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Com alcalde de Llagostera vull adreçar-vos una salutació i agrair-vos la confiança i el suport que hem
rebut en aquests primers sis mesos del mandat. La col·laboració de la ciutadania és molt important
per governar l'ajuntament d'un poble que s'aproxima ràpidament als 8.000 habitants. Les vostres
idees crítiques i aportacions, han estat, són i seran molt vàlides per poder fer que Llagostera sigui
cada dia una mica millor.
En aquest primer butlletí d'informació municipal de la legislatura hi trobareu un recull de les principals
actuacions que s'han realitzat fins ara. La vida a Llagostera no s'atura pel fet que hi hagi eleccions,
per això s'han fet actuacions pròpies i d'altres que provenien d'anteriors equips de govern, i s’han
incorporat millores que en alguns projectes han estat substancials. En tots els casos, actuacions per
fer un poble on es pugui viure millor i fruit de la feina dels diferents grups polítics que formem part
del consistori, tant des l'equip de govern com des de l’oposició.
El butlletí d'informació que teniu a les mans volem que sigui una eina de comunicació entre l'ajuntament
i el ciutadà, que tingui una periodicitat més alta de la que ha tingut fins ara. Però no volem que sigui
l'únic mitjà de comunicació. Els programes de Llagostera Ràdio -on mensualment participaran l'equip
de govern i els grups de l’oposició-, la nova pàgina web -que es posarà en marxa properament- i les
diverses fórmules de participació ciutadana que progressivament anirem duent a terme, són altres
vies per rebre les propostes de la gent de Llagostera i per informar de les activitats i actuacions de
l'ajuntament.
I em deixo una darrera via de comunicació: el tracte directe amb el ciutadà. Diàriament em podeu
trobar al despatx d'alcaldia de l'ajuntament, tant en horari de matí, com a les tardes. Si per evitar
esperes, voleu reservar una visita, tant amb mi com amb qualsevol altre dels regidors, podeu trucar
al 972 83 12 18. La vostra opinió ens importa, perquè entre tots fem Llagostera.

Fermí Santamaria. Alcalde de Llagostera
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El nou Ajuntament de Llagostera

Organització municipal - 03

Des del 16 de juny de 2007, l'Ajuntament compta amb una nova organització municipal formada per l’alcalde, quatre
regidors i dues regidores a l'equip de govern, i quatre regidors i dues regidores a l'oposició

FERMÍ SANTAMARIA (CiU)
ALCALDE
Seguretat ciutadana
Personal
Esports
Participació ciutadana
Patrimoni municipal del sòl i
habitatge social
Obres i serveis
· Mercat

JOSEP ALIU MUNDET (CiU)
Cultura i festes
· Organització cursos i activitats
· Equipaments culturals
· Patrimoni cultural
· Memòria històrica
· Foment i relació amb entitats i

associacions

EDUARD GALOBARDES JORBA
(IxLL)
Urbanisme i ordenació del
territori
· Planejament, gestió, execució i

disciplina urbanística
· Llicències d'activitats
· Manteniment edificis serveis

generals
· Promoció del sòl industrial
· Noves tecnologies

MONTSERRAT VILÀ AÑÓN (CiU)
Educació
Sanitat
Cementiri i serveis funeraris
Solidaritat i cooperació

CRISTINA CAMPENY PLANAS
(CiU)
Serveis socials
Immigració
Tercera edat
Residència Josep Baulida
Joventut
Foment de l'ocupació i borsa de
treball

RAMON SOLER SALVADÓ (CiU)
Hisenda
Promoció local
Protocol
Informació i comunicació

XAVIER VILELLA BAYÉ (CiU)
Pagesia
· Camins
· ADF
· Promoció d'activitats rurals
Medi ambient
· Recollida i gestió de residus
· Control de plagues
· Control d'animals de companyia
Protecció civil

Jesús Torrent
Bosch
(PSC)

Santi Masip
Campos
(PSC)

LluísPostigo
Garcia
(ICV)

Montserrat
Masdevall Roca
(ICV)

Eugènia
Comas Alsina
(ERC)

Antoni Navarro
Robledo
(ERC)

Els regidors de l'oposició

L'equip de govern



El passeig Pompeu Fabra
millora la seva imatge

04 - Urbanisme

Les obres de millora del passeig Pompeu Fabra i del seu entorn han finalitzat el mes de gener. S'han fet actuacions
en diferents àmbits, però la més destacable és l'eliminació de les torres elèctriques i la reducció del cablejat aeri,
una mesura que s'ampliarà a altres zones del municipi i pretén suprimir barreres paisatgístiques i visuals.

