’entrades
Periòdicament l’Ajuntament des de l’Àrea
de Cultura i Festes sorteja entre els
seguidors de Twitter i amics al Facebook
entrades per assistir a obres de teatre,
concerts i espectacles.
Facebook: http://www.facebook.com/
ajuntamentdellagostera
Twitter: http://www.twitter.com/
llagosteraldia

En una primera fase els tràmits online
disponibles que ja es poden utilitzar són la
cessió d’ús d’equipaments municipals adscrits
a l’Àrea de Cultura, la possibilitat de sol·licitar
el servei de recollida de trastos i andròmines,
formular queixes i suggeriments i utilitzar
la instància genèrica per a totes aquelles
gestions que no disposin d’un tràmit específic.
Periòdicament s’incorporaran nous tràmits i
s’augmentaran les possibilitats de fer gestions
on line amb la idea de simplificar-les i
agilitzar-les.
El servei on line que ofereix l’Ajuntament de
Llagostera es fa des del mòdul de gestió
municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
E-TRAM, integrat a la plataforma del Consorci
Administració Oberta de Catalunya (AOC).
En el moment de fer la gestió el ciutadà pot
decidir rebre notificacions per SMS i/o e-mail
referents a l’evolució del seu tràmit així com
consultar el seu estat en la carpeta ciutadana.

Llagostera, al capdavant
Llagostera és el primer municipi de
Catalunya que juntament amb la Diputació
de Girona i l’AOC ha posat en marxa la
integració dels tràmits on line que ofereix
la plataforma E-TRAM amb el gestor
d’expedients municipal. D’aquesta manera,
per cada tràmit online que fa el ciutadà
es genera un assentament en el registre
d’entrada i el funcionari que rep la petició té
la possibilitat de generar automàticament un
expedient.
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La fira “Llagostera gira el consum”
aconsegueix complir les
expectatives tot i el mal temps
Pendents d’adjucadicació
els 18 habitatges protegits del carrer del Roser
L’Ajuntament han rebut 129 sol·licituds per optar als pisos, que són en règim de lloguer
amb opció a compra
El 25 de novembre va finalizar el termini de
registre per optar als 18 habitatges protegits
de lloguer amb opció de compra a Llagostera.
Durant el procés, que es va haver d’ampliar una
setmana, s’han rebut un total de 129 sol·licituds
que l’Ajuntament de Llagostera ha fet arribar a
la Generalitat de Catalunya. Després de revisar
la documentació de totes les sol·licituds es farà
pública la relació d’admesos i exclosos. Tot i
que no hi ha una data concreta, les previsions
apunten que es donarà a conèixer la llista durant
el proper mes de gener.
Els habitatges estan situats als números
46, 48 i 50 del carrer del Roser. Es tracta
d’una promoció de 21 habitatges construïda
i promoguda per l’Incasòl l’any 2009, que
inicialment anava destinada a la venda, però
amb l’entrada de la crisi només es van adjudicar

3 pisos i en van quedar 18 de vacants, per
problemes de finançament de les entitats
bancàries als sol·licitants.
Durant aquest temps l’Ajuntament de Llagostera
s’ha reunit i ha fet gestions amb l’Agència de
l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per
tal de poder adjudicar aquests pisos en règim
de lloguer amb opció a compra. Finalment, el
6 d’octubre passat es va aprovar el conveni
entre l’Ajuntament de Llagostera i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya en relació a
l’adjudicació en règim de lloguer amb opció a
compra d’aquests habitatges i les seves normes
particulars del procés d’adjudicació, acord que
va ser ratificat el dia 26 de novembre en el Ple
de l’Ajuntament, amb els vots favorables de CiU
i d’ERC i l’abstenció d’Alternativa per Llagostera.

Finalitzades les obres d’ampliació
del Centre d’Atenció Primària
L’Ajuntament de Llagostera ha realitzat unes
obres al Centre d’Atenció Primària (CAP) que
han permès disposar d’una nova consulta
mèdica amb l’objectiu d’ampliar de mitja
jornada a jornada completa els horaris del
cinquè metge. Aquesta nova consulta va entrar

en servei a finals del mes de novembre. Les
obres han tingut un import de 5.630,04 €, que
inicialment han estat assumits per l’Ajuntament,
tot i que es reclamarà l’import a la Generalitat de
Catalunya.

