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Recursos, feina
i resultats per superar la crisiSumari
L’any 2009 ha estat un any d’obres: la 2a fase d’urbanització del nucli antic, el pla d’accessibilitat, la reforma del 
sanejament del pg. Romeu i Tomàs Boada, la millora de parcs i jardins, l’asfaltatge de carrers i places… tot plegat 
són obres necessàries per aconseguir el poble que tots volem. Aquestes obres contribueixen a lluitar 
contra la crisi econòmica que colpeja de manera evident moltes famílies de Llagostera. Per tant 
s’ha tingut molt en compte que les empreses encarregades d’executar-les contractessin treballadors de Llagostera. 
Això ha servit per crear llocs de treball i ha contribuït a fer sortir de l’atur treballadors del nostre municipi.

Aquest esforç inversor és possible gràcies als recursos que l’Ajuntament ha estat capaç 
d’aconseguir de les diferents administracions supramunicipals i, per fortuna, la perspectiva 
millora per als propers anys: la Diputació de Girona ha signat un conveni extraordinari amb l’Ajuntament 
que permetrà fer una inversió de 500.000 euros (83 milions de pessetes); amb el Pla de Barris, la Generalitat 
finança un projecte de 5 milions d’euros (832 milions ptes.); el Fons Estatal per a la Sostenibilitat ha atorgat 
823.130 euros (137 milions ptes.) per a l’any 2010; la Generalitat amb fons de l’1% cultural aportarà 120.000 
euros (20 milions ptes.); el FEDER farà que arribin fons europeus per primera vegada a Llagostera i finançaran 
la reforma de la muralla per valor de 250.000 euros (41,5 milions ptes.) i, la darrera notícia és que en els Pres-
supostos Generals de l’Estat per al 2010, el grup parlamentari de CiU ha aconseguit per a Llagostera un milió 
d’euros (166 milions ptes.). En total, de forma immediata i durant els propers anys, a Llagostera es 
farà una inversió addicional de 7.693.130 euros (1.280 milions ptes). 

Tenim al davant els recursos i l’oportunitat de transformar Llagostera, amb la creació d’ocupació de qualitat, 
la millora de l’espai públic i dotar el poble de les eines per lluitar contra una crisi que no posa les coses fàcils 
a ningú. Cal continuar insistint en l’esforç que fan els serveis socials per ajudar la gent més necessitada. No 
cal anar molt lluny per trobar situacions de precarietat. A Llagostera tenim un quart món al qual no 
podem girar la cara i tota l’ajuda i recursos que hem aconseguit i que puguem aconseguir 
seran fonamentals per vèncer la crisi econòmica i fer un poble més equitatiu i més pròs-
per. En situacions difícils és quan aflora l’esperit de superació i cal aprofitar les oportunitats. Aquesta és una 
feina de tota la gent de Llagostera, i estic segur que la sabrem aprofitar.
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TELÈFONS D’INTERÈS

El Pla de Barris 
2009-2013:
una oportunitat única 
per a Llagostera
El Pla de Barris del nucli històric de Llagostera comença a fer-se realitat.
Llagostera rebrà al llarg dels propers cinc anys la subvenció econòmica més important de la seva 
història: un total de 3.750.000 euros (gairebé 624 milions de pessetes). Una línia d’ajuts centrada en el 
nucli històric que ha de representar un canvi en el model econòmic i social de tot el municipi i que es 
convertirà en una oportunitat única per a tots els llagosterencs i llagosterenques.

Llagostera s’ha convertit en una de les cinc poblacions gironines que es beneficiaran dels ajuts previstos en la sisena 
convocatòria del Pla de Barris, adjudicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) el 23 de juliol 
de 2009. Una subvenció molt ben rebuda, sobretot en aquests temps de crisi, que finançarà el 75% del projecte de 
l’Ajuntament de Llagostera per a la recuperació del centre històric: 5 milions d’euros (prop de 832 milions de pessetes). 

Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
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La llei del Pla de Barris

El Pla de Barris és un programa creat a partir de 
l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalun-
ya, de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial.
Amb aquesta llei, coneguda com a “la Llei de 
Barris”, la Generalitat de Catalunya pretén dotar 
les administracions catalanes dels instruments 
necessaris per tal de dur a terme intervencions 
de caire social, urbanístic i de promoció econò-
mica en aquells barris de Catalunya que ho ne-
cessitin.

Els projectes candidats han d’analitzar les pro-
blemàtiques socials, econòmiques, culturals, ur-
banístiques, etc. i donar-hi resposta a través de 
propostes concretes o generalistes en unes con-
vocatòries que s’obren cada any. El municipi de 
Llagostera ja va optar per primera vegada a les 
ajudes de la Llei de Barris l’any anterior, amb un 
projecte similar al que s’ha presentat en aquesta 
edició que, un cop rectificat i consensuat, s’ha fet 
servir de base per al projecte del 2009.

Finalment, el juliol de 2009, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el Projec-
te d’intervenció integral del centre històric de 
Llagostera amb un import de prop de 4 mi-

Les xifres

El Projecte d’intervenció integral del centre històric 
de Llagostera té un pressupost global de cinc 
milions d’euros. Els 3.750.000 euros aconse-
guits (75% del total) és el màxim atorgat 
per la Generalitat de Catalunya per a pobla-
cions de menys de 10.000 habitants i re-
presenta la major subvenció aconseguida 
mai per a Llagostera. També suposa 2,22 
vegades la suma de totes les subvencions 
ordinàries rebudes entre 2004 i 2007 (poc 
més d’1,5 milions d’euros) i és 3 vegades 
superior al PUOSC més alt aconseguit per 
a Llagostera (1.248.786 d’euros).

Aquest finançament atorgat per la Generalitat 
s’ha de sumar a les subvencions complemen-
tàries lligades al Pla de Barris, que s’amplien en 
un altre apartat d’aquest butlletí.

Àmbit del projecte

L’àrea d’atenció especial proposada al projecte 
ocupa una superfície de 12 hectàrees i està limi-
tada al sud pels carrers de Girona, de Santiago 
Rusiñol i de Joan Maragall; a l’est, pel carrer de 
Sant Feliu; al nord pel carrer del Ramal, a més 
d’un espais verds “privatius”. El límit a l’oest el 

Per què el centre històric?

Un acurat estudi de les zones més degradades 
del municipi ha permès observar les problemàti-
ques dels diferents barris de Llagostera. Ràpida-
ment s’ha comprovat que el centre històric i el 
perímetre de l’antiga carretera acullen la població 
amb risc d’exclusió i les problemàtiques urbanís-
tiques més greus.

La situació del centre històric és la següent:
· Manca d’espais públics (parcs i zones verdes)
· Inexistència de transport públic, barri amb 

moltes barreres arquitectòniques
· Dèficits urbanístics i ambientals
· Dèficits econòmics i de desenvolupament lo-

cal amb la desaparició del comerç tradicional
· Diferenciació del valor de l’habitatge amb la 

resta del municipi
· Trànsit elevat de vehicles pel nucli històric
· Població autòctona molt envellida
· Augment sobtat de població immigrant

Actuacions previstes

Els ajuts del Pla de Barris concedits a Llagoste-
ra faran possible un seguit d’actuacions, distri-
buïdes al llarg de cinc anys (2009-2013), que 
permetran:

Una participació activa

El desenvolupament del Pla de Barris no només 
s’ha de traduir en carrers i façanes arranjats o 
fanals instal·lats, sinó també en una millora de la 
convivència, un impuls a les actuacions socials i a 
la cultura, una promoció del turisme ... en definiti-
va, una major qualitat de vida i el més important: 
és un projecte obert a la participació de tothom. 
De fet, el 9 d’octubre, ja es va celebrar una xe-
rrada informativa al Teatre Municipal Casino Lla-
gosterenc.

A través de les taules de participació i de treball 
organitzades per l’Ajuntament de Llagostera, els 
veïns ja han intervingut d’una manera activa en la 
redacció del projecte del Pla de Barris, però el pro-
cés de participació ciutadana no acaba aquí.