Fruit de les converses amb
l'Ajuntament de Llagostera,
l'empresa FECSA-Endesa ha retirat
les torres de ferro amb base de
formigó que feia anys que formaven
part del paisatge urbà del passeig
Pompeu Fabra. Al mateix temps s'ha
fet un trenat dels fils elèctrics que
passen per les façanes dels veïns i
per sobre del passeig i d'aquesta
manera es redueix notablement
l'impacte visual.
Les obres han anat a càrrec de la
companyia elèctrica que les ha fet
de manera totalment gratuïta i no
costaran res ni als veïns ni a
l'Ajuntament. Aquesta és la primera
d'un seguit d'actuacions per anar
reduint de manera progressiva el
cablejat aeri dels carrers del poble.

Anivellament del ferm i voreres més resistentsMillores al
clavegueram

En paral·lel a les obres de reforma
d’aquesta via prinicipal, s'ha realitzat
també una millora dels embornals
i del clavegueram dels carrers
adjacents al passeig, ja que eren
molt antics.
També s'ha canviat el desguàs de
la font i s'ha restaurat.
El cost d'aquesta actuació ha estat
de 26.347,31 euros, dels quals un
total de 19.489,20 euros s’han
aportat a través de subvencions de
la Diputació de Girona.

Eliminació de torres elèctriques i reducció del cablejat aeri

Per salvar el desnivell del passeig
Pompeu Fabra, s'ha construit una
nova vorera i un graó que varia la
seva alçada al llarg del passeig.
També s'han encintat les voreres,
s'ha tret la capa superficial de terra
i s'ha substituït per una capa de
sauló. Aquest material és més
resistent al pas de l'aigua i redueix
ostensiblement la formació de
basses i fang. Amb aquesta
actuació, s'ha aconseguit evitar que
el terra del passeig vagi a parar al
carrer quan plou i tapi el
clavegueram, amb els problemes

que això comporta.
Amb e l  canv i  de l  t e r ra ,
l'anivellament del ferm, la ubicació
de passos de zebra i l'eliminació
de barreres arquitectòniques, s'ha
millorat molt la vialitat d'aquest
espai. Pel que fa al mobiliari urbà,
s'han instal·lat nous bancs i s'han
restaurat els que hi havia
anteriorment.
El cost total d'aquesta gran obra
de millora ha estat de 48.367,35
euros i s'ha rebut una subvenció
de la Diputació de Girona de
29.861,28 euros.



Urbanisme - 05

Obres del Puig del General

L'Ajuntament de Llagostera ha
presentat cinc projectes al Pla únic
d'obres i serveis de catalunya
(PUOSC) per al quinquenni 2008-
2012. El conjunt d'aquestes
actuacions suma una inversió global
de sis milions d'euros.
A l'hora de marcar les actuacions
que cal dur a terme, s'han volgut
prioritzar l’acabament de les obres

que estan en la seva primera fase.
És el cas de la urbanització del nucli
antic o el pla d'accessibilitat, que
es preveu que s'iniciïn en el primer
trimestre de l'any 2008.
D'altra banda, s'ha fet una aposta
important per a la reforma de la
xarxa de sanejament, que es
complementa amb les actuacions
previstes en la segona fase del pla

d'accessibilitat.
Pel que fa a la biblioteca de Can
Roig, es preveu realitzar una segona
fase del projecte, que consistirà en
la construcció d’una sala polivalent.
Finalment, dins el pla específic de
biblioteques es sol·licita una altra
subvenció per equipar la nova
biblioteca de Llagostera amb el
mobiliari necessari.

La proposta la va aprovar la Junta
de Govern el 18 de desembre,
després d'haver fet una reunió
específica per tractar aquesta
qüestió, amb tots els grups polítics
presents a l'Ajuntament i haver
recollit les diverses propostes. Cal
destacar l'alt grau de coincidència
que hi ha hagut en les propostes
dels diversos grups.