El nou tanatori, a punt
Les obres de construcció del nou tanatori, que es
van iniciar el mes de maig de 2011, finalitzaran
al llarg del mes de gener de 2012. Així, les
instal·lacions podran entrar en servei a principis de
febrer. 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 construïda total de 365,36
m2 i una superfície útil de 302,74 m2. Tant el
tanatori com el cementiri municipal de Llagostera
passaran a ser gestionats per una empresa
privada mitjançant una concessió administrativa.
Es tracta de AUFUCE S.L. (Auxiliar de Funerària i
Cementiris) que s’ocuparà de la gestió integral del
servei públic del cementiri municipal.

Diumenge 18 de setembre l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera va
organitzar la fira “Llagostera gira el consum”,
amb parades d’intercanvi i mercat de segona
mà de particulars, mostra d’empreses de
consum responsable, mostra de vehicles
alternatius, participació d’entitats i comerços
locals, demostracions, tallers, exposicions, jocs,
música, ball, inflables, xocolatada solar... La
fira es va celebrar al Polivalent, ja que es va
haver de canviar d’ubicació a causa de la pluja,
i va rebre una gran afluència de participants
i visitants durant tot el dia, complint així les
expectatives. A primera hora també hi va haver
la caminada i la pedalada anual contra el canvi
climàtic, emmarcades dins les activitats de la
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i
Segura, amb una setantena de participants.
L’objectiu d’aquesta fira, així com de la
campanya “Llagostera gira el consum”,
ambdues subvencionades en part per l’Agència
de Residus de Catalunya, era mostrar les
diferents opcions de consum que existeixen tant
de productes com de serveis, que segueixen

un criteri de sostenibilitat ambiental, social i
econòmic.
La campanya “Llagostera gira el consum” es
va iniciar el 28 de juliol i ha estat gestionada
a la xarxa a través del bloc que duu el mateix
nom. Al llarg de dos mesos s’han pogut
oferir diverses activitats a Llagostera que han
contribuït a la conscienciació mediambiental
i social, com ara un cicle de cinc pel·lícules
guanyadores del FICMA (Festival Internacional
de Cinema del Medi Ambient), intercalades amb
cinc xerrades, presentades dins el cicle “Per un
consum responsable: parlem-ne?”. També s’han
dut a terme conferències i debats, gràcies a la
col·laboració dels experts que hi han participat,
han elevat el nivell del discurs de la campanya
i han posat a l’abast dels ciutadans eines,
reflexions i coneixements per repensar els hàbits
de la nostra societat.

La recollida
selectiva porta
a porta arriba
a Llagostera
Residencial
El mes de setembre passat es va iniciar
a la urbanització Llagostera Residencial
el nou sistema de recollida selectiva
d’escombraries a domicili, que funciona amb
el mateix calendari que al nucli. Aquesta
modalitat ha estat molt ben rebuda per les
190 famílies que viuen a la urbanització.
Al llarg dels propers mesos es faran
controls i seguiments per a la seva correcta
implantació i acceptació.

Des de l’Àrea de Medi Ambient es vol
agrair l’esforç, la voluntat i les aportacions
de coneixement dels col·laboradors i els
participants, tant de la campanya com de la fira.

La Coordinadora d’ONG solidàries presenta a l’Institut
de Llagostera el projecte HOME
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Llagostera va posar en contacte la Coordinadora
d’ONG Solidàries amb l’Institut de Llagostera per
treballar amb els seus alumnes temes com ara
la petjada ecològica o les desigualtats Nord-Sud.
Així, durant tres sessions del mes d’octubre, en
Toni Rocha, coordinador d’aquesta entitat, va
presentar als alumnes de 3r d’ESO el projecte
HOME.
El projecte HOME és una visió de l’evolució del
planeta que fa especial èmfasi en la petjada
ecològica dels éssers humans. A través d’un
recorregut des dels inicis de la vida al nostre
planeta fins al moment actual, el projecte HOME