Els ciutadans són els principals beneficiaris del Pla 
de Barris i han de formar part, juntament amb les 
associacions, els grups polítics i els tècnics, dels 
òrgans de decisió i de govern que es crearan. Uns 
òrgans que es reuniran periòdicament per avaluar 
el desenvolupament i l’execució del Pla i per po-
der fer propostes sobre la definició dels diferents 
projectes. Perquè l’èxit del Pla de Barris serà l’èxit 
de tot Llagostera.

Projecte d’intervenció integral del centre històric de Llagostera

Codi

10.101

30.201

70.501

71.001

72.101

Actuació

Adquisició i arranjament 
del parc dels carrers del 
Fred i Lacustària

Espai d’interpretació
a “Can Casiques”

Actuacions culturals
al barri

Mediació en
els espais públics

Contractació
del coordinador
i de l’equip gestor

Descripció

Adquisició terrenys de titularitat privada 
amb l’objectiu de desenvolupar-los 
posteriorment com a zones verdes per 
a millorar la qualitat dels espais públics 
i crear espais de trobada

Redacció del projecte de rehabilitació
de Can Casiques

Foment d’activitats culturals que 
projectin el centre històric com un punt 
d’atracció cultural

Actuació que permetrà complementar 
les actuacions de la tècnica de joventut 
i d’acollida, amb preparació de mate-
rials i documents per poder arribar als 
joves, però en general a tots els veïns i 
veïnes que utilitzen l’espai públic

Coordinadora del projecte i assessora-
ment extern del projecte, per gestionar 
el desenvolupament del Pla de Barris

Descripció

64.580,76 €

18.666,67 €

5.000 €

12.000 €

8.000 €

lions d’euros (3.750.000 euros), repartits en 
cinc anys, el que representa la major subvenció 
aconseguida mai per a Llagostera.

marca l’antiga carretera comarcal, avui carrers 
de Marina i de Penedes. 

Tot i això, les nombroses accions previstes al Pla 
de Barris Llagostera 2009-2013 beneficiaran 
el conjunt del municipi i tots els seus ciutadans. 
Una inversió econòmica que es traduirà en mi-
llores en l’àmbit sociocultural, econòmic i de tre-
ball, mediambiental, urbanístic i en la mobilitat i 
l’accessibilitat.

permetran:

· Arranjar els parcs i els carrers del nucli his-
tòric

· Millorar les façanes i les instal·lacions comu-
nes dels habitatges

· Rehabilitar la casa de les Vídues
· Impulsar actuacions de sostenibilitat i sensibi-

lització ambiental
· Activar programes socials ( joventut, gent gran, 

programes d’acollida...) i culturals
· Posar en marxa programes de dinamització 

comercial i turística
· Promoure programes de dinamització econò-

mica i de foment de l’ocupació

Accions previstes al calendari 2009

Per rebre més informació
sobre el Pla de Barris,
cal adreçar-se a
pladebarris@llagostera.cat

Pressupost del projecte: (832 milions de pessetes)

5.000.000 €
Subvenció rebuda: (624 milions de pessetes) (75% del projecte).

3.750.000 €

Àmbit d’actuació:
Centre històric de Llagostera

Població del municipi:
7.614 habitants

Població del barri:
2.168 habitants (28%)



Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament 
rep diners de la Unió Europea, que representen 
el 50% del valor del projecte, el màxim atorga-
ble

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) ha seleccio-
nat un projecte presentat per l’Ajuntament de Llagostera i per primera 
vegada atorgarà una subvenció de 125.000 euros per a la recupe-
ració de la muralla. Aquestes obres, que ja estan enllestides, tenen un 
pressupost global de 250.000 euros. Per tant, aquesta subvenció 
representa el 50% del total. 

El projecte presentat a la convocatòria per al període 2007-2010 
pertany a l’eix 4 per al desenvolupament sostenible local i urbà, dins la 
categoria de projectes de protecció i conservació del patrimoni cultural. 
D’aquesta manera, es pretén complementar les accions del projecte 
d’urbanització de carrers, que s’emmarquen dins el Pla global del cen-
tre històric iniciat el 2008.

Amb la rehabilitació de la muralla s’ha actuat sobre un dels elements 
més destacats del patrimoni històric i cultural de Llagostera amb 
l’objectiu de crear un punt d’atracció més de dinamització turística i 
comercial al barri i oferir un espai de lleure i d’oci per als veïns. A 
més, s’han senyalitzat els elements divulgatius per completar les visites 
guiades i s’han realitzat les prospeccions arqueològiques per descobrir 
les restes d’elements culturals i històrics al barri.

Va ser un dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Llagostera va dur a terme, a finals de setembre, la primera Pedalada contra el Canvi Climàtic, organitzada pel 
Club BTT Llagostera i l’Ajuntament, acte inclòs dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, una iniciativa 
d’àmbit europeu. Més de 100 municipis catalans es van sumar a aquesta pedalada conjunta l’objectiu de la 
qual era sensibilitzar sobre el fenomen del canvi climàtic, donar suport a la proposta de reduir les emissions de 
CO2 a Catalunya i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport  (www.pedala.org).

Un tota de 104 persones es van sumar a la pedalada a Llagostera i van participar en un recorregut suau, d’una 
16 quilòmetres, apte per a tots els públics. En acabar el recorregut es va oferir esmorzar als participants. Els 
ciclistes van aconseguir reduir gairebé 300 kg de CO2, en utilitzar un mitjà de transport més sostenible.  

Volem donar les gràcies a tots els participants que van voler sumar-s’hi i al Club BTT Llagostera per la bona 
organització i implicació en la jornada.

Llagostera rebrà 125.000 euros del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
per a la rehabilitació de la muralla

Més de 100 persones
pedalen contra el canvi
climàtic a Llagostera
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L’Ajuntament de Llagostera va contractar, fa dos 
anys, tres vigilants forestals que, coordinats per 
la Federació ADF les Gavarres, realitzen serveis 
de prevenció d’incendis a l’entorn de les Gava-
rres i l’Ardenya. L’any vinent serà un dels altres 
ajuntaments que formen part del Consorci de les 
Gavarres i l’Ardenya qui contractarà els vigilants, 
ja que es fa un sistema rotatiu entre els diferents 
municipis (Ajuntaments de Quart, Llagostera, Pa-
lamós i Santa Cristina d’Aro).

La tasca que realitzen aquests vigilants és molt 
important. Durant aquests dos anys, han do-
nat 47 avisos de columnes de fum, han fet la 
primera intervenció en 8 incendis i han donat 
suport a 11 sufocacions, i han recollit petits abo-
caments de deixalles en 32 ocasions.  A més, 
cal destacar el suport als bombers i els agents 
rurals, així com la revisió dels dipòsits d’aigua per 
a extinció d’incendis, l’elaboració d’un inventari 
de masos aïllats, o altres tasques de prevenció 
i informació.

Ja són més d’un centenar les famílies
compostaires a Llagostera
L’Ajuntament de Llagostera ha organitzat aquest mes d’octubre la 4a campanya de compostatge casolà, 
gràcies a la qual ja hi ha 100 famílies adherides. La participació en aquesta campanya inclou la formació 
inicial i visites de seguiment a domicili per observar l’evolució de la pila de compostatge que cada com-
postaire ha creat. 

Els compostaires de Llagostera es veuen afavorits per una bonificació del 10% de la taxa d’escombraries, 
que poden sumar a les bonificacions establertes per als jubilats i pensionistes i les corresponents a l’ús de 
la deixalleria, fins un màxim d’un 30% de bonificació. La tasca que realitzen els ADF és molt important per a la 

preservació dels boscos i zones rurals

La gran tasca dels 
vigilants forestals

Més de 100 persones van participar en la proposta
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Plaça del Castell

Descripció: Remodelació de la plaça del Castell
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost global de la segona fase del nucli 
antic: 1,7 milions d’euros (286,5 milions de 
pessetes) finançat al 95% per fons procedents de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya

Plaça del Carrilet - Passeig Romeu

Descripció: Reforma de la xarxa de sanejament 
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 355.039 euros - (60 milions 
de pessetes ) finançat al 100% pel FEIL

Tomàs d’A. Boada  i Jaume I

Descripció: 2a fase del Pla d’accessibilitat
Estat de les obres: en procés
Pressupost total: 939.452 euros (156,3 milions 
de pessetes ) finançat al 100% pel FEIL

Moltes de les obres planificades per l’Ajuntament de Llagostera ja estan 
en marxa o bé ja s’han acabat. L’any 2009, Llagostera ha signat un con-
veni extraordinari amb la Diputació de Girona que permetrà al municipi 
fer obres per valor de 500.000 euros (83,2 milions de pessetes). Segons 
aquest conveni, la Diputació de Girona aporta 250.000 euros que s’han 
invertit en diverses millores en carrers i places de Llagostera. Aquest con-
veni permet rebre l’equivalent a 5 anys del fons d’inversions que la Diputa-
ció atorga cada any al municipi de Llagostera. En concret, l’any 2009 s’han 
rebut 52.108 euros.