Propostes del PUOSC

Obres al carrer Canalejas

U n  c o p  a c a b a d a  l ' o b r a
d'urbanització del Puig del General,
podem dir que, l'alcalde, Fermí
San tamar i a , i  e l  r eg ido r
d'Urbanisme, Eduard Galobardes,
n’han fet un seguiment estricte per
tal d'atendre in situ les peticions
dels veïns.
L'Ajuntament ha impulsat diverses
modificacions respecte al projecte
incial, entre les quals destaquen la
creació d'una àrea infantil a l'inici
del carrer Costa Brava (que en
principi hauria estat sols un
aparcament) i l'eixamplament del
vial on acostuma a aparcar el
transport escolar. El projecte inicial

preveia un pas massa estret que
hauria comportat deixar el carrer
tallat mentre hi hagués aparcat el
bus escolar.
Fora de l'àmbit estricte del Puig,
l'equip de govern ha aprofitat
l'economia que representava tenir
les màquines d'asfaltat treballant
pel sector, per tal de pavimentar de
nou tot el carrer Costa Brava, des
del carrer Lleó fins a la carretera
de Sant Feliu. D'aquesta manera,
a més d'eixamplar i millorar el vial
a baix cost, hem preparat el carrer
per al futur arranjament de la vorera
i l'imminent soterrament de la línia
elèctrica.

Avancen les obres de la vorera del
carrer Canalejas. Per tal de millorar
el projecte s'ha decidit de
pavimentar la vorera i crear dos
espais diferents amb la previsió de
senyalitzar un carril destinat a
bicicletes. L'objectiu és establir un
espai de seguretat per als ciclistes
fomentant aquest mitjà de transport.

Aquest tram, afegit al carril bici que
travessa el poble des del carril fins
a la C-35, és un petit pas que
aconsegueix un circuit per a
vianants i ciclistes al voltant del
poble, que s'haurà de completar
amb l'adaptació a aquesta finalitat
d'altres projectes urbanístics que
s'han d'executar els propers anys.



Parla l'oposició - 06

Mocions dels grups municipals
PSC
Com a conseqüència dels resultats de les
eleccions del mes de maig, el PSC es troba
representat a l'Ajuntament de Llagostera per
dos regidors. El Sr. Jesús Torrent Bosch i el Sr.
Santiago Masip Campos.
Durant aquest temps, la nostra tasca ha consistit
en fer una oposició, d'una banda, atenta i vigilant
de l'acció de govern i de l'altra, col·laboradora
amb el que considerem necessari i bo per al
poble.
En aquest sentit, al ple del mes de novembre
vam presentar dues mocions, l'una destinada
a adequar els projectes de les instal·lacions
de la nova llar d'infants i del nou CEIP a la
normativa sanitària per tal d'evitar haver de fer
arranjaments quan les obres estiguin acabades.
A l'altra vam demanar que el ple de l'Ajuntament
de Llagostera es solidaritzés amb Acció
Cultural del País Valencià i que fes públic el
rebuig a l'actuació del govern autonòmic valencià
del Partit Popular de sancionar-los per haver
mantingut operatius els repetidors de TV-3.
El mes de desembre passat vam presentar una
proposta al ple per una modificació puntual
al POUM (pla d'ordenació urbanística municipal),
per tal d'evitar que els anivellaments de finques
perjudiquin els veïns i  provoquin distorsions
en la imatge del poble.
Al mes de gener hem presentat una proposta
referent a la composició del Consell de Salut
per tal que sigui un òrgan operatiu amb capacitat
de previsió i reacció en els temes que afecten
a la salut pública i a l'assistència sanitària. I
també per garantir l'eficàcia, la transparència
i la continuïtat en el bon funcionament del
Consell.
A part de les mocions s'han fet nombroses
preguntes a l'equip de govern sobre temes que
afecten a la població.
Agraïm a l'equip de govern aquest espai al
Butlletí d'Informació Municipal i reiterem que
per tal que els que estem a l'oposició puguem
aportar el que considerem millor per al be del
poble, tal com fem als consells escolars, als
patronats d'esports i de la residència Josep
Baulida, als diferents consorcis, etc. Hem d'estar
també informats i convidats a participar de les
reunions que es fan amb els diferents sectors
de la població.

ERC
Des de l'oposició aportem la nostra visió amb
propostes i mocions en els plens municipals.
En aquest espai fem un petit recull de les més
significatives de cada ple:

Moció sobre la construcció d'una nova
residència geriàtrica. (25/10/07)
Preteníem començar a fer camí perquè la
construcció d'un nou geriàtric fos una realitat
a llarg termini, creant una comissió de treball
i cercant vies de subvenció per al projecte. La
moció no va prosperar, pel vot en contra de CIU
i IxLL.