vol fer visible el grau de responsabilitat de l’ésser
humà en l’estat actual del planeta. Possiblement
el més important en tot aquest procés són les
preguntes que ens podem plantejar, el grau
de responsabilitat individual de cadascú de
nosaltres i fins a quin punt estem disposat a
canviar la nostra forma de viure i conviure.
La Coordinadora d’ONG Solidàries agrupa les
entitats solidàries de les comarques gironines i
l’Alt Maresme que treballen diversos vessants de
les desigualtats Nord-Sud: Cooperació al
Desenvolupament, Cultura de Pau, Drets
Humans, Educació pel Desenvolupament,
Igualtat de Gènere, Immigració i Interculturalitat.
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En moments de dificultats econòmiques com els que estem vivint, es fa
mes evident que mai la necessitat de tenir una planificació clara de les actuacions a fer i que permeti donar resposta a les necessitats socioeconòmiques de Llagostera i la seva gent.
Coneixent la realitat del nostre municipi i anticipant en molts casos la situació que estem vivint avui, l’equip de govern de l’ajuntament de Llagostera,
format per CiU i IxLL va sol·licitar el Pla de Barris l’any 2007, en la seva
cinquena convocatòria. El primer any no es va aconseguir per molt poc,
però l’any 2008, Llagostera va aconseguir el Pla de Barris per al període
2009-2013.

Inici de la temporada 2011-12
de teatre, música i dansa
a Llagostera
Èxit de convocatòria de la
nova oferta de cursos
Prop de 350 persones de totes les edats s’han
matriculat als cursets i activitats programats
des de l’àrea de Cultura, Festes i Joventut
de l’Ajuntament de Llagostera. La majoria de
cursos es van iniciar durant el mes d’octubre i
s’impartiran fins el juny de 2012. Entre l’oferta, hi
ha cursos trimestrals com el de Reiki, Ofimàtica,
Internet, Astronomia i altres de semestrals, com

el de Photoshop i el d’Edició de vídeo.
Aquest any tots els cursos d’informàtica es
fan a la nova aula ubicada al Casal Parroquial
Llagosterenc, que està equipada amb 8
ordinadors, la qual cosa ha permès ampliar
l’oferta de cursos i d’alumnat. Com a novetat,
enguany s’han pogut realitzar les inscripcions on
line des del web de l’Ajuntament de Llagostera.

Propers cursos amb matrícula oberta
Iniciació a l’edició de vídeo: del 10 de gener al 5 de juny 2012
Curs d’astronomia: Del 9 de gener al 5 de març 2012
Iniciació a l’ofimàtica: Del 10 de gener al 22 de març 2012
Iniciació al tast de vins: 3, 10 i 17 de febrer de 2012

Coincidint amb la finalització de les
obres de remodelació del Teatre
Casino, va tenir lloc la presentació
de la temporada 2011-12 de teatre,
música i dansa a Llagostera. L’acte
es va celebrar el dia 29 d’octubre
amb amb l’actuació de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà, que
va presentar el seu espectacle
Concert Desconcertant.
Podeu consultar tota la
programació de la temporada
2011 – 2012 des del web oficial de
l’Ajuntament: www.llagostera.cat.

Marató de
Donació
de Sang a
Llagostera
Dissabte 28 de gener tindrà lloc al
Casino Llagosterenc una Marató
de Donació de Sang. L’acte, que se
celebrarà de 10 a 14 h i de 16 a
21 h, té com a objectiu sensibilitzar la
població sobre el greu problema que
representa la manca de sang, així com
captar nous donants i aconseguir un
important nombre de donacions al llarg
de la jornada. Us hi esperem!