En un futur, amb les subvencions corresponents al Pla de Barris, es po-
dran fer més actuacions. Tot i que aquestes feines a la via pública acostu-
men a comportar algunes molèsties als veïns i veïnes, són necessàries per 
mantenir el municipi en condicions òptimes i millorar la qualitat de vida de 
tots els llagosterencs i llagosterenques. Aquestes són algunes de les obres 
que al llarg de 2009 estan transformant Llagostera.

Les obres
que estan
millorant
Llagostera
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Accés a la C-35 per l’Av. Canigó

Descripció: Asfaltatge de l’accés a la C-35 per 
l’avinguda Canigó
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 40.880 euros (6,8 milions 
de pessetes) finançat al 50% per la Diputació de 
Girona

Rafael Mas

Descripció: Reurbanització del carrer Rafael Mas
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 124.092 euros (20,6 milions 
de pessetes) finançat al 50% per la Diputació de 
Girona

Ricard Casademont

Descripció: Reurbanització del carrer Ricard 
Casademont
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 54.031 euros (9 milions de 
pessetes) finançat al 50% per la Diputació de 
Girona

Plaça Mas Sec

Descripció: Arranjament de la plaça Mas Sec
Estat de les obres: en execució
Pressupost total: 37.365 euros (6,2 milions de 
pessetes) finançat al 50% per la Diputació de Gi-
rona

Avinguda de l’Esport

Descripció: Reurbanització de l’avinguda de 
l’Esport
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 90.696 euros (15 milions de 
pessetes) finançat al 50% per la Diputació de 
Girona

Rotonda passeig Romeu - Pompeu Fabra 
- Av. Gironès

Descripció: Reurbanització de la cruïlla passeig 
Romeu - Pompeu Fabra - Av. Gironès
Estat de les obres: finalitzades
Pressupost total: 37.885 euros (6,3 milions de 
pessetes) finançat al 90% pel fons d’inversió de la 
Diputació de Girona

Les obres que estan millorant Llagostera
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ICV

Sovint des de l’equip de govern es lamenten “que 
no hi hagi més regidors de l’oposició disposats a 
tirar del carro per treballar, de veritat, per al poble. 
Més enllà de les paraules i de l’interès partidista, de 
fer oposició per l’oposició” (“Parlem-ne” publicació 
de CIU de set. 2009). La realitat, però, és tossuda 
i s’entesta a desmentir les falses acusacions de 
l’equip de govern. Com a mostra un botó: El mes 
d’octubre del 2007, després de comprovar que la 
convocatòria de subvencions de la llei de barris 
també podia beneficiar municipis amb una pobla-
ció com la nostra, el grup municipal d’ICV-EUIA va 
proposar al Ple iniciar el procés per a l’elaboració 
del projecte d’intervenció integral de la llei de ba-
rris al nostre municipi. La proposta va merèixer 
l’aprovació unànime de tots els integrants del Ple, 
i ara ens podem congratular que la Generalitat de 
Catalunya hagi atorgat al poble de Llagostera una 
subvenció de 3,75 M €.

Pel camí queda l’intent de l’equip de govern 
d’Entesa per a presentar una proposta a les pri-
meres convocatòries, possibilitat que va ser des-
cartada en constatar que inicialment estaven pen-
sades per a barris de grans ciutats, i la precipitada 
i poc participativa proposta que l’actual equip de 
govern va presentar l’any passat i que lògicament 
no va arribar a bon port. Cal dir que abans tam-
bé va rebutjar una nova proposta del nostre grup 
(gener 2008) per crear una comissió d’avaluació i 
seguiment per a l’elaboració del projecte.

Finalment, per a l’elaboració del projecte que ha 
estat subvencionat, l’equip de govern va rectificar, 
es va mostrar més disposat a rebre suggeriments 
i va crear una mena de “nucli impulsor” (integrat 
per alguns veïns, algunes entitats i els diferents 
grups polítics) que va realitzar una sèrie de ses-
sions de treball fins la completa definició del pro-
jecte.

El nostre grup municipal valora molt positivament 
la subvenció atorgada. De fet, amb el projecte de 
la llei de barris es fa un just reconeixement i es 
dóna continuïtat a les actuacions que es vénen 
realitzant a la zona, des de fa uns quants anys, 
com ara: l’habilitació d’un espai com a zona verda 
a tocar “les cases barates”, l’adquisició d’un te-
rreny al carrer del Fred amb el mateix objectiu, 
l’aprovació del Pla especial del nucli antic i del Pla 
especial del patrimoni arquitectònic del municipi, 
la redacció i l’execució del projecte d’urbanització 
del nucli antic, l’adquisició de Can Caciques, l’inici 
del procés d’expropiació de dos terrenys al carrer 
del Fred, etc. Totes aquestes actuacions ja han 
produït, de forma directa i indirecta, uns efectes 
beneficiosos que a dia d’avui son ben palpables.

ERC

Llagostera, conscient de la vàlua del conjunt del 
nucli antic, fa anys que treballa per millorar-lo i 
difondre’l. Aquest afany de conservar i embellir 
el nostre nucli antic s’ha vist reflectit en una sèrie 
de millores que no s’escapen a la percepció del 
ciutadà.

Si fem un repàs de les actuacions que el nostre 
Ajuntament, sigui del color que sigui, ha dut a la 
pràctica, veiem que l’interès ve de lluny. Així, el 
2003 s’aprovava el Pla Especial del Nucli Antic i el 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitec-
tònic, que contemplaven diferents actuacions per 
preservar i millorar l’entorn urbà del nucli antic. El 
mateix Ajuntament va arribar a un conveni amb el 
bisbat per restaurar el teulat de l’església, símbol 
inequívoc juntament amb la muralla i el castell del 
barri. Altres iniciatives sorgides en aquest període, 
com les visites guiades al nucli antic, les repre-
sentacions teatrals o la ben trobada Fira del Bolet 
han servit per revitalitzar aquest espai i prendre 
consciència del seu valor. 

Altres administracions també han mostrat interès 
pel nostre nucli antic. La urbanització de l’accés a 
la Plaça de la Vila i a l’entorn de la muralla, con-
juntament amb la 2ª fase d’urbanització del nucli 
antic amb un conveni amb l’Institut Català del Sòl, 
són unes de les actuacions de què ara ja podem 
gaudir. L’any 2007 el govern espanyol va adjudi-
car al nucli antic de Llagostera 1.000.000 d’euros 
per continuar amb la rehabilitació, i l’ajuda del Pla 
de Barris permetrà acabar un projecte començat 
fa anys. Aquesta subvenció, que la Generalitat ha 
estès amb generositat a municipis de la nostra 
mida, permetrà, doncs, donar el darrer i definitiu 
impuls, que anirà més enllà de l’urbanisme de la 
zona, millorant la cohesió social i ajudant a dina-
mitzar culturalment i econòmicament la zona. 

“Entre tots farem la nova Llagostera”, diu el do-
cument difós pel Consistori. Tot i que algú es pu-
gui sentir ofès per haver utilitzat un eslògan que 
recorda la campanya electoral d’un grup polític, 
és ben cert que, al llarg del temps, tots els grups 
polítics i entitats hem contribuït a formular la pro-
posta de canvi.

És evident que tot és millorable, que alguns ca-
rrers o elements arquitectònics podrien tenir una 
solució millor a l’obtinguda, que la participació 
ciutadana a què obligava el procés podria haver 
estat més aconseguida... Però no pretenem fer 
d’aquest espai una plataforma per impulsar pica-
baralles polítiques, sinó congratular-nos d’aquesta 
millora feta, repetim, ENTRE TOTS, i demanar-vos 
la vostra implicació. De res servirà tot aquest es-
forç si els llagosterencs no fem nostre el projecte 
i el seu resultat.