Proposició per promoure una associació de
familiars d'usuaris de la Residència Josep
Baulida. (28/11/07)
Volíem fomentar la participació en la gestió de
l'Hospital Residència Josep Baulida, dels
FAMILIARS D'USUARIS DE LA RESIDÈNCIA
JOSEP BAULIDA, i que des de la Junta ens
aportessin la visió de l'usuari. La proposta no
va prosperar, pel vot en contra de CIU i IxLL.

Proposició d'elaboració d'una zonificació
escolar. (30/01/08)
Amb la zonificació es regularia l'accés als
centres dels nous alumnes, cas que la demanda
superés l'oferta. En els altres casos, creiem
que ha de prevaler el dret a la lliure elecció de
centre.  La proposta es va aprovar per
unanimitat.

Proposició per aplicar el reglament de
participació ciutadana. (30/01/08)
Els regidors no podem acontentar-nos amb
política de despatx. Només sent a prop de la
gent i coneixent les seves inquietuds, podem
formular propostes realistes i contrastades. El
reglament és una bona eina per fer polítiques
participatives.  La proposta es va aprovar per
unanimitat.

ICV-EUIA
ICV-EUIA prioritza la realització del projecte
d'urbanització del nucli antic i afegeix la
zona de “les cases barates”. El ple va
aprovar la proposta d'ICV-EUIA per elaborar
el projecte i presentar-lo a la propera
convocatòria de subvencions de la llei de
barris

El projecte podria representar una inversió de
més de 4 milions d'euros. En cas que s'atorgués
la subvenció (d'un màxim del 50%), aquesta
seria compatible amb el milió d'euros que Joan
Herrera, diputat d'ICV-IU al Congrés dels
Diputats, va aconseguir incloure en els
pressupostos generals de l'Estat per al 2007
i que serà transferida a l'Ajuntament de
Llagostera.

Aquesta proposta permetrà donar continuïtat
al projecte d'urbanització del nucli antic elaborat
pel govern de l'Entesa que ja havia obtingut
subvencions equivalents al 41 % del pressupost
total de l'actuació.

L'Ajuntament elaborarà un projecte d'intervenció
integral de la zona compresa dins el nucli antic
i la zona contigua de “les cases barates”
(vivendes J.Bautista Sanz, Edificis Cerdeña,
Sicilia i Corcega entre altres) que inclourà
actuacions que comportin una millora general
dels carrers i places, un increment de les zones
verdes, l'adequació de terrenys per a
aparcament, la supressió de barreres
arquitectòniques, la millora dels equipaments
públics existents i la provisió de nous
equipaments, la rehabilitació del patrimoni
històric-arquitectònic, la incorporació de
tecnologies de la informació, el foment de la
sostenibilitat, millores socials, urbanístiques i
econòmiques, etc.
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L'Ajuntament de Llagostera va
aprovar, l'octubre passat, les
ordenances fiscals per a l'any
2008 amb els vots a favor dels
grups municipals de l'equip de
govern (CiU i Independents per
Llagostera) i d'ICV-EUiA, i amb
les abstencions dels regidors del
PSC i d'ERC.
L'increment que es va aplicar va
ser el d'un 2,9 per cent de mitjana
en la majoria  de les taxes,
impostos i preus públics.
En el cas de l'Impost sobre béns
i immobles (IBI) es va fer una

rebaixa dels tipus, que en el cas
dels béns urbans van passar del
0,68 al 0,62 i en el cas de la
rústica del 0,56 al 0,55. Amb
aquesta baixada de tipus, es vol
moderar la pujada de l'impost
provocada per  la revisió cadastral
que es va dur a terme l'any 2006
per actualitzar el valor dels béns
immobles del municipi. Aquesta
baixada de tipus farà que hi hagi
prop de 500 referències
cadastrals, que l'any 2008
pagaran menys IBI que l'any
2007.

-  Censar els gossos en el registre
municipal d'animals.

-  Evitar que els animals facin les
necessitats a la via pública, i
en el cas que es produeixin,
els propietaris estan obligats
a recollir els excrements.

-  Disposar de cartilla sanitària.
-  Tenir els gossos identificats

mitjançant un microxip o

tatuatge.
- Adoptar les mesures

necessàries per impedir que
la tranquil·litat dels veïns sigui
alterada.