L’obtenció d’una ajuda com aquesta (3.750.000 euros aportats per la Generalitat d’un total de 5 milions d’inversió) està lligada a un projecte que
s’ha de desenvolupar en 5 anys i que ha d’atendre necessitats socials,
econòmiques, mediambientals, culturals i de millora d’infraestructures,
entre d’altres. Si no hi hagués una acurada planificació, algú es creu seriosament que s’hauria obtingut? La resposta és òbvia, segur que no.
Malauradament la situació econòmica ha anat empitjorant i ha agreujat
molts dels problemes socioeconòmics que ja hi havia al 2008. Malgrat
les dificultat econòmiques que tenen totes les administracions públiques,
la Generalitat de Catalunya ha assegurat que el finançament del Pla de
Barris de Llagostera està compromès i que no es reduirà ni un cèntim
el finançament previst. Un altre tema és que la manca de liquiditat que
té el govern de Catalunya no permet assegurar el cobrament ràpid de
les seves subvencions i això limita la capacitat de l’ajuntament per fer
front a les inversions més importants. Per aquest motiu la realització de
les grans inversions que preveu el pla queda condicionada al pagament
de les subvencions per part de la Generalitat i ens estem centrant en la
realització de les actuacions que tenen un major impacte sobre el benestar
de les persones.
Per aquest motiu en aquests tres primers anys del Pla de Barris s’han
anticipat diverses actuacions d’àmbit social i de foment de l’ocupació i
l’economia del barri, per tal de donar resposta a les necessitats de la
gent, mentre que les grans inversions es faran quan hi hagi la certesa
que disposarem dels diners per poder-les executar. Tot i així, la millora del
carrer Panedes segueix essent una prioritat, i serà possible gràcies que es
va incloure dins el Pla de Barris.
Aquestes actuacions que estan transformant el nucli antic s’han pogut fer
gràcies a l’ajuda del Pla de Barris i a moltes altres subvencions, procedents
de diverses administracions, obtingudes gràcies a la planificació i a un
projecte de modernització de Llagostera que va comptar amb l’impuls i
la complicitat dels grups de CiU al Congrés de Diputats i al Parlament de
Catalunya i on s’hi varen sumar diverses persones, de procedències i ideologies molt diverses, que varen saber copsar una realitat i unes dificultats
que avui són més presents que mai, arreu del país. Allò que ens diferencia
de la resta de poblacions del nostre entorn immediat és que Llagostera es
pot permetre fer actuacions i gaudir d’uns serveis que serien impossibles
sense tenir l’ajuda del Pla de Barris.

AxLL
En l’inici d’aquest nou mandat s’ha evidenciat la principal característica de
CiU: la indefinició en els seus objectius. Ha navegat sense rumb o, essent
generosos, rectificant sobre la marxa. No ha tingut clares les actuacions
que havia de prioritzar, ni durant la campanya electoral, ni en els primers
mesos de govern. I quan finalment s’han decidit, s’ha posat de manifest
que la improvisació és un mal sistema per governar el nostre municipi.
Els programes electorals no deixen de ser una llista de propostes, que no
estan ordenades en funció de la seva importància. D’aquí que ens interessés conèixer si CiU disposava d’un programa de govern o si, en absència
d’aquest, sabia quines de les propostes del seu programa prioritzaria. La
desorientació del govern local ha estat manifesta, atès que no ha estat
capaç de respondre -ni per escrit ni de paraula- la llista de preguntes que
vam adreçar a cadascun dels membres de l’equip de govern.
L’exemple més evident el trobem a l’hora de decidir quines han de ser les
principals inversions en els propers quatre anys. Com ara:
- En matèria d’accessibilitat: a banda de les actuacions previstes en el
pla de barris (carrers Marina, Lacustària, Baixada de la Costa, 11 de
Setembre, St. Feliu i Panedes), ens sembla força evident la necessitat
de prioritzar l’arranjament dels carrers Camprodon i Ganix. En el primer cas per resoldre un greuge històric i per convertir una carretera
en carrer, amb tot el que això representa. En el segon cas per tractarse d’un dels carrers amb més afluència de gent (centres escolars i
centre cultural) de la nostra vila. Què ha fet l’equip de govern? Encara
no ha aconseguit la subvenció de la Direcció General de Carreteres,
imprescindible per arranjar els carrers Panedes i Camprodon en la
seva totalitat, i ja ha decidit destinar 725.000 € a l’arranjament del
carrer Fivaller.
- En matèria d’equipaments: entenem que tots els esforços s’haurien
de concentrar a millorar i conservar els equipaments existents, descartant crear-ne de nous. Més si tenim en compte la situació de crisi
econòmica. Nosaltres apostem per acabar el Centre Cultural, traslladar els serveis socials al local de la Farinera, i cedir l’espai que ara
ocupen al carrer Barceloneta a la Fundació Ramon Noguera perquè
instal·li el seu centre ocupacional. Què ha fet l’equip de govern? Destinar 300.000 € a la 1a fase del nou centre d’interpretació de la
història de Llagostera que s’ubicarà al carrer Processó, on hi havia
l’antic magatzem de la brigada municipal.
Ja sabem que dues mil persones els varen votar. Ens ho recorda tot sovint
l’alcalde. Però, tot i això, volem donar a conèixer la nostra opinió amb el
convenciment que molts votants de CIU i moltes de les tres mil persones
que no els varen votar comparteixen la nostra opinió. Som així d’ingenus!