PSC
      

Com ja saben aquest any Llagostera ha estat un 
dels municipis escollits per rebre les subvencions 
corresponents al “Pla de Barris”.

És un motiu d’orgull i alegria per a tots els que 
estimem Llagostera.

El document que es va presentar va ser fruit d’un 
“tímid” procés “participatiu” en el qual hi van tre-
ballar ciutadans i ciutadanes de Llagostera, jun-
tament amb tots els grups municipals i comptant 
amb la imprescindible col·laboració dels serveis 
tècnics municipals i l’equip tècnic redactor del pro-
jecte, el qual, amb la seva experiència va elaborar 
un projecte ambiciós i engrescador que finalment 
ha estat escollit.

Volem des d’aquí agrair a tothom l’esforç i la dedi-
cació que hi ha posat i també encoratjar a l’equip 
de govern per tal que ampliï el seu concepte de 
participació ciutadana i obri les portes de la parti-
cipació a totes aquelles persones que ho vulguin. 
No només els escollits sinó tots els que tinguin 
alguna cosa per aportar.
Ara, amb aquest petit intent participatiu hem ob-
tingut un bon resultat, si aconseguim ampliar-ho 
anirem sumant èxits com aquest.

El pla de barris és molt més que arreglar carrers i 
façanes, és donar una nova vida als barris i evitar-
ne la degradació. Afecta la vida social, les activi-
tats econòmiques, els serveis, la cultura, etc. Per 
això implica totes les àrees de l’Ajuntament i tots 
els sectors socials.

Aquest Pla de Barris i la subvenció corresponent 
no hauria estat mai una realitat si no hi hagués 
hagut a la Generalitat un govern d’esquerres que 
a l’any 2004 va aprovar la Llei de Barris.

La consecució de la subvenció del Pla de Barris 
no ha de ser una “medalla”, ni per a l’equip de 
govern ni per als grups de l’oposició que tenim els 
nostres partits governant a la Generalitat ni per als 
ciutadans i ciutadanes que hi han participat. Si per 
cas ha de ser una medalla per a Llagostera, que 
som tots, i un repte i un compromís per tirar-ho 
endavant.

IxLL

Dèiem els Independents al nostre programa elec-
toral d’abril de 2007: 

“Cal actuar, amb les eines que preveu la nova Llei 
pel dret a l’Habitatge, i també a través de les aju-
des a la rehabilitació de barris, de la Generalitat 
de Catalunya, per a la rehabilitació i la posada en 
valor dels habitatges de les “cases barates “ i el 
nucli antic, aturant així el procés de degradació i 
de “ghetto” actual”.  

Hem complert la nostra promesa i hem aconse-
guit una inversió de 5.000.000 euros per al casc 
antic i les cases barates de Llagostera. Cal que 
donem les gràcies a tots els que ens ha ajudat: 
treballadors de l’Ajuntament,  tècnics i altres regi-
dors de l’equip de govern, empresa externa , grup 
de participació ... 

L’acció conjunta d’Independents i de Convergèn-
cia ha aconseguit la subvenció. Independents, 
creant un projecte guanyador d’acord amb el que 
proposàvem al programa electoral; Convergència, 
presionant políticament on calia. Ningú més no 
ens ha ajudat. Les coses són com són.  L’obtenció 
de 5.000.000 euros de projecte és doncs motiu 
de satisfacció per a tots els Independents i per a 
tot el poble. 

Ara cal anar més lluny, i no conformar-nos. Cal 
que analitzem per què quan els Independents en-
trem a l’Ajuntament a fer-nos càrrec de la regidoria 
d’Urbanisme i Noves Tecnologies rebem un poble 
degradat, empobrit, amb alts índexs d’immigració, 
amb baixa renda per càpita, amb poca feina. Esti-
mem aquest poble però hem de dir les coses pel 
seu nom: hem rebut un poble que està a la cua 
de la classificació de la província. 

I no ens en sortirem només amb subvencions, 
cal que creem riquesa, portem empreses, fem 
llocs de treball per tal que la gent de Llagostera 
pugui treballar i, a més, treballar al poble; per què 
visqui el comerç i les dones i els joves tinguin més 
oportunitats d’independència econòmica, per què 
puguem conciliar millor vida familiar i laboral, per 
què tinguem un poble més equilibrat i sostenible i 
la gent no hagi de marxar a treballar fora. 

La proposta del govern de la Generalitat de fer 
un sector d’activitat econòmica a Can Boada ha 
de ser estudiat amb la màxima cura. Ara cele-
brem l’aprovació d’un projecte subvencionat de 
5.000.000 euros en 5 anys, i és motiu d’alegria, 
però és ridícul comparat amb la inversió, la rique-
sa i la feina que podria portar Can Boada. Cal que 
hi treballem com hem fet per aconseguir el Pla 
de Barris, fent bé les coses, amb unitat d’acció a 
l’equip de govern i amb visió de futur. Hem acon-
seguit molt, podem aconseguir molt més . 

CiU

Llagostera ha obtingut el Pla de Barris.
Després d’intentar-ho per primera vegada l’any 
2008, a la segona ha anat la vençuda. En aques-
ta 6a convocatòria s’hi havien presentat 99 pro-
jectes per a tot Catalunya i només han obtingut 
finançament 27. En la categoria de pobles de 
menys de 10.000 habitants, a Girona només hi 
ha hagut 4 pobles que ho hagin aconseguit. Lla-
gostera n’és un i rebrà el finançament màxim ator-
gat: 5.000.000 d’euros (832 milions ptes.), dels 
quals estan subvencionats 3.750.000 d’euros 
(gairebé 624 milions de ptes.), el 75% del projec-
te. Tot plegat demostra la importància del que s’ha 
aconseguit: la major subvenció obtinguda mai per 
Llagostera. 
Creiem que tota la gent de Llagostera ha d’estar 
contenta pel que això suposa per al poble i s’han 
de valorar els esforços de tota la gent que ha fet 
les seves aportacions. Cal ressaltar que els resul-
tats sempre són fruit d’un bon treball. Sobre el pa-
per es poden dibuixar grans projectes, fer grans 
declaracions d’intencions i presentar mocions 
demanant la lluna o que es faci, des de l’oposició, 
el que no es va ser capaç de fer quan s’estava al 
govern. Però amb papers no n’hi ha prou. S’han 
d’executar els projectes, buscar el finançament, li-
citar les obres i fer-les realitat. I quan es porten a la 
pràctica apareixen problemes d’execució, impre-
vistos, cal minimitzar les molèsties a la població, 
atendre les queixes i els suggeriments dels veïns, 
fer canvis per millorar o per esmenar els errors 
que el paper no va preveure.
El Pla de Barris és un gran exemple de tot això. 
S’ha fet un bon projecte amb la participació de la 
gent i amb la gestió política necessària. Sense la 
gestió, la única cosa que tindríem avui seria un 
munt de papers i declaracions de bones inten-
cions. I potser els que avui intenten reclamar-ne la 
paternitat, via moció o demanant que ningú no es 
pengi medalles, estarien criticant sense cap rubor 
que les coses es fan malament.
El Pla de Barris és de tots i ha de ser de tots, però 
de la mateixa manera que seria injust que algú se’l 
volgués apropiar indegudament, també ho seria 
no valorar la feina feta per arribar a aconseguir-lo.
El Pla de Barris és una gran oportunitat per a 
Llagostera i cal que hi hagi les complicitats ne-
cessàries per aprofitar-la de debò. Seria un error 
transformar-la en un mitjà de confrontació política 
i deixar-la passar de llarg per canviar el model 
econòmic de Llagostera. Aquest és un mitjà de 
modernització i de progrés que, en aquests mo-
ments, ens dóna un plus que permetrà afrontar la 
crisi econòmica amb més garanties.  

Ara cal fer les coses ben fetes i, amb aquests di-
ners, ser capaços entre tots d’obtenir els màxims 
resultats possibles.

Entre tots fem Llagostera.
Felicitats a tots!!