-  Portar-los lligats quan surtin a
passejar i en el supòsit que es
tracti d'un gos perillós a més
ha de dur morrió.

Ordenances fiscals Animals i civisme

Controlem l'aigua
de piscines, el reg
de jardins, el
consum domèstic,
etc.

L'aigua és un bé de
tots.

Alerta
al ciutadà!

CONTROLEM LA DESPESA D'AIGUA

L'Ajuntament de Llagostera té aprovada una ordenança sobre tinença
d'animals, en la qual es preveuen tota una sèrie d'obligacions que
han de complir els propietaris dels animals domèstics.
Algunes de les normes que cal seguir són:



L'Ajuntament de Llagostera ha
posat en marxa, des del mes de
novembre, el Pla educatiu d'entorn,
en el qual treballen des de fa mig
any diferents àmbits del municipi:
l’Ajuntament, el departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, els centres educatius,
les entitats i les associacions, les

Ampas, etc.
El Pla educatiu d'entorn és una
proposta educativa innovadora que
vol donar resposta a les múltiples
necessitats del nostre municipi.
Concretament a Llagostera hi ha
previstes un total de 25 actuacions
diferents per dur a terme durant el
curs escolar 2007-2008.

Posada en marxa
del Pla educatiu d'entorn

08 - Educació

Nova aula a la Llar d'Infants El Niu

Creació del Consell
Municipal de Salut
a Llagostera

L'equip de govern de Llagostera ha
posat en marxa, des de l'octubre
passat, la formació d'un Consell
Municipal de Salut per fer front a
les reclamacions sobre les
mancances sanitàries del municipi.
Aquest Consell Municipal de Salut
vol treballar de manera eficient per
solucionar les mancances i
deficiències sanitàries que pateix
L lagostera  i  press ionar  a
l'administració competent.
Actualment, el Consell Municipal
de Salut entén que la prioritat per
oferir un bon servei sanitari passa
per l'augment de la plantilla per tal
de poder fer front a les necessitats
assistencials i primàries, i així evitar
que els usuaris es vegin obligats a
recórrer als serveis d'urgències dels
hospitals de referència de la
comarca.
El Consell Municipal de Salut és
una eina de participació ciutadana
que permet a tots els llagosterencs
i llagosterenques fer arribar les
seves queixes en matèria de salut
i proposar solucions de millora del
servei.

L'inici del curs 2007-2008 a la Llar
d’Infants El Niu va comptar amb un
total de 113 alumnes matriculats
en aquest centre dins del termini
establert.
Aquest augment de la demanda de
places ha estat en major part a
causa del previst tancament del

col·legi Nostra Senyora del Carme.
Amb l'objectiu de poder atendre
aquestes necessitats de més places
es va haver d'ampliar el centre i es
va habilitar una part de l'edifici de
l’Àrea de Serveis Socials que s'ha
integrat a les dependències de la
Llar d'Infants.

Aquesta adequació d'espai va
permetre obtenir una nova aula en
aquest centre educatiu per cobrir
les necessitats de nombre
d'alumnat i conservar les aules del
centre destinades a serveis per als
alumnes, com és el cas de l'aula
de psicomotricitat.
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Adequació
dels camins de pagès

Recollida selectiva  “versus”  rebuig
Recollida d'escombraries
als boscos de Llagostera

La mesura es pot ampliar a tots
els camins de Llagostera
L'Àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Llagostera vol
millorar l'estat dels nostres camins
de manera duradora i eficaç. Els
darrers mesos de 2007 s'han
adequat un total de 2,5 quilòmetres
de camins, com el tram de can Ribes
fins a can Ferran.
La millora ha consistit en la neteja
de les cunetes, la delimitació de les
vies d'aigua i l'aportació de material
al sòl.
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L'Àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Llagostera va
organitzar, el novembre passat, una
recollida de trastos i materials en
desús a diferents boscos de la
població. En aquesta actuació hi
van participar una vintena de
voluntaris. La jornada va començar
a les 9 del matí amb un esmorzar
per als participants i seguidament
es va dur a terme la recerca i neteja
dels espais naturals.

El material que es va recollir va ser
molt divers: matalassos, ferralla,
sanitaris, bosses, envasos, vidre i
runa diversa. Però la troballa més
sobtada va ésser un cotxe partit
per la meitat i desmuntat.
L'actuació va afectar el bosc de la
Torre, la carretera de Tossa, la zona
de Penedes i Romanyà i voltants
de Can Calvet. La jornada de
recollida va durar quatre hores i va
tenir la seva fi a la 1 del migdia.