Cal tenir tot això present i valorar si la prudència davant la situació econòmica que vivim ha de ser interpretada com un signe d’indefinició, manca
de projecte o improvisació o si, per contra, val la pena aturar-se, prioritzar
l’atenció a les persones i fer les inversions que ja s’han planificat fins el
2013, quan hi hagi la certesa que tindrem els diners per pagar-les. És
important tenir-ho en compte, sobretot si aquestes crítiques provenen de
grups que quan varen governar el poble, varen deixar passar 4 anys i 4
convocatòries i mai varen plantejar, ni tant sols redactar, cap projecte per
presentar al Pla de Barris.

A l’hora de tancar aquesta edició i per motius aliens a l’Ajuntament de Llagostera el grup municipal d’ERC no ens havia fet arribar el seu escrit.

ACTIVITATS DE NADAL
Diumenge, 11 de desembre
XV FIRA DE NADAL
Tot el dia a la plaça Catalunya.

Tió Solidari, recollida d’aliments i xocolatada.
Organitza: Ajuntament de Llagostera
Col·laboren: Unió de Botiguers, Esplai Papu Tisores,
Llagostera TV, El Poll, Llagostera Ràdio, Bell-Matí i
Col·lectiu Pro-Marató de TV3.

INSTANTS (Espectacle familiar)

Mag Edgard (programació Xarxa)
Teatre Casino Llagosterenc, a les 18 h.
Organitza: Associació per a la promoció de l’espectacle
infantil i juvenil

Dimarts, 13 de desembre
ELS PASTORETS DE NADAL

Contes a càrrec d’Albert Estengre (L’Hora del Conte).
Biblioteca Julià Cutiller, a les 18 h.
Organitza: Biblioteca Julià Cutiller - Àrea de Cultura Diputació de Girona

BALLS DE SALÓ AL CASINO amb Leo i Rosamari
Saló cafè del Casino Llagosterenc, a les 18 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Divendres, 16 de desembre
BALL-FESTA COUNTRY amb The Texas
Saló cafè del Casino Llagosterenc, a les 21 h.
Organitza: Casino Llagosterenc

Dissabte, 17 de desembre
BYE BYE CUGUI (Espectacle teatral)

Programacció. Temporada de teatre 11-12
Companyia Infinit Teatre
Teatre Casino Llagosterenc, a les 22 h.

Diumenge, 18 de desembre
FESTES DE NADAL A L’ESCOLA
LACUSTÀRIA

Jornada de portes obertes.
Al llarg del matí: xocolatada, gran quina i servei de bar.
Visita a les aules, de 10 a 11 h. Al final del matí es rifarà
una panera (proviatge fi de curs de 6è).

IX MOBIAT

Excursió i esmorzar al Puig de Cadiretes per portar-hi un
pessebre.
Concentració: Pavelló d’Esports
Hora: a les 7 h. per als que vagin a peu
A les 8 h. per als que vagin corrent, amb bici o amb moto
Organitza: Els Cremats Motor Club Esportiu

Dimarts, 20 de desembre
BALLS DE SALÓ AL CASINO amb Leo i Rosamari

Saló cafè del Casino Llagosterenc, a les 18 h.
Organitza: Casino Llagosterenc

Dijous, 22 de desembre
LA RUTA DE L’ART

Mostra i exposició de les obres d’artistes llagosterencs
Inauguració: 22 de desembre a les 20 h.
Dies d’obertura: 25, 26 i 31 de desembre i 1, 6, 7
i 8 de gener
Local Social “La Caixa”, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera i artistes de
Llagostera.

Divendres, 23 de desembre
FEM CAGAR EL TIÓ!