L’Equip de Govern de Llagostera posa fil a l’agulla
i fa les passes necessàries per legalitzar aquests nuclis urbans 

L’Ajuntament de Llagostera i diverses associacions i entitats estan treballant en ferm per posar fi a 
la situació de precarietat que han viscut les quatre urbanitzacions de la població des de fa anys. Per 
això, s’ha marcat com a prioritat legalitzar aquests nuclis urbans, ja que es considera que la situació 
en la qual es troben actualment és injusta i discriminatòria respecte a la resta de veïns de la vila.

A continuació es detallen les passes que s’estan seguint per posar fi a aquesta situació de 
degradació:

L’Ajuntament
de Llagostera
dignifica les
urbanitzacions
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Una feina
de tots

L’Ajuntament de Llagostera vol mostrar el seu 
agraïment a l’esforç a i a la feina que han dut a ter-agraïment a l’esforç a i a la feina que han dut a ter-agraïment a l’esforç a i a la feina que han dut a ter
me les associacions de veïns de les urbanitzacions 
de Llagostera a través de la Juntes de Compensa-
ció respectives. Especialment, es vol agrair la tasca 
de la Junta de Compensació de la urbanització 
Font Bona i es vol retre un petit homenatge des 

d’aquestes línies a totes aquelles persones que en 
el seu moment van col·laborar moltíssim i que ara, 
dissortadament, ja no són entre nosaltres.
Cal tenir en compte que la tasca de dignificació 
i legalització de les urbanitzacions no seria pos-
sible sense el suport i l’esforç de tots els veïns 
implicats.

Selva Brava. L’Ajuntament i l’associació de 
parcel·listes estan redactant un pla parcial que 
comporti la legalització de la urbanització. Per 
dur a terme aquests projectes, s’ha demanat 
una subvenció de 300.00 euros a la Generalitat 
de Catalunya. Després de diverses reunions en-
tre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
l’Ajuntament i el propietari majoritari, s’ha arribat 
a l’acord de reduir l’àmbit de la urbanització i el 
compromís de no obrir nous carrers. 

Previsions: A principis de 2010 es començarà 
a tramitar el pla parcial.

La Canyera. Durant els dos darrers anys s’ha 
dut a terme una intensa tasca, juntament amb 
la Junta de Compensació, per aconseguir un 
projecte d’urbanització econòmic, que afecti el 
mínim possible els veïns. Així, s’ha arribat a un 
seguit de compromisos que, amb l’aportació 
de l’Ajuntament, poden representar un estalvi 
en la despesa de cada veí d’un 15%, a més de 
millores en les clavegueres, xarxa d’aigua, etc. 
Actualment s’està negociant el projecte elèctric.

Previsions: Tancar el projecte d’urbanització i 
reparcel·lació per tramitar-lo a principis de 2010 
i adjudicar les obres el segon semestre del 
mateix any.

Llagostera Residencial. Gràcies a la 
col·laboració d’un grup de veïns i amb el suport 
de l’Ajuntament s’han pogut resoldre els princi-
pals problemes legals, s’ha aconseguit la cessió 
dels vials pendents, s’ha redactat el projecte 
d’urbanització i s’ha presentat a tots els seus 
habitants.

Previsió: Iniciar les obres a principis
de 2010.

Font Bona. És la urbanització més avançada, 
gràcies sobretot a la tasca feta per la Junta de 
Compensació a la que cal agrair la feina feta. 
Actualment es troba en una fase d’execució 
molt avançada de les obres

Previsió: Acabar les obres el primer semestre 
de 2010.

En definitiva, l’actual mandat es va iniciar amb 
una situació d’il·legalitat i precarietat a les qua-
tre urbanitzacions. En aquests moments hi ha 
dues urbanitzacions que quedaran enllestides 
el 2010 (Llagostera Residencial i Font Bona) 
i s’espera començar les obres de la Canyera 
el 2010 i avançar en el pla parcial de Selva 
Brava.



16 - Promoció econòmica Promoció econòmica - 17

Gran èxit de la Fira del Bolet
Unes 15.000 persones van participar en les activitats que es van celebrar a Llagostera el mes d’octubre passat

Llagostera Ràdio rep el premi Ou de Reig

Una de les activitats més esperades de la Fira del Bolet és el lliurament de premis. El mestre de cerimònies 
va ser l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, que va entregar el premi Ou de Reig a Llagostera Ràdio 
coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari. L’Ou de Reig reconeix la tasca cultural i social d’una 
entitat o persona dins el municipi. Pel que fa al concurs de bolets, el premi al bolet més gros va ser per a 
Joan Rigau i Jaume Vendrell; els premis al cistell amb més de 20 varietats van ser per a Xavier Erze i per a 
Vicente Botella i Marc Busquets i el premi al bolet més estrany va quedar desert. 

Per completar l’acte, es van lliurar els premis el Cistell de Plata de la Unió de Botiguers a Can Ramiro i la 
Forquilla de Plata de l’Associació de Restaurants de Llagostera al restaurant Can Meri.

Els restaurants de Llagostera,
al Firatast

L’Associació de Restaurants de Llagoste-
ra va participar el 13 de novembre pas-
sat, a la mostra Firatast, i va oferir tastets 
de la cuina típica de la nostra vila. Es van 
situar dins l’estand que el Consorci de les 
Vies Verdes va habilitar amb el nom “Els 
secrets de les vies verdes de Girona”, en 
el qual es donaven a conèixer indrets 
especials, històries, tradicions i trets gas-
tronòmics dels diferents municipis vincu-
lats a la ruta.

Treballs de minimitza-
ció del cablejat aeri

Es continua actuant en la mi-
nimització del cablejat aeri. A 
la foto es veuen els treballs 
de trenat de cablejat elèctric i 
d’eliminació dels cables i suports 
de façana no utilitzats al carrer 
Almogàvers.

Més participants que mai. La Fira del Bolet de Lla-
gostera, que es va celebrar com és tradicional el 
12 d’octubre, va tenir un gran èxit amb la partici-
pació d’unes 15.000 persones, una xifra superior 
a la d’anteriors edicions. Els actes van ser molt di-
versos, des del concurs de caçar bolets, fins a la 
fira pròpiament dita, passant pel mercat d’artesans, 
la concentració de puntaires, jocs infantils, expo-
sicions micològiques i la novetat d’aquest any: el 
Cistell de llegendes de Llagostera.

Els actes al voltant de la fira varen començar el 9 
d’octubre amb una festa boletaire a càrrec de la 
Colla Gegantera. El diumenge 11 es va fer el tra-
dicional concurs de caçar bolets. Un total d’onze 
grups van participar en la convocatòria que es va 
dur a terme als boscos del voltant de Llagostera. 
Després d’un bon esmorzar a l’Estació, els bole-
taires es van dedicar a caçar bolets fins a les 12 
del migdia, quan van tornar amb els cistells plens. 
L’Associació Micològica Josep Codina de Girona 
els va classificar per a l’exposició i al mateix temps, 
va elaborar el veredicte del concurs. 

El 12 d’octubre es va celebrar la Fira del Bolet, 
amb una assistència massiva, gràcies també al bon 
temps. Els carrers i places del nucli antic de Lla-
gostera es van emplenar de visitants en una de les 
jornades boletaires més esperades de les nostres 
comarques.

La plaça del Castell

La plaça del Castell va ser un dels centres neuràlgics de la Fira. Allà va tenir-hi lloc la concentració de puntai-
res amb un total de 190 participants, la demostració de vol de falcons i el lliurament de premis del concurs 
de caçar bolets amb el preuat Ou de Reig. Durant tota la jornada es van dur a terme diverses activitats per 
a totes les edats de les quals cal destacar la pujada al campanar, passejades amb ases, jocs tradicionals 
infantils i exposicions micològiques. Com a novetat d’enguany, durant tot el dia, a la mateixa plaça del Castell 
es va poder gaudir de l’escenificació del Cistell de llegendes de Llagostera a càrrec de diferents actors i 
actrius amateurs del municipi.

La Festa del Bolet està organitzada per l’Àrea de Promoció Local de l’Ajuntament de Llagostera i compta amb 
el suport de diverses entitats del municipi que hi col·laboren activament: la Unió de Botiguers, l’Associació de 
Restaurants de Llagostera, el G.E. Bell-Matí, el Butlletí, la Colla Gegantera, el Casal Parroquial Llagosterenc, 
el Casino Llagosterenc, i Llagostera Ràdio.

