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Un nou pas endavant 
per a LlagosteraSumari
Aquest 2010 que ja s’acaba ha estat un altre any dur. La important crisi econòmica sembla no tenir fi 
i està provocant situacions, en molts casos, dramàtiques en moltes famílies. Malgrat això, no ens hem 
de descoratjar i cal mirar el futur amb optimisme, però sense deixar de treballar amb esforç i dedica-
ció per sortir-ne el més aviat possible. I això és el que estem fent des de l’Ajuntament de Llagostera. 
És cert que cal estrènyer els cordons, però també és necessari no oblidar que l’atenció a la gent més 
necessitada és ara una prioritat i que també hem d’aconseguir tirar endavant les inversions planifi-
cades amb l’objectiu d’activar l’economia local. I en un període complicat per a les administracions, 
Llagostera ha obtingut subvencions molt importants que asseguren aquestes inversions previstes 
i permeten continuar millorant el nostre poble. Em refereixo concretament al milió d’euros per a la 
subvencions de la rehabilitació de les façanes del nucli antic i del seu entorn. Aquests diners, que 
provenen d’una partida del Ministerio de la Vivienda destinada a actuacions de millora d’habitatges, 
són una oportunitat immillorable per a Llagostera que se sumen a les accions del Pla de Barris i de la 
reforma de la muralla per transformar el nucli antic i aconseguir que Llagostera es converteixi en una 
referència per als que hi viuen i per als que ens visiten.
Amb les dades ja a la mà, podem comprovar que un total de 82 veïns i veïnes han presentat la 
seva sol·licitud per rebre les subvencions per rehabilitar la façana de casa seva. Aquesta actuació, 
juntament amb la de les cases barates suposaran una inversió global de 1,5 milions d’euros gràcies 
a les aportacions fetes pels veïns. Des de l’Ajuntament valorem molt positivament aquesta resposta 
ciutadana, ja que ens ha de permetre canviar la fesomia del nostre municipi i, atesa la mala situació 
econòmica de les administracions públiques, és una oportunitat que difícilment es podrà tornar a 
repetir. Vull agrair l’esforç conjunt de tots els implicats en el projecte de les façanes, des dels tècnics 
municipals que van treballar per presentar la proposta, fins als polítics que, des de Llagostera i 
Madrid, van aconseguir, primer, incloure aquesta proposta als Pressupostos Generals de 2010 i, 
després, salvar-la de les retallades en les inversions fetes pel Govern central.
La millora del poble és una millora per a tota la seva gent i és un mèrit compartit per a tots els que 
vivim i ens estimem Llagostera.

Felicitats i moltes gràcies a tothom!
Entre tots fem Llagostera.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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El procés iniciat per l’Ajuntament de Llagostera 
per subvencionar la rehabilitació i la restauració 
de les façanes del nucli antic i el seu entorn 
ja camina a bon ritme. Al llarg de tot el mes 
d’octubre, període designat per demanar les 
ajudes econòmiques, són molts els ciutadans 
que s’han acostat a l’oficina habilitada per 
l’Ajuntament per informar-se’n i iniciar els tràmits 
necessaris. 

Finalment s’han presentat un total de 82 
sol·licituds, amb uns pressupostos que pugen 
1.120.000 euros. Un cop s’hagi revisat tota la 
documentació, es preveu atorgar subvencions 
per valor de 770.000 euros, entre el 70 i el 
95% del cost de les obres, en funció dels crite-
ris establerts a les bases reguladores.
 
Una gran oportunitat per a Llagostera 
Aquests diners provenen del conveni signat el 
13 de juliol passat entre l’alcalde de Llagostera, 
Fermí Santamaria, el conseller de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, i 
la titular del Ministerio de la Vivienda del Govern 
central, Beatriz Corredor. Aquesta actuació 
permet a l’Ajuntament disposar d’un milió 
d’euros dels pressupostos generals de l’Estat. 

Atès que els diners procedeixen del Ministerio 
de la Vivienda, s’han de destinar a actuacions 
de millora d’habitatges.

L’objectiu d’aquest projecte és el de millorar 
els habitatges situats a l’entrada del munici-
pi, l’entorn de la muralla i les cases del nucli 
antic i el seu àmbit. Per als responsables de 
l’Ajuntament, aquesta inversió no només ha de 
permetre dignificar la vida de les persones que 
hi viuen i donar feina a nombroses empreses 
i autònoms del municipi que es dediquen a la 
construcció, sinó també dinamitzar el centre 
històric des del punt de vista turístic, comercial 
i paisatgístic. A més, se suma a les accions 
previstes al Pla de Barris de Llagostera 2009-
2013 per millorar el municipi i canviar el seu 
model econòmic.

