
Per fer política local és fonamental tenir clar quin model de poble es vol. No només és important 
saber quines actuacions es volen promoure, també cal saber quines actuacions es volen 
evitar. 

Per fer política local és fonamental tenir clar que estem al servei del poble com a col·lectivitat, 
que hem de procurar per l'interès general i no per l'interès particular quan ÇJquest sigui contrari 
al del conjunt de ciutadans. No només és important el "què" es fa, quines actuacions es prioritzen 
i realitzen, també ho és el "com" es fa , amb quin tarannà s'actua. 

Desconeixem si l'actual equip de govern (CIU i lxLL) té clares aquestes qüestions, però en el 
que portem de mandat ja han donat algunes mostres de quin és el seu model de poble, al servei 
de quins interessos treballen i quina és la seva manera de fer. I això ho diem amb tot el respecte 
vers una opció ben diferent a la nostra, però amb tota la contundència que requereix la nostra 
discrepància amb una política que no compartim. 

La política del govern de CIU i lxLL contrasta amb la que va dur a terme l'Entesa i defensem 
nosaltres. Amb l'aprovació del nou planejament urbanístic es va reduir el sòl urbà i urbanitzable 
d'un 6 a un 5% de la superfície total del nostre terme municipal, es varen regular els usos en 
sòl no urbanitzable, i es varen descartar diverses iniciatives privades que volien fer noves 
urbanitzacions, camps de golf i parcs temàtics. Ara, CIU i lxLL estan treballant pel 
desenvolupament urbanístic de Can Boada (70 hectàrees), per l'ampliació de 
l'abocador de Solius i estan "donant oxigen" a especuladores iniciatives en sòl no urbanitzable. 
I tot això ho estan fent en el més absolut secretisme, amb una total manca de transparència, 
sense promoure el debat i la confrontació d'idees ... amb la seva particular manera d'entendre 
la participació ciutadana. 
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Sl PERÒ NO, MILLOR DIT, NO PERÒ Sl. 

L'EQUIP DE GOVERN ESCOLTA LA NOSTRA DEMANDA I ARRANJARÀ EL CAMI 
QUE CONNECTA AMB EL NOU ENLLAÇ DE LA C-35. 

Un mes després de rebutjar la nostra proposta, l'equip de govern va reclamar a la Generalitat 
el correcte acabament de les obres del desdoblament (camins, acopis de terra, senyalització 
d'activitats, contaminació acústica, etc). Fa pocs mesos també va incloure al pressupost del 2009 
la millora del camí que connecta amb el nou enllaç de la C-35. Ambdues actuacions formaven part 
d'un llarg llistat de propostes que varem posar a la consideració del ple i que inicialment no va 
merèixer la seva aprovació. 

1a FIRA D'ENTITATS DE LLAGOSTERA. 

Tot i rebutjar la nostra proposta, finalment l'equip de govern va plantejar a les entitats locals 
la possibilitat d'organitzar la 1 a Fira d'entitats de Llagostera. Lamentem que no hi hagi una major 
implicació del consistori, perquè estem segurs que aquesta iniciativa acabarà essent un èxit i 
arrelant al nostre municipi, com ha passat a tants altres. 

...ens han enviat aquest 
peli esportiu !! ... buaaa !! 



LA LLAGOSTERA QUE NO TINDREM ... DE MOMENT! 

Malgrat tractar-se de millores evidents per el nostre municipi, l'equip de govern de CIU i lxLL 
ha desestimat les següents propostes: 

1. Proposta d'ICV-EUIA en relació als terrenys de Can Boada. Demanàvem que el consistori 
es manifestés contrari a la urbanització d'aquest espai. Lluny d'això l'equip de govern continua les 
converses amb I'INCASOL per desenvolupar aquest sector. 

2. Proposta d'ICV-EUIA en relació a una major transparència de l'Ajuntament. Demanàvem 
que la nova web municipal incorporés fins a 80 indicadors, sobre temes generals i econòmics, de 
contractació de serveis i d'obres públiques. 

3. Proposta d'ICV-EUIA en relació a les queixes i suggeriments dels ciutadans. Demanàvem 
la instal·lació de bústies als equipaments municipals per recollir-les i la creació d'una comissió per 
resoldre-les. 

4. Proposta d'ICV-EUIA contra la Directiva del retorn. Preteníem que el nostre municipi es 
manifestés contrari a aquesta Directiva europea que atempta contra els drets humans i podria 
perjudicar molts veïns. 

5. Proposta d'ICV-EUIA en relació a l'organització i el funcionament del servei municipal de 
llars d'infants. Preteníem adequar-lo a la nova realitat de dues llars, per a que poguessin funcionar 
de forma autònoma i alhora coordinada. 

SOM GENT AMB INICIATIVA! 

En el nostre afany de ser constructius portem presentades al plenari de l'Ajuntament un total 
de 28 propostes. Les dues darreres que han estat aprovades han permès: 

Commemorar el 60è aniversari de la declaració dels drets humans. 

Posar el nom de Plaça de l'exili a l'espai situat entre el carrer Carrilet, la riera Gotarra i la carretera 
de Tossa. · 



"D.E MICA EN MICA ... ES BUIDA LA PICA" 

Estem en plena crisi econòmica i ara més que mai necessitem que el nostre 
Ajuntament gestioni els diners públics amb la màxima eficiència, aplicant criteris 
de contenció de la despesa i d'austeritat, esmerçant esforços per obtenir subvencions, 
i afinant a l'hora de prioritzar les actuacions que es duen a terme. 

La gestió econòmica de l'actual equip de govern continua essent poc encertada. 
S'actua sense criteri, sense tenir clares les prioritats i amb una enorme discrecionalitat. · 

Aquesta secció mostra alguns exemples del que diem. Algunes de les despeses 
realitzades en els darrers mesos que a parer nostre no tenen justificació, són 
prescindibles o bé considerem desproporcionades. Estem convençuts que una 
millor gestió donaria uns millors resultats. 

48.742 € en hores extraordinàries en el2n semestre del2008. Que representa 
un increment del 45% en relació al mateix període del 2007, i del 84 °/o 
en relació al mateix període del 2006. 

5.502 € per l'adequació de les obres de la 13 fase del nucli antic amb motiu 
de la Fira del Bolet. Quan es podrien haver trobat altres solucions per 
evitar aquesta despesa. 

3.422 € per reparar la teulada de l'edifici de l'oficina de turisme. Quan aquest 
any tenen previst refer-la tota per aïllar-la. 

5. 700 € per realitzar millores provisionals de la rotonda del Passeig Romeu i 
l'Av. Gironès. Quan aquest any tenen previst refer-la tota, de nou i 
provisionalment. · 

.049 € per comprar 40 plaques commemoratives. Que varen ser entregades 
a un grup de veïns que l'any passat celebraven el seu 70è aniversari. Si 
recordeu , l'any 2007 varen ser petjapapers. 

, 25.453 € per l'exposició arqueològica de Can Celades. Sense comptar les 
despeses del lloguer de l'espai i el vigilant, i per obrir-la al públic un parell 
de dies al cap de l'any. 