Un moment del lliurament
de premis a càrrec
de Fermí Santamaria
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L’Ajuntament programa set
cursos de formació ocupacional

La II Fira del Batre
demostra el seu poder
de convocatòria

El municipi col·labora en el Congrés 
Internacional de Cicloturisme

L’Ajuntament de Llagostera va participar, a prin-
cipis d’octubre, en el Congrés de Cicloturisme 
de la Costa Brava i va col·laborar en les peda-
lades per donar a conèixer tres rutes a l’entorn 
del municipi.

La primera ruta es va celebrar el dia 3 de nov-
embre i va consistir en una excursió de ciclotu-
risme per les Gavarres, d’uns 50 quilòmetres. 
La sortida va ser a Sant Feliu de Guíxols i els 
participants es van aturar a l’Estació del Carrilet 
de Llagostera per esmorzar. Van continuar pel 
camí de Sant Grau de tornada a Sant Feliu.

Les dues altres rutes es van dur a terme el 4 de 
març, La primera, de caire esportiu, va ser la 
marxa cicloturista  “Volta a les Gavarres”, orga-
nitzada per la Federació Catalana de  Ciclisme. 
La ruta, de 150 km, va passar per diferents po-
blacions i Llagostera va ser una de les aturades 
d’avituallament per als esportistes.

La darrera cita va ser una pedalada organitzada 
per les Vies Verdes i que va reunir unes 350 
persones, que van sortir de Girona i van arribar 
a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta excursió va 
servir per cloure el Congrés Internacional de 
Cicloturisme.

Llagostera participa en 
diferents pedalades per 
promoure el cicloturisme

Els cicloturistes van fer parada a Llagostera

El concurs de 
tallar troncs va 

aixecar gran 
expectació

(Fotografia: Pepe 
Pinos)

La Fira va 
acollir diferents 
demostracions 

(Fotografia: Pepe 
Pinos)

Estaven orientats a la millora dels comerços i a la recerca de feina

L’Ajuntament de Llagostera ha programat per al darrer trimestre d’enguany una setena de cursos orientats a la 
millora i el foment dels comerços i a la recerca de feina per part de les persones que es troben desocupades. 
Aquesta ha estat una proposta pionera a Llagostera ja que és la primera vegada que l’Ajuntament elabora un 
pla de formació propi per a persones a l’atur. Els cursos s’han organitzat tenint en compte el perfil d’usuari 
de la borsa de treball.

Pel que fa a l’oferta formativa dels comerços, es va fer un estudi previ, amb la col·laboració de la Unió de 
Botiguers de Llagostera, per veure quines mancances hi ha en el sector comercial i quins aspectes cal mi-
llorar. A partir d’aquí s’ha fet el programa, a la mida de les necessitats del sector i amb un horari compatible 
amb la seva activitat.

Els cursos s’han dut a terme amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el  Consell Comarcal del Gironès 
a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i amb el suport de la Cambra de Comerç de Sant Feliu.  

Els cursos programats per a aquesta tardor - hivern que s’adreçaven a l’àmbit del treball són Recerca de feina 
per Internet i Canals i recursos de recerca de feina. En l’àmbit del comerç, els cursos van ser Dinamització 
del punt de venda per a comerços, L’atenció al client i la fidelització, La gestió del petit comerç, Anglès 
comercial i Aparadorisme.

La festa sobre el món rural va aplegar pagesos, caçadors i bo-
tiguers de Llagostera 

La II Fira del Batre de Llagostera va demostrar per segon any consecutiu el seu poder de 
convocatòria i va aplegar un nombrós públic que volia conèixer de prop com es feia abans 
la sega i la batuda del blat. La Fira, que es va celebrar el juliol passat, és una iniciativa 
conjunta de l’Àrea de Cultura i de Promoció Local de Llagostera i els  col·lectius segadors i 
segadores de Llagostera, Caçadors de Llagostera i Unió de Botiguers de Llagostera.

La fira es va celebrar al parc de l’Estació, amb una programació plena d’activitats per a tots 
els públics. L’acte central va ser la demostració de batre, fer el paller i el concurs de tallar 
troncs. A més, es va dur a terme una Fira de Comerç, una demostració de gossos de 
caça i una tractorada de pagesos. La jornada es va completar amb la cercavila de gegants, 
actuacions musicals i diferents activitats infantils.

Llagostera s’adhereix a la Xarxa de
Serveis Locals de Promoció Econòmica
L’Ajuntament de Llagostera ha signat l’adhesió la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació per tal de fomentar les polítiques d’ocupació al municipi. El fet 
de formar part de la xarxa ha permès, entre d’altres coses, que aquest mes 
d’octubre, l’Ajuntament incorpori un aplicatiu informàtic nou per tal de millorar 
la gestió de la borsa de treball municipal i donar més projecció territorial a totes 
aquelles persones que en formen part.

El programa PEMO aconsegueix inserir 
al món laboral el 64% dels inscrits
El Programa experimental en matèria d’ocupació (PEMO) ha aconseguit inserir 
en el món laboral 11 de les 17 persones inscrites, que significa el 64%. De la 
resta, tres continuen buscant feina mentre que les altres tres es troben dins del 
Programa de formació ocupacional.

El PEMO, impulsat per l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del 
Gironès, té com a objectiu facilitar l’entrada al món laboral de les persones 
desocupades. El programa té una durada d’un any i consisteix en una entrevista 
d’acollida, treball en grup i tutories de seguiment. En cada cas s’actua segons 
les necessitats detectades.

[llagostera] promoció ec       nòmicapromoció ec       nòmica
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CulturaPROGRAMACCIÓ Temporada de Teatre Llagostera 2009-2010     
    

Espectacle Companyia Dia Hora Lloc 

El malalt imaginari Facomnou 03/10/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc
La balena Elena té una filla Titelles Babi 04/10/09 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Carnaval La Guspira 07/11/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc
El rei que s'avorria Rosa Fité 08/11/09 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Llagostera Màgica Daniel's, Eduard 28/11/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc

Juanola, Agustí i Oriol
Tenir o no tenir...pols Carisma Teatre 12/12/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc
Mago Manu Show Mago Manu 13/12/09 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Els Pastorets Casal P. Llagosterenc 26/12/09 18 h Teatre Casal P. Llagosterenc
Els Pastorets Casal P. Llagosterenc 27/12/09 18 h Teatre Casal P. Llagosterenc
Nelly Blue (Escenaris 2010) T de Teatre 06/02/10 22 h Teatre Casino Llagosterenc
La Ventafocs Catacrac 07/02/10 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Kexev Kezev Tapeplas 07/03/10 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Alopexidin (Escenaris 2010) 4 Produccions 27/03/10 22 h Teatre Casino Llagosterenc
Revetlla! Deparranda 11/04/10 18 h Teatre Casino Llagosterenc
Naufragis Martí Peraferrer 8 i 9/05/10 22 h i 19 h Teatre Casal P. Llagosterenc
Els batecs del Turó Martí Peraferrer 2 i 3/05/10 22.30 h Plaça del Castell

LACÚSTICA [MÚSICA DE PROP]  
   
Concert  Dia Hora Lloc

Orquestra de Cambra de l'Empordà  31/10/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc
Quartet Gerió 14/11/09 22 h Teatre Casino Llagosterenc
Concert de Nadal de l'Escola de Música  19/12/09 20 h Teatre Casino Llagosterenc
Concert d’any nou: Orquestra Mare Nostrum Musicae 01/01/10 19 h Església Parroquial
Concierto de Aranjuez: Roger Tapias  i Nozomi Isobe 24/01/10 19 h Teatre Casino Llagosterenc
Acords Joves de Montilivi 14/02/10 18 h Teatre Casino Llagosterenc
3x2: Pep Poblet i Xavi Ibáñez 28/02/10 19 h Teatre Casino Llagosterenc
Gina Reyner (mezzosoprano) i Marina Mir (guitarra) 14/03/10 19 h Teatre Casino Llagosterenc
Concert de St. Jordi de l'Escola de Música 23/04/10 20 h Teatre Casino Llagosterenc