Èxit de la convocatòria per demanar 
subvencions per a la rehabilitació de les 
façanes del nucli antic de Llagostera
S’han presentat 82 sol·licituds per acollir-se a les ajudes 
municipals d’entre el 70 i el 95% del cost de les obres

L’import total dels pressupostos puja a 1.120.000 euros i, un cop revisada 
tota la documentació, s’atorgaran subvencions per valor d’uns 770.000 €
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Xerrades informatives per informar els 
veïns i els empresaris
El Ple municipal del mes de juliol va aprovar 
inicialment les bases reguladores de les 
subvencions, es va obrir un termini de 30 dies 
per presentar-hi al·legacions i es varen convocar 
unes xerrades informatives dirigides a les parts 
involucrades.

Així, el 16 de setembre, prop d’una trentena 
d’empresaris llagosterencs relacionats amb el 
món de la construcció van assistir a la primera 
de les reunions per tal de conèixer de primera 
mà el funcionament i l’adjudicació de les 
subvencions.

Uns dies més tard, el 21 de setembre al vespre, 
van ser un centenar de veïns els que van assistir 
també a la reunió informativa celebrada al Teatre 
Casino Llagosterenc. 

Ambdues xerrades van estar presidides per 
l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, 
el regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, 
Ramon Soler, i l’arquitecte municipal, Carles 
Soler, que van explicar punt per punt les bases 
reguladores, i també la intenció de crear una 

Els ajuts econòmics
L’objectiu d’aquesta campanya és aconseguir 
que el major nombre de veïns tinguin la menor 
despesa possible. Per aquest motiu, l’ajuda 
cobreix el 70% del pressupost subvencionable 
de les obres, amb un límit de 15.000 euros. 
En el cas que l’habitatge a rehabilitar estigui 
catalogat en el Pla Especial de Protecció de 
Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), aquest límit 
augmenta fins als 20.000 euros.

En determinats casos, les subvencions poden 
incrementar-se:
· Un 10% més si s’utilitza pintura al silicat o 

l’estuc tradicional
· Un 5% més si els propietaris tenen uns 

ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional

· Un 5% per a façanes posteriors que afectin 
les visuals del poble

Un cop finalitzades les obres, els beneficiaris 
hauran de justificar que han pagat la rehabilitació 
de la façana i presentar la documentació a 
l’Ajuntament, que comprovarà que l’obra s’ha fet 
d’acord amb les bases del concurs i procedirà a 
pagar la subvenció corresponent.

comissió tècnica de seguiment per establir els 
criteris per a cada intervenció i supervisar la 
correcta execució dels treballs. 

El Ple del dia 29 de setembre va aprovar 
definitivament les bases de les subvencions 
amb els vots a favor de CiU i IxLl, l’abstenció 
d’ERC i els vots en contra de PSC i ICV. Malgrat 
que els grups polítics no varen presentar 
al·legacions a les bases, es varen incorporar 
diverses modificacions que recollien aportacions 
fetes per assistents a les reunions informatives 
del mes de setembre.



L’àmbit d’actuació
Aquestes subvencions van adreçades 
exclusivament a la rehabilitació dels edificis 
(façanes i patis interiors) situats dins de la zona 
delimitada pels carrers Marina, Panedes, Sant 
Feliu, Joan Maragall, Santiago Rusiñol, Girona i 
pel carrer del Ramal. És a dir, tots els habitatges 
del nucli antic i el seu entorn immediat. 

Per a la rehabilitació d’edificis ubicats fora 
d’aquesta zona, existeixen altres línies d’ajuts 
procedents d’altres administracions. Per tal 
de facilitar els tràmits i d’informar tothom que 
estigui interessat a conèixer si té dret a rebre 
algun tipus de subvenció, es poden adreçar 
cada divendres, de 10 a 14 h a l’oficina de 
l’habitatge situada al carrer Sant Pere, núm 5.

Quines són les obres que se 
subvencionen?
· Restauració de les parts d’obra en mal estat 

(arrebossats, escrostonats, sanejament 
d’esquerdes, etc.)