Tió Solidari i activitat infantil
Plaça de la Llibertat, a partir de les 10 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera, Unió de Botiguers i
Esplai Papu Tisores

EL TIN (Taller Infantil de Nadal)
Tallers de manualitats, contes, jocs d’imaginació i
d’esbarjo, tallers…
Per a nens i nenes de P-3 fins a 6è de Primària.
Dies: 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, 2, 3, 4 i 5 de
gener.
Escola Lacustària, de 9 a 13 h. i de 15 a 19 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera - Actiescola
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
DE MÚSICA

Amb els alumnes de l’Escola de Música del Gironès
(Aula de Llagostera)
Teatre Casino Llagosterenc a les 19 h.
Organitza: Escola de Música del Gironès
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte, 24 de desembre
CAGATIÓ LLAGOSTERA RÀDIO

A partir de les 17 h.
Participeu trucant a Llagostera Ràdio: 972 83 02 12
Organitza: Llagostera Ràdio

Nit del 24 al 25 de desembre
BALL DE LA NIT DE NADAL

Edifici Polivalent a la 1.30 de la matinada
Organitza: Penya Barcelonista de Llagostera

Dilluns, 26 de desembre
32ª CURSA POPULAR DE SANT ESTEVE

Recorregut clàssic de 10 km o recorregut reduït de 5 km.
Inscripcions: de 8 a 9.30 h.
Preu inscripció: 6 €.
Lloc i hora de sortida: Pavelló Municipal d’Esports,
a les 10 h.
Organitza: Club Bàsquet Llagostera - Patronat Municipal
d’Esports

Dissabte, 31 de desembre
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS

Benvinguda dels patges reials i recollida de les cartes als
Reis Mags, amb tallers infantils.
Vestíbul del Teatre Casino Llagosterenc, d’11 a 14 h.

Nit del 31 de desembre a l’1 de gener
BALL DE REVETLLA DE CAP D’ANY
Edifici Polivalent a partir de la mitjanit
Organitza: U. E. Llagostera

Diumenge, 1 de gener
CONCERT D’ANY NOU

Tradicional concert d’any nou amb Claudi Arimany
i The Goldberg String Trio.
Església Parroquial a les 19 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

QUINES
QUINA DE LLAGOSTERA SOLIDÀRIA

11 de desembre, Casino Llagosterenc a les 19 h.
Organitza: Llagostera Solidària

QUINA DE LA UNIÓ ESPORTIVA
LLAGOSTERA

Lloc: Casino Llagosterenc
3 de desembre, a les 20 h., i 17 de desembre,
a les 19.30 h.
Organitza: U. E. Llagostera

QUINA DEL CLUB PATINATGE
LLAGOSTERA

Lloc: Casino Llagosterenc
8, 18 desembre i 26 de desembre, a les 18 h.
Organitza: Club Patinatge Llagostera

QUINA DE LA COLLA
CARNAVALESCA DIT I FET

Lloc: Casino Llagosterenc
6 i 25 de desembre, a les 18 h.
30 de desembre, a les 21 h.
Organitza: Colla Carnavalesca Dit i Fet

QUINA ESPECIAL CASINO
LLAGOSTERENC

10 de desembre, a les 18 h., al Casino Llagosterenc.
Organitza: Casino Llagosterenc

Dijous, 5 de gener
CAVALCADA DE REIS

QUINA ESPECIAL ESCOLA
MÚSICA I DANSA

Lloc i hora de sortida: Polivalent, a les 19 h.
Organitza: Comissió de Reis, Ajuntament de Llagostera

6 de gener, a les 18 h., al Casino Llagosterenc.
Organitza: Casino Llagosterenc

Dissabte, 7 de gener
15è TORNEIG DE BÀSQUET 3X3

QUINES DEL PERNIL del CLUB
D’HANDBOL LLAGOSTERA i QUINA DE
LACUSTÀRIA CLÀSSIC

10 h. pre-mini i mini (5 € per jugador)
11 h. pre-infantil i infantil (5 € per jugador)
16 h. categoria única (40 € per equip)
Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Bàsquet Llagostera - Patronat Municipal
d’Esports

NADAL AL CASAL
ELS PASTORETS

Dies: 26 de desembre i 8 de gener
Casal Parroquial Llagosterenc, a les 18 h.
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

8 i 11 de desembre, a les 20.15 h.
17 de desembre, a les 20.45 h.
18 de desembre, a les 20.15 h.
7 de gener, a les 20.45 h.
8 de gener, a les 20.15 h.
5 quines del Club d’Handbol Llagostera
i 1 quina de Lacustària Clàssic.
Lloc: Bar-Restaurant “El Passeig”
(Passeig Pompeu Fabra, 96).

L’Ajuntament de Llagostera us desitja Bon Nadal i Feliç Any Nou!

