
Després de vuit anys sense activitat pròpia, a causa de la nostra integració a 
"l'Entesa", Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV
EUIA) ha iniciat aquest mandat amb il·lusió renovada. El resultat electoral ens 
ha relegat a l'oposició, però volem que la nostra tasca en el nou consistori vagi 
més enllà de la típica fiscalització i contro.l de l'acció del govern. 

Els sis primers mesos són un ··bon exemple de la política que volem 
desenvolupar. Passats els 1 00 dies de gràcia que varem donar al nou govern, 
varem començar la nostra oposició constructiva, i així en els 3 plens celebrats a 
les darreries de l'any hem presentat un total de 9 propostes. 

En un marge de vint dies, han estat aprovades 6 propostes del grup 
municipal d'ICV-EUIA. Les ·propostes es referien a temes tan diversos 
com l'educació, la salut, l'urbanisme o les actuacions que altres administracions 
haurien de dur a terme en el nostre poble. 

Pel que fa a les tres propostes restants, una ha quedat sobre la taula i per tant 
està pendent de debat, i les altres dues han estat rebutjades. 

En aquesta publicació trobareu referències de cadascuna de les esmentades 
propostes, així com d'altres temes que considerem d'interès. A la nostra web 
trobareu informació complementària i més ampliada. Tot plegat volem deixar· .. 
constància del nostre tarannà constructiu, i evidenciar que som una bona 
alternativa de govern. · 

o : r:¡ ·-. 
'. 

www.iniciativa.cat/llagostera 



SOM GENT AMB INICIATIVA! 
Tot sovint l'equip de govern ens diu que no volen donar la impressió que 

els marquem el ritme. Malgrat les intencions de CIU i lxLL, la realitat és tossuda 
i en molt moments d'aquest inici del mandat s'ha fet palesa la seva manca 
d'iniciativa. Aquestes són les propostes que han estat aprovades pel ple : 

1. Proposta . d'ICV-EUIA en relació al nucli antic i a "les cases 
barates". S'ha iniciat l'elaboració d'un projecte que abastarà tota 
aquesta zona per a demanar subvenció per a l'arranjament de barris. 

2. Proposta d'ICV-EUIA en relació al pressupost 2008 de la , 
Generalitat. S'ha reclamat tot un seguit d'inversions per al poble, 
referides a les carreteres, el sanejament, el nucli antic, el dispensari, etc 

3. Proposta d'ICV-EUIA en relació a la nova llar d'infants. S'han donat 
diferents passos en previsió de la situació que es donarà en breu, amb 
dues llars d'infants municipals obertes i l'oferta de 150 places públiques. 

4. Proposta d' ICV-EUIA en relació a la nova escola. El Consell Escolar 
municipal ha acordat fer seguiment del projecte i les obres de la nova 
escola, així com triar el seu nom de forma participativa. 

5. Proposta d'ICV-EUIA en relació a les necessitats del dispensari. S'ha 
reclamat la creació del govern territorial de salut que inclou la nostra 
àrea bàsica. La Generalitat ja ha confirmat que es farà aquest any .. 

6. Proposta d'ICV-EUIA en relació als papers de Salamanca. Ens h·em 
adherit a la denúncia de la Comissió de la Dignitat davant .els entrebancs 
del govern de l'Estat per a fer efectiu el retorn dels arxius. 

PEPPONE 

Giusseppe, 
ara que hem guanyat les 

eleccions ens hem de posar 
a treballar. Tenim feina 

molt urgent !! 



SÍ PERÒ NO, MILLOR DIT, NO PERÒ SÍ 

L'EQUIP DE GOVERN ACABA SOL·LICITANT SUBVENCIO PER 
A QUATRE DE . LES ACTUACIONS PROPOSADES PER ICV
EUIA 

El passat mes de novembre el nostre grup va proposar un llistat d'actuacions 
perquè se sol· licités subvenció i poguessin ser una realitat en els propers cinc 
anys. L'equip de govern de CIU i lxLL va votar en contra, però només vint dies 
després va rectificar i quatre de les cinc actuacions finalment presentades van 
ser les que. varen desestimar en el ple. · 

Malgrat tot, valorem positivament que l'equip de govern coincideixi amb 
nosaltres en el fet que és prioritari realitzar els projectes següents: 

Projecte d'urbanització del nucli antic (2a fase). Projecte, real itzat 
per l'Entesa, que engloba tot el nucli antic a excepció de la 1 a fase. 