· Decapat i/o pintat de la totalitat de la façana
· Restauració d’elements escultòrics i 

ornamentals de façana que es puguin 
considerar d’interès

· Reconstrucció o restitució d’elements 
deteriorats o desapareguts

· Neteja i tractament dels paraments
 petris o ceràmics
· Neteja dels esgrafiats
· Neteja i restauració dels elements de 

tancament (portes, finestres...)
· Neteja i restauració dels elements de 

serralleria (baranes, reixes...)
· Eliminació i/o nova ubicació d’aparells 

condicionadors d’aire, antenes o qualsevol 
altre element d’aquest tipus situat a la façana

Les “cases barates”,
més dignes
L’Ajuntament de Llagostera 
té previst destinar al voltant 
d’una tercera part del milió 
d’euros aconseguit a càrrec 
dels Pressupostos Generals de 
l’Estat a pintar les façanes de 
la zona coneguda popularment 
com a “cases barates”, un 
espai que requereix una 
actuació de millora integral 
que complementarà les 
actuacions previstes en el 
Pla de Barris. Aquesta zona 
està formada pel conjunt 
d’edificacions ubicat entre 
el carrer Marina i el carrer 
Lacustària i entre el carrer 
Lacustària i el carrer del 
Fred. En aquest cas específic, 
l’Ajuntament s’ocuparà 
directament de la contractació 
dels treballs de rehabilitació de 
les façanes.
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Comencen les obres de rehabilitació 
de la muralla de Llagostera
Els treballs tenen un pressupost de 232.639,68 € i acabaran a finals d’any

A finals del mes de setembre es van iniciar 
els treballs de rehabilitació de la muralla de 
Llagostera. L’objectiu principal d’aquesta 
actuació és posar en relleu els valors del 
monument històric, que es perllonga des del 
carrer del Fred fins al carrer Processó, tot 
vorejant l’edifici de l’Ajuntament de Llagostera. 

La rehabilitació preveu eliminar o modificar els 
elements impropis per diferenciar-los, repicar 

les restes de revestiments i cobertes d’antigues 
cases adossades, netejar els rejuntats, tapar 
els forats existents, urbanitzar la franja entre 
la muralla i la calçada del carrer i, finalment, 
il·luminar la muralla.

Les obres tenen un pressupost aproximat de 
232.639,68 euros i un termini d’execució de 13 
setmanes. Així doncs, abans de finalitzar l’any 
estaran enllestides.

Aquests treballs tenen dues línies de subvenció: 
d’una banda, a través d’un conveni dins el 
programa «Reviure les Velles Ciutats», promogut 
per la Generalitat de Catalunya i signat entre 
l’Ajuntament de Llagostera, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl (INCASOL). I de l’altra, a través del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER).

L’Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa 
un nou servei d’informació i assessorament 
adreçat a tots aquells ciutadans interessats a 
rebre ajudes relacionades amb l’habitatge.

En aquest servei, fruit d’un conveni signat 
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del 
Gironès, s’ofereix informació pràctica sobre les 
subvencions disponibles per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, a 
qualsevol indret del poble, i sobre els requisits 
necessaris per accedir als ajuts al lloguer.

També disposa d’una borsa d’habitatges de 
lloguer social. D’una banda va adreçada a tots 
els propietaris que tenen un pis o una casa 
per llogar i volen rebre garanties de cobrament 
i, d’una altra, es posa a l’abast de ciutadans 
amb problemes econòmics habitatges a un 
preu més assequible.

L’oficina està ubicada al carrer Sant Pere 
número 5 i el seu horari d’atenció al públic és 
cada divendres, de 10 a 14 h.

Es posa en marxa un nou servei 
d’informació sobre les ajudes
a l’habitatge 
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Llagostera, parada i fonda:
un recorregut pels atractius turístics 
del municipi
Es tracta d’una exposició permanent instal·lada a l’Oficina de Turisme L’Estació de Llagostera

El dia 10 d’octubre es va inaugurar a l’Oficina 
de Turisme L’Estació l’exposició permanent 
“Llagostera, parada i fonda”, amb l’objectiu 
de mostrar un tast de tot allò que el municipi 
ofereix des del punt de vista turístic, destacant 
aspectes com les rutes a peu, en bici o a cavall, 
els atractius gastronòmics o les fires temàtiques. 
També es dóna informació sobre la via verda i 
s’explica la història del Carrilet, ja que l’oficina de 
turisme està ubicada a l’antiga estació de tren i 
la via verda Sant Feliu-Girona hi passa just pel 
costat.