La recollida selectiva de residus a
Llagostera continua guanyant la
partida al rebuig que va a parar a
l'abocador. Cal esmentar que, a
Llagostera, hi ha hagut una baixada
espectacular de residus que van a
parar al contenidor de rebuig, i ha
augmentat d'aquesta manera la
recollida porta a porta i la separació
de matèria orgànica.
Actualment, Llagostera separa
selectivament gairebé el 65% dels
seus  res idus  mun ic i pa l s ,
percentatge que es troba molt per

sobre de la mitjana catalana.
L'Àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Llagostera està
treballant en diferents projectes
ambientals, per tal de donar prioritat
a la correcta gestió de les deixalles
al nostre municipi, i seguir com a
principals línies de treball els
següents objectius: millora del servei
de recollida de residus, augment
de la proporció de residus recollits
selectivament, reducció de la
generació total de residus i educació
i conscienciació ambiental.
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L'Ajuntament de Llagostera
i el Consell Comarcal del
Gironès han dotat l'Oficina
d'Informació de Llagostera,
ubicada a l'antiga estació del
carrilet, d'un punt digital
d'informació turística sobre
la comarca del Gironès.
Aquesta informació fa
referència a diferents
paratges turístics, a la
gastronomia, a l'allotjament
i als diferents municipis que
integren la comarca.

Més de 10.000 persones van visitar
el 12 d'octubre passat la Festa del
Bolet de Llagostera. En aquesta
ocasió se celebrava la cinquena
edició de la festa i és per això que
es van incloure novetats.
La festa, organitzada per l'Àrea de
Promoció Local de l'Ajuntament de
Llagostera i diverses entitats del
poble, va superar amb escreix les
expectives creades. El bon temps
va animar els visitants a aturar-se
a Llagostera i visitar el mercat del
bolet, situat a les places i carrers

del nucli antic que es van convertir
en autèntiques riuades de gent.
Pel que fa a la programació, es va
mantenir l'estructura organitzativa
del mercat i es va incrementar el
nombre d'activitats i de parades al
mercat tradicional, que van arribar
aquest any a un total de 103
parades. Una de les novetats més
destacades d'enguany va ésser
l'organització del dinar popular a la
plaça Catalunya on aproximadament
600 persones van degustar el menú
del bolet.

Nadal cultural i artístic a Llagostera

Els diferents grups polítics participen
en programes de Llagostera Ràdio

L'Oficina d'Informació
i Turisme té un punt d'informació digital

Més de 10.000 persones
prenen part en la Festa del Bolet

L'Ajuntament de Llagostera,
juntament amb entitats culturals i
comissions participatives locals, va
programar un Nadal amb una
àmplia oferta lúdica i cultural.
Una de les act iv i tats més
destacades ha estat la Ruta de l'Art,
una exposició col·lectiva organitzada
pels artistes de Llagostera amb
l'objectiu de promoure i mostrar
l'art local. Les diferents obres es

van poder veure del 22 de
desembre al 6 de gener.
La lectura de poemes “Pessebre
endins” de Montserrat Vayreda i el
concert del prestigiós flautista Claudi
Arimany, la jornada de cap d'any,
van ser els actes que es van poder
veure a l'Església parroquial de
Llagostera, un emplaçament
recuperat per a portar a terme actes
culturals al municipi.

Llagostera Ràdio duu a terme des
de l’11 de febrer els programes
Llagostera, avui i demà, i L'equip
de govern respon per informar al
ciutadà de la vida política del
municipi. Aquests programes
s’emeten de forma intercalada a
les 21.30 hores de cada data
corresponent.

Llagostera, avui i demà. Dates: 11
de febrer, 3 de març, 14 d'abril, 5
de maig, 9 de juny, 13 d'octubre,
10 de novembre i 1 de desembre.
L'equip de govern respon. Dates:
25 de febrer, 17 de març, 28 d'abril,
26 de maig, 16 de juny, 27
d'octubre, 24 de novembre i 15 de
desembre.
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La Sala de Sessions de l'Ajuntament de
Llagostera va acollir, el 18 de gener
passat, la presentació del llibre L'Abans.
Recull gràfic de Llagostera 1888-1965,
una obra creada per Josep Maymí Rich,
antropòleg nascut a Cassà de la Selva.
Aquest llibre de fotografies antigues de
la vila plasma la vida quotidiana dels
llagosterencs i llagosterenques de la
primera meitat del segle XX. Les
fotografies provenen de famílies de
Llagostera i en petita proporció de
fotògrafs locals i de la rodalia. És una
recopilació que permet observar imatges
inèdites, mai publicades, i comprèn la
diversitat cultural i social de la
quotidianitat al nostre municipi.
A banda de servir com a recull històric