Projecte d'accessibilitat (2a fase). En execució del pla, realitzat per 
l'Entesa, que preveu l'eixamplament de les voreres dels diferents carrers del 
poble. La 2a fase preveu, .entre altres, prioritzar els carrers que donen accés a 

· les escoles· de primària de la població, és a dir, el Joan Maragall i el Ganix. · 

Projecte del centre cultural (2a fase). 
Projecte del mobiliari de la nova biblioteca (integrada ~n aquest nou . 
equipament cultural que s'ubicarà a l'antiga fàbrica d'en Ricardo Roig). Projecte 
realitzat per l'Entesa que ja s'està executant. 

LA LLAGOSTERA QUE NO TI·NDREM ... 
·DE MOMENT! 

L'EQUIP DE GOVERN DE CIU I lxLL REBUT JA UNA PROPOSTA 
PER CONVERTIR L'AV; CANIGÓ EN UN PASSEIG ARBRAT 

1!.1 nostre grup va intentar, sense èxit, que remodelessin dos trams de l'av. 
Ganigó. L'actuació consistiria en la plantació d'arbres i la col· locació de bancs, 

....;~--·~ a banda i banda de carrer, en els trams compresos entre els carrers 
Rafel Mas, i entre els carrers Pocafarina i ·Gandhi. D'aquesta mqm;~ 
c0ntribuir a la qualitat ambiental i a l'embelliment d'aquesta 



DE MICA EN MICA. ~. ES BUIDA LA PICA . . - .. . . . 

Des d'abans de. la campanya electoral, CIU i ixLL venen clamant la 
delicada situació econòmica que pateix l'Ajuntament com argument per 
desacreditar l'acció de govern de l'Entesa. En propers números . d'aquesta 
publicació tindrem ocasió de parlar d'aquest tema i . demo~trar que no és cert. 

Però malgrat· la bona sitl_lació econòmica de les arques municipals, el que 
. no es pot fer és "tirar la casa per la finestra''. Cal continuar gestionant dè forma 

responsable i acurada, i cal exigir al nou equip de govern que .així ho faci, que 
tingui clares les necessitats locals i l'ordre de prioritats en les noves actuacions. 

Aquesta secció · pretén evidencia-r que algunes despeses realitzades -per 
l'actual equip de govern són injustificables, totalment innecessàries, 
desproporcionades o simplement no priàritàries: 

3.741 € per pintar les dependències de la Policia Local. 
Encara no feia quatre anys que s'havien pintat" i presentaven un bon 
estat. L'únic argument ha estat que no agradava el color. 

3.903 € per comprar 75 petjapapers de vidre. Es varen regalar en un 
sopar d'un 'grup de veïns que varen celebrar el seu 70è aniversari. 

1.154 € per reparar el paviment de la ctra. de Tossa. Es tracta . 
d'una despesa que hagués assumit el Dept. de Política territorial i 
-obres públiques de la Generalitat de Catalunya. 

2.277 €. per pavimentar ·l'entrada de l'lES Llagostera. Es tracta 
d'una despesa que hagués assumit el Departament d'Educació. 

4.449 € per pintar passos de vianants al Passeig. ·Molts i de totes 
mides, però tots ells de dubtosa eficàcia i utilitat, mentre els vianants 
no puguin circular per la vorera. · -

2.149 € per comprar 7 vestits de gala per a la Policia. Per a actes 
de representació i protocol. 

60.000 €/anuals del sou de_ l'Alcalde. Del tot excessiu si atenem al 
pressupost municipal i al número d'habitants de la nostra població. 