L’acte va ser presentat pel regidor de Promoció 
Local i Turisme, Ramon Soler, acompanyat per 
la presidenta del Consell Comarcal del Gironès, 
Cristina Alsina, que va ressaltar la importància 
que Llagostera disposi d’un espai museïtzat 
d’aquestes característiques i que aquesta sigui 
l’única oficina de turisme oficial que hi ha a la 
comarca, després de la de Girona.

El regidor també va destacar la feina feta per 
donar valor afegit als atractius del poble, com la 
senyalització de rutes dins la població (ruta de 

la muralla i ruta arquitectònica), la promoció de 
l’entorn natural proper a les Gavarres, el Massís 
de Cadiretes i el Ridaura (ruta dels molins), la 
potenciació de les fires temàtiques (Fira del 
Bolet, Mercat Romà, Fira del Segar i Batre), i 
també les obres de remodelació del nucli antic 
o les actuacions a les façanes i a la muralla, 
que permetran que el centre històric sigui un 
element de referència de Llagostera. Ramon 
Soler va aprofitar l’ocasió per recordar que 
l’estació del Carrilet ja va ser un motor econòmic 
per a Llagostera durant molts anys i que, amb 
la remodelació feta i les accions dutes a terme 
per l’àrea de Promoció Econòmica, aquesta 
nova oficina s’ha de convertir en el motor d’un 
turisme basat en la qualitat. Per al regidor, 
“Llagostera és l’entrada al Gironès i la porta de 
la Costa Brava i, per aquest motiu, hem d’oferir 
un valor afegit que complementi l’oferta turística 
de la zona.” 

Durant l’acte es va fer una projecció de 
fotografies antigues del Carrilet de Llagostera, 
cedides per Josep Vall·llosera, que va rebre un 
reconeixement a la seva tasca com a fotògraf.

L’Ajuntament de Llagostera edita el 
fulletó turístic “Llagostera, entre la 
natura i la història”

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament ha editat 
un fulletó turístic amb el títol “Llagostera, 
entre la natura i la història”, que permet 
descobrir al visitant els diversos atractius 
del municipi:
· Turisme verd: passejades i rutes a peu, 
en bici o a cavall pel Pla de Panedes, 
el Ridaura, les Gavarres o el Massís de 
Cadiretes.
· Turisme gastronòmic: una oferta rica i 
variada al llarg de tot l’any, destacant les 
campanyes gastronòmiques de la Cuina de 
Mar i Muntanya, la Cuina de Festa Major o 
la Cuina del Bolet.
· Turisme històric: per descobrir les 
rutes de la muralla al nucli antic i la ruta 
arquitectònica en la qual el passat medieval 
del poble conviu amb l’arquitectura 
modernista i noucentista de l’eixample de 
Llagostera.
· Fires tot l’any: un repàs a les diverses 
fires temàtiques que, al llarg de l’any, se 
celebren a Llagostera.

En total se n’han editat 5.000 exemplars 
amb l’objectiu de distribuir-los als diversos 
establiments turístics de Llagostera, a la 
Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya i 
a les fires internacionals.
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Èxit de participació
a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura a Llagostera
119 persones van participar a la pedalada-caminada contra el canvi climàtic

Un any més s’ha tornat a celebrar a Llagostera 
la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 
i Segura, que va tenir com a activitat principal 
una pedalada-caminada, celebrada diumenge 
26 de setembre. La iniciativa va ser molt ben 
rebuda pels llagosterencs i llagosterenques i un 
total de 119 persones es van reunir per moure’s 
contra el canvi climàtic. Prèviament, el Club 
BTT Llagostera i el Grup Excursionista Bell-matí 
havien dissenyat un recorregut suau, apte per 
a totes les edats, una part del qual passava 
per l’interior del nucli de Llagostera. Amb l’ús 
d’aquest mitjà de transport més sostenible, els 
participants van reduir l’emissió de gairebé 300 
kg de CO2.

En acabar el recorregut, es va oferir esmorzar 
a tots els assistents, i també alguns obsequis 
cedits per la Generalitat de Catalunya. També 
es van programar altres activitats lúdico-
educatives, com un circuit de bicicletes i un 
taller organitzat per Bicis Medina.  