local, aquesta publicació té l'interès afegit
que molts llagosterencs i llagosterenques
han pogut participar en la seva realització,
amb l’aportació de fotografies familiars
sobre qualsevol tema relacionat amb la
vila: l'envelat de festa major, festes i
aplecs dels veïnats, la palma, el tortell
de rams, pares i mares en el seus afers
diaris, retrats familiars... El llibre,
organitzat per temes, reflecteix la
memòria històrica, és a dir, els records
dels avis i de les àvies sobre fets viscuts
a la vila durant la primera meitat del s.
XX. L'Abans. Recull gràfic de Llagostera
1888-1965 ha estat editat per l'Editorial
Efadós i compta amb la col·laboració de
l'Arxiu Municipal i de l'Ajuntament de
Llagostera.

Llagostera reviu el passat
amb la presentació de “L'Abans”

ProgramAcció porta el teatre a Llagostera
El municipi acull un total de 15 representacions fins el juliol d'aquest any

L'hora del conte
a la Biblioteca Julià Cutiller

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
de Llagostera, la Comissió de Teatre
i la Comissió infantil de la població
han programat una nova temporada
de teatre que sota el nom de
ProgramAcció reuneix fins a 15
espectacles teatrals de tot tipus i
tendències.
ProgramAcció inclou teatre infantil
i per a adults, tant professional com
amateur. Aquesta temporada, l'Àrea
de Cultura de l'Ajuntament de
Llagostera ha volgut donar especial
protagonisme a les companyies
locals, que presentaran espectacles
com Diari d'un boig i Adreça
desconeguda (Cia. Pimpinella), La
nit del malabarista (Aula d'Art) o El
sopar dels idiotes.

Aquesta oferta de teatre inclou, a
més, els espectacles d'Escenaris
2008 de Teatre al Gironès, la
programació infantil de Xarxa i
representacions de gran rellevància
i professionalitat com Còmica Vida
de la Cia. Per-versions, escrit per
Joan Lluís Bozzo i dirigit i interpretat
per Pep Cruz, l'obra Itinerari de
paraules de Montserrat Carulla i
L’última habitació, darrer muntatge
de Cia 4 Produccions, entre d'altres.
La temporada es tancarà els dies
11 i 13 de juliol amb la repre-
sentació a la plaça del Castell d'Els
batecs del turó, peça teatral
inspirada en un llegenda local escrita
per Rafael Mas i adaptada i dirigida
per l'actor i director Martí Peraferrer.

La cultura audiovisual té un paper
fonamental en la vida de tots
nosaltres i, no cal dir-ho, en la dels
infants. Aquesta cultura n’està
desplaçant una altra de molt rica
que perviu encara a molts llocs del
món, però  que tende ix  a
desaparèixer en el nostre: la
narrativa oral.
Explicar contes suposa molt més
que relatar històries entretingudes.
Els nens, que no tenen encara un
pensament abstracte desenvolupat,
necessiten la fantasia dels contes
per explicar-se i entendre el món i
la vida.
L'oralitat representa també molts
altres valors afegits: expressa la
vitalitat de la llengua, estimula la

imaginació, proporciona plaer i
projecta el contacte, l'afecte, els
sentiments i els valors humans.
Les persones que treballen a les
biblioteques són molt conscients de
la importància del conte oral; és per
això que “L'hora del conte” és una
de les activitats infantils amb més
tradició als centres bibliotecaris de
les nostres comarques. A la
Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera
es realitzen des de la dècada dels
90.
Fa uns anys que es fan l'últim
dimarts de cada mes (amb alguna
excepció), a les sis de la tarda, de
setembre a maig. Afortunadament,
és tot un esdeveniment per als nens
i nenes que hi van.