Enguany s’ha convidat a participar a dues companyies amateurs

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera ha presentat PROGRAMACCIÓ - Temporada de Teatre 09/10 
a Llagostera, que inclou espectacles infantils i per a adults de companyies professionals i amateurs. Enguany 
s’ha convidat a participar a la mostra a dues companyies de teatre amateur de dos pobles veïns, Carisma 
Teatre de Caldes de Malavella i Teatre de Caldes de Malavella i Teatre Guspira Teatre de Cassà de la Selva. Guspira Teatre de Cassà de la Selva. Guspira Teatre

També s’hi han inclòs els espectacles que formaran part del cicle Escenaris 2010 de Teatre al Gironès, Escenaris 2010 de Teatre al Gironès, Escenaris 2010
organitzat pel Consell Comarcal i la Diputació de Girona. Dins aquest cicle hi podrem trobar l’espectacle 
Nelly Blue de la companyia T de Teatre i que ha estat la gran sensació a la Fira de Tàrrega 09. També està Nelly Blue de la companyia T de Teatre i que ha estat la gran sensació a la Fira de Tàrrega 09. També està Nelly Blue
programat l’espectacle Alopexidin de la companyia 4 Produccions. Alopexidin de la companyia 4 Produccions. Alopexidin

PROGRAMACCIÓ també inclou els espectacles infantils de Xarxa i dos projectes de Martí Peraferrer amb la 
seva companyia d’actors i actrius llagosterencs, Naufragis i la ja coneguda Naufragis i la ja coneguda Naufragis Els Batecs del Turó.

El Programacció porta
a Llagostera 16 obres de teatre 
per a tots els públics

El Cicle Lacústica consolida la 
seva programació amb concerts 
de qualitat

Per a més informació o venda d’entrades us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Cultura i Festes: 972 83 00 05 / cultura@llagostera.cat.

Enguany hi ha previstes nou propostes

La segona edició de Lacústica ve a consolidar una proposta que es va iniciar l’any passat amb resultats molt 
satisfactoris. Tot i la novetat de la proposta, la qualitat dels concerts de l’anterior edició va propiciar una molt 
bona resposta per part del públic. 
Enguany s’han programat nou concerts que volen mantenir els trets diferencials de proximitat i qualitat, amb 
la presència destacada de dues orquestres (Orquestra de Cambra de l’Empordà i Orquestra Mare Nostrum 
Musicae) i el conegut intèrpret de saxo Pep Poblet.

CURSETS I ACTIVITATS
PER AL CURS 2009/10

El mes de setembre passat es va presentar 
l’oferta de cursos programats per l’Àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament, la Llar del Pensionista i 
el Casino Llagosterenc. Enguany s’hi han afegit 
els cursos per a joves organitzats des de l’Àrea 
de Joventut que juntament amb els cursets i 
activitats del Pla Educatiu d’Entorn i els Cursos 
de Formació d’ocupació i comerç configuren 
una oferta extensa i variada que vol arribar al 
màxim de persones i interessos. 

Actualment ja hi ha més de 400 persones ins-
crites a alguna de les activitats proposades, la 
majoria de les quals va començar durant el mes 
d’octubre. 

Podeu consultar l’oferta d’aquestes activitats i 
cursos al web www.llagostera.cat o demanar 
els llibrets informatius a l’Ajuntament.



Un llibre recull l’obra dels principals artistes
que han treballat amb el paisatge de Llagostera
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La publicació, que abasta 80 anys d’història, es va presentar el 5 de desembre a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Llagostera ha editat el llibre 80 
anys de pintura a Llagostera (1892-1975), que re-
cull l’obra dels principals artistes que han treballat 
amb el paisatge del nostre municipi. La publica-
ció es va presentar el 5 de desembre a la sala de 
sessions de l’Ajuntament de Llagostera i ha estat 
elaborat per Mariona Seguranyes.

El treball arrenca amb la creació de l’Escola de Belles 
Arts el 1892 i amb Rafael Mas, professor- director 
de l’escola entre els anys 1900 i 1949. Mas va ser 
qui va impulsar l’escola i la va convertir en capda-
vantera en mètodes pedagògics a les comarques 
gironines. El llibre estudia, al mateix temps, l’obra 
pictòrica de Rafael Mas, molt lligada a l’estètica del 
Noucentisme. 

Tot seguit es tracta el personatge i l’obra plàstica de 
Mn. Josep Gelabert, un dels artistes més po-
tents que ha produït aquest país i també dels més 
desconeguts. La seva obra es troba íntimament 
lligada als boscos del voltant de Llagostera, en el 
que en podríem anomenar la comarca de la Selva 
històrica, i en una primera etapa amb els paisatges 
de la Garrotxa. 

S’analitza la vida i la trajectòria plàstica de l’Emili 
Vilà, fruit de l’Art Nouveau i capdavanter en 

l’elaboració de cartells en el París de principis de 
segle, a més de crear unes teles relacionades amb 
el seu paisatge de la infantesa de la costa de Sant 
Feliu de Guíxols, formulant un univers artificiós i 
daurat. 

Finalment coneixerem l’obra i el personatge de 
Pere Mayol, deixeble espiritual de Josep Gelabert 
i continuador de la feina de Rafael Mas al capdavant 
de l’Escola. Pere Mayol  ens obrirà la porta a la 
següent generació de pintors que han treballat amb 
els entorns de Llagostera: Enric Marquès, Gabino, 
Josep Mayol i els passavolants Joan Colom i Josep 
Roca del Pech, entre altres. 

Paral·lelament s’ha inaugurat l’exposició al local so-
cial de la Caixa, al carrer Consellers de Llagostera, 
que es podrà visitar fins al 6 de gener de 2010.

Bona acollida del cicle 
de conferències sobre la 
història del municipi
El cicle de conferències sobre la història de Lla-
gostera que es va iniciar el 9 d’octubre passat 
ha tingut molt bona acollida i i ha gaudit d’una 
àmplia assistència de públic. Està coordinat per 
l’historiador Elvis Mallorquí i hi participen nou in-
vestigadors que exposen les seves darreres re-
cerques d’una manera planera, amena i rigorosa.  
El cicle es tancarà el 19 de març de 2010.

Les conferències es reproduiran en una publica-
ció amb la intenció de fer arribar el coneixement 
recollit al públic més ampli possible. L’edició 
s’adreçarà a tota mena de públic i especialment 
als estudiants, per als quals pot ser un punt de 
referència. 

Les conferències d’Història de Llagostera

9 octubre De la prehistòria a l’època romana, per Joan Llinàs, arqueòleg. 

23 octubre Municipi, parròquia, veïnat i masos, per Elvis Mallorquí,
professor de secundària i historiador.

6 novembre El privilegi del Rei Jaume (1241), per Elvis Mallorquí i Montse Varas,
professors de secundària i historiadors

20 novembre Llagostera sota els primers Montcada, per Xavier Soldevila, historiador 

4 desembre El castell i les muralles de Llagostera, per Joan Llinàs, arqueòleg 

8 gener 2010 Llagostera sota el francesos, per Jordi Bohigas, professor d’Història
Contemporània de la Universitat de Girona 

22 gener 2010 Lluites per la propietat dels boscos de Llagostera, per Rosa Congost,
professora d’Història Contemporània de la Universitat de Girona 

5 març 2010 Escriptors i artistes a Llagostera, per Mariàngela Vilallonga,
catedràtica de Filologia Llatina de la Universitat de Girona 

5 febrer 2010 Radicals a l’Ajuntament de Llagostera, per Genís Barnosell,
professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona 

19 febrer 2010 El suro a Llagostera, per Joaquim Alvarado, historiador 

19 març 2010 Fonts per a la història de Llagostera, per Marta Albà,
arxivera de l’Ajuntament de Llagostera

Lloc: Local Social de la Caixa · Horari: divendres de 8 a 9 h. del vespre

L’objectiu és apropar la informació juvenil als nois i noies

Des del Punt Jove de Llagostera s’ha engegat el PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització al Centre d’Educació 
Secundària), un projecte que vol acostar la informació juvenil als nois i noies de l’IES Llagostera. Aquest apro-
pament es fa a través de diverses vies i per abastar diferents àmbits. 

Així, el Punt Jove es trasllada al pati de l’IES dos dimecres al mes, perquè els estudiants hi puguin establir una 
relació directa. Mensualment, s’organitza una activitat a l’hora de tutoria en cursos diferents i amb temàtiques 
adaptades a cada franja d’edat, i a més, també mensualment, s’ofereix un taller relacionat.