Aquesta publicació recull gràficament la vida llagosterenca entre 1888 i 1965
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AGENDA
Fins el 29 de febrer
Jornada gastronòmica de Cuina de l’Escurat
Als restaurants de Llagostera

Divendres 22 de febrer a les 20 h
Sala de Plens de l'Ajuntament
Els “biberons” de Llagostera

Es presentarà el llibre Trens d'anada. L'itinerari dels
“biberons” llagosterencs a partir del dietari de Ramiro
Lloveras i el testimoni de Vicenç Mateu i Josep
Mallorquí, editat per l'Ajuntament de Llagostera a
través de l'Arxiu Municipal dins la col·lecció “Memòria.
Records i testimonis”, núm. 3.
Enric Ramionet és l'autor d'aquest treball dedicat

als integrants de l'anomenada  “quinta del biberó”. A través del testimoni
de tres biberons, Ramiro Lloveras, Vicenç Mateu i  Josep Mallorquí,
l'autor recull les vivències d'aquells nois que l'abril de 1938, amb
només 17 o 18 anys, van haver de viure la dramàtica experiència del
front, els camps de concentració i els batallons de treballadors.
El llibre serà presentat per Carles Ribera, historiador, periodista i redactor
en cap d’El Punt.

Dissabte 23 de febrer
Cicle de Teatre. Còmica Vida de Pep Cruz
A les 22 h, al Teatre Casino Llagosterenc

Diumenge 24 de febrer
Arrossada del Club Patinatge
A l'edifici Polivalent

Diumenge 2 de març
Firarebaixa
Al matí a la plaça Catalunya (en cas de pluja, al polivalent)

Teatre infantil. La caputxeta vermella
A les 18 h, al Teatre Casino Llagosterenc

Divendres 7 i dissabte 8 de març
Dia de la dona treballadora
Actes de Dones d'Arreu.

Diumenge 9 de març
Calçotada
Al Casal Parroquial Llagosterenc

Dissabte 15 de març
Mercat Romà

Durant tot el dia, a la zona esportiva.
El mercat romà oferirà al visitant un retrocés en el
temps amb la mostra d’un mercat amb productes
tradicionals, un campament de manaies,
demostracions de tir amb arc i de dansa del ventre,
activitats amb cavalls, i la cocció d’una vedella durant

tot el dia. La diada conclourà amb la celebració d’un sopar-espectacle
romà al polivalent on es durà a terme l’actuació d’un grup de música
tradicional.

Divendres 21 de març
Processó
Al vespre pels carrers del poble

Festa Penitència de la Colla Gegantera
A partir de les 12 de la nit, al polivalent

Dilluns 24 de març
28a Trobada sardanista “Aplec”
A partir de les 17 h, a la plaça Catalunya

Divendres 28 de març
Cicle  de Pau. Cinema Solidari
A les 22 h, al Petit Casino

Dissabte 29 de març
Cicle de Teatre. Itinerari de paraules
amb Montserrat Carulla
A les 22 h, al Teatre Casino Llagosterenc

Divendres 4 de d'abril
Cicle  de Pau. Cinema Solidari
A les 22 h, al Petit Casino

Dissabte 5 d'abril
Cicle de Teatre. El sopar dels idiotes.
A les 22 h, al Casal Parroquial Llagosterenc

Diumenge 6 d'abril
Teatre infantil. Giralluna
A les 18 h, al Teatre Casino Llagosterenc

Divendres 11 de d'abril
Cicle  de Pau. Cinema Solidari
A les 22 h, al Petit Casino

Diumenge 13 d'abril
XII Caminada per camins i corriols

Cicle de Teatre. El sopar dels idiotes
A les 19 h, al Casal Parroquial Llagosterenc

Dissabte 19 d'abril
Cicle de Teatre. Diari d'un boig
A les 22.30 h, al Casino Llagosterenc

Diumenge 20 d'abril
Festa Club Petanca

SANT JORDI 2008
Presentació del llibre sobre la torre dels moros de Cristina Masvidal
Dimecres 23 d'abril
Diada de Sant Jordi
Durant tot el dia, parades a la plaça Catalunya
i entrega de Premis literaris

Dissabte 3 de maig
Cicle de Teatre. L'última habitació
A les 22 h, al Teatre Casino Llagosterenc

Dies 9, 10, 11, 12 i 13 de maig
Festa Major. Actes diversos
Opina, suggereix i participa a www.llagostera.org

Diumenge 18 de maig
XXVII Aplec de Penedes
A  partir de les 9 h, diverses activitats i dinar popular.

Del 9 al 25 de maig
Jornada gastronòmica de Cuina de Festa Major
Als restaurants de Llagostera