Paral·lelament, es fa una tasca de dinamització amb els delegats i delegades de l’institut, perquè transmetin 
la informació als seus companys. El projecte es completa amb la cartellera d’informació Infokè?, amb notícies 
actualitzades.

El Punt Jove de Llagostera
arriba a l’Institut

El Retruc, informació a punt
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llagos-
tera edita mensualment en format electrònic 
El Retruc (tot i que se n’imprimeixen alguns 
exemplars en paper). En aquesta publicació es 
recull tota la informació municipal i supramuni-
cipal d’interès juvenil.

Curs de cuina mediterrània
L’Àrea de Joventut ha organitzat un curs de 
cuina mediterrània, adreçat a joves entre 18 i 
30 anys. Les classes es van iniciar a l’octubre i 
hi van participar set joves.

Esplai Papu-tisores
L’associació cultural Els Papus-Tisores, encarre-
gada d’editar El Butlletí, ha creat l’Esplai Papu-
Tisores, per oferir a infants i joves del municipi 
una oferta lúdica i d’esbarjo tot l’any. L’entitat 
està formada per un col·lectiu de 25 persones 
amb granes de fer moltes coses i compta amb 
el suport del Punt Jove. 

La crisi del món contem-
porani, segons el psicòleg 
Antoni Bolinches
El conegut psicòleg Antoni Bolinches va oferir 
una xerrada a la Biblioteca Julià Cutiller el dijo-
us 22 d’octubre passat. L’expert va oferir una 
diagnosi de la crisi que viu el món contempora-
ni i va donar fórmules per encarar el futur de la 
humanitat i de la vida personal de l’ésser humà.

Bolinches és autor de diversos llibres 
d’autoajuda, com El canvi psicològic, La felicitat 
personal, Sexe savi, Amor al segon intent, Mil 
pessics de saviesa i pessics de saviesa i pessics de saviesa Els colors de la vida entre Els colors de la vida entre Els colors de la vida
d’altres. Algunes d’aquestes obres es poden 
trobar també a la Biblioteca Julià Cutiller.



A partir del 5 de desembre
i fins al 6 de gener
80 ANYS DE PINTURA A LLAGOSTERA
(1892-1975)
L’Ajuntament de Llagostera dedica un llibre 
i una exposició a l’Escola de Belles Arts i als 
pintors que d’una manera o una altra hi van estar 
vinculats: Rafael Mas, Mn. Josep Gelabert, Emili 
Vilà i Pere Mayol. 
Inauguració: dissabte, 5 de desembre a les 18 
h a l’Ajuntament.
Dies d’obertura: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 
20, 25, 26 i 27 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de 
gener
Horaris: 
Festius: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Divendres feiners:  de 17 a 20 h.
Lloc de l’exposició: Local Social “La Caixa”
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Dies 23 i 24 de desembre,
FEM CAGAR EL TIÓ!
Tió popular a la plaça Catalunya
Lloc: plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Llagostera i Unió de 
Botiguers
(programa a part)

Del 23 al 7 de gener.
De 9 a 13 i de 15 a 19h.
EL TIN (Taller Infantil de Nadal)
Tallers de manualitats, contes, jocs d’imaginació 
i d’esbarjo, tallers…i tot l’ambient de les Festes 
de Nadal.
Per a nens i nenes de P-3 fins a 4t de Primària.
Dies: 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre, 3, 
4, 5 i 7 de gener. 
Lloc: CEIP Lacustària
Organitza: Actiescola - Ajuntament de Llagostera

Dijous 24 de desembre.
A partir de les 17h.
CAGATIÓ
Hi podeu participar trucant a Llagostera Ràdio, al 
telèfon 972 83 02 12
Organitza: Llagostera Ràdio

Dijous 24 de desembre (nit).
1.30 h (després de la Missa del Gall)
BALL DE LA NIT DE NADAL
Lloc: Edifici Polivalent
Organitza: Penya Barcelonista de Llagostera

Del 25 de desembre al 3 de gener.
D’11 a 14 i de 18 a 21h.
CAN SALADES: LA RECERCA DEL PASSAT. 
BUSCAR ELS ORÍGENS, TROBAR RESPOS-
TES.
Exposició que mostra l’afecció de diversos 
col·lectius de llagosterencs al llarg del temps 
pels orígens de la nostra vila a través del material 
arqueològic trobat a Llagostera i el seu entorn.
Lloc: can Salades (pl. Llibertat, 4)
Dies d’obertura:  25, 26 i 27 de desembre i 1, 
2, 3 de gener.
Organitza: Ajuntament de Llagostera.

Dissabte 26 de desembre.
A partir de les 8h
30ª CURSA POPULAR DE SANT ESTEVE
Inscripcions: de les 8 a les 9.30 h.
Preu inscripció: 10 €. (8 € anticipada fins al 
23 de desembre) 
Sortida: 10 h.
Lloc de sortida: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Bàsquet Llagostera – Patronat 
Municipal d’Esports

Diumenge 27 de desembre. 11h.
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
Benvinguda dels patges reials i recollida de les 
cartes als Reis Mags. Durant l’estada dels patges 
hi haurà tallers infantils al saló cafè del Casino 
Llagosterenc.
Lloc: Vestíbul del Teatre Casino Llagosterenc
Cal escriure al dors de la carta el vostre nom 
complet, l’edat i la vostra adreça, el més clar 
possible!!!

Dijous 31 de desembre. 24h.
BALL DE REVETLLA DE CAP D’ANY
Lloc: Edifici Polivalent
Organitza: U. E. Llagostera

Divendres 1 de gener. 19h.
CONCERT D’ANY NOU
Orquestra Mare Nostrum Musicae
Tradicional concert d’any nou amb música viene-
sa, valsos, polques...
Lloc: Església Parroquial
Organitza: Ajuntament de Llagostera 

Dissabte 2 de gener.
A partir de les 10h.
13è TORNEIG DE BÀSQUET 3X3
Hora: 10 h. escola, premini i mini
11 h. infantil i cadet
16 h. categoria única
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Bàsquet Llagostera - Patronat 
Municipal d’Esports

Dimarts 5 de gener. 19h.
CAVALCADA DE REIS
Lloc de sortida: Edifici Polivalent
Organitza: Comissió de Reis, Ajuntament
de Llagostera (programa a part)

QUINES

QUINA DEL CLUB PATINATGE LLAGOSTERA
12 desembre, Casino Llagosterenc. A les 22 h.
27 desembre, Casino Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza: Club Patinatge Llagostera 

QUINA DE LA COMISSIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
FLORS DEL CASINO
6 desembre, al Casino Llagosterenc. A les 18 h.
3 gener, al Casino Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza: Comissió de l’exposició de flors del 
Casino Llagosterenc

QUINA DE LLAGOSTERA SOLIDÀRIA
19 desembre, Casino Llagosterenc. A les 22 h.
Organitza: Llagostera Solidària

QUINA DE LA COLLA CARNAVALESCA DIT I FET
20 desembre, Casino Llagosterenc. A les 18 h.
26 desembre, Casino Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza: Colla Carnavalesca Dit i Fet

LA QUINA DEL PERNIL del CLUB 
D’HANDBOL LLAGOSTERA
20 desembre, a les 21 h.
21 desembre, a les 20.15 h.
27 desembre, a les 21 h.
28 desembre, a les 20.15 h.
3 gener, a les 21 h.
4 gener, a les 20 h.

Lloc: Bar-Restaurant “El Passeig”
Organitza: Club d’Handbol Llagostera

NADAL AL CASAL

ELS PASTORETS
26 de desembre i 27 de desembre
Hora: 18 h.
Lloc: Casal Parroquial Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

ACTIVITATS DE NADAL · DESEMBRE 2009/GENER 2010

QUINA DE LA COMISSIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
FLORS DEL CASINO
6 desembre, al Casino Llagosterenc. A les 18 h.
3 gener, al Casino Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza:
Casino Llagosterenc

QUINA DE LLAGOSTERA SOLIDÀRIA
19 desembre, Casino Llagosterenc. A les 22 h.
Organitza:

Col·labora: Ajuntament de Llagostera

BON NADAL
I FELIÇ 2010