Entre altres activitats emmarcades dins aquesta 
Setmana, que va tenir lloc a tots els països 
europeus del 22 al 29 de setembre, cal 
destacar la celebració del Dia Europeu sense 
Cotxes (dimecres 22) i el punt informatiu al 
mercat organitzat pels agents mediambientals 
(dijous 22 i diumenge 26), en el qual es difonien 
diferents accions de mobilitat sostenible. Però 
des de l’àrea de Medi Ambient es pretén 
anar més enllà i promoure l’ús de la bicicleta 
a l’Institut com una manera de promoure un 
vehicle tan beneficiós per al medi ambient com 
divertit des del punt de vista lúdic i esportiu.
La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i 
Segura vol incentivar la reflexió sobre el fet que 
el cotxe privat és el responsable de la meitat 
de les emissions de CO2 a l’atmosfera que 
provoquen el canvi climàtic i aconseguir crear 
una nova cultura de la mobilitat que sigui més 
sostenible, més segura i més saludable.



Finalitzada la implantació
de la recollida selectiva d’orgànica

El desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica al 
municipi de Llagostera ja és una realitat. Aquest estiu, durant els 
mesos d’agost i setembre, s’han acabat d’instal·lar els contenidors 
de separació d’orgànica a les urbanitzacions de Selva Brava i 
Font Bona i a tots els veïnats del municipi, que eren les últimes 
zones que encara no en disposaven. Amb aquesta acció, que 
s’emmarca dins la campanya “Reciclar l’orgànica ens fa créixer”, 
s’ha aconseguit arribar al 100% de la població de Llagostera.
A més, des de l’àrea de Medi Ambient s’ha dut a terme una 
campanya porta a porta i a través de diferents punts informatius 
per tal d’arribar al major nombre de veïns possible. Amb l’objectiu 
de facilitar la separació de matèria orgànica, s’han repartit cubells i 
bosses compostables a cada llar i s’ha informat sobre la separació 
correcta dels residus orgànics. També s’ha instal·lat un punt 
d’informació al mercat setmanal que recorda a tota la població la 
importància de separar aquesta fracció de residus.

Llagostera, per
una cultura sostenible

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera posa en 
marxa una nova campanya de difusió ambiental. Amb el lema 
“Llagostera dóna un cop de mà per la sostenibilitat”, té com 
a objectiu difondre uns hàbits diaris que portin a una cultura 
responsable, necessària per a la tendència ambiental i social 
actual, que respecti el medi ambient i tingui en compte els 
recursos naturals disponibles. Es tracta, en definitiva, de buscar el 
desenvolupament sostenible de la nostra societat. És des de l’àmbit 
local, a l’escola, a la feina, al carrer, a les llars, en el dia a dia de 
Llagostera, on cal treballar per anar introduint aquests petits canvis. 
Els agents ambientals realitzaran visites a cada casa per tal 
d’entregar una guia sobre bones pràctiques ambientals, donar la 
informació necessària i recordar la correcta gestió dels residus.  
Paral·lelament s’hi han organitzat diverses activitats relacionades, 
com el Concurs de fotografia i dibuix sostenible, activitats a les 
escoles i una gran festa final, que tindrà lloc el dia 20 de novembre 
a la plaça Catalunya.
Per als responsables de l’àrea, l’adopció d’una cultura sostenible i 
responsable ens enriqueix com a individus, fa evolucionar la nostra 
societat i assegura un futur millor per a les properes generacions.

Nous agents ambientals
de Llagostera

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera ha ampliat 
el seu àmbit d’actuació gràcies a la incorporació de quatre agents 
ambientals subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC).
Aquest reforç té una durada de sis mesos, fins al gener de 2011, 
i permet impulsar la presència d’aquests educadors al carrer, a 
les escoles, a la deixalleria, al mercat o directament a la porta de 
casa, explicant una campanya ambiental. La seva finalitat és la de 
recordar la necessitat de separar correctament les deixalles i per 
això fan diverses campanyes, com la implantació de la recollida de 
la fracció orgànica a les urbanitzacions i veïnats, la promoció de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la difusió d’una cultura 
sostenible amb la campanya “Llagostera dóna una cop de mà per 
la sostenibilitat”, i altres activitats relacionades.
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Jornades Europees del Patrimoni a Llagostera
Aquest mes de setembre s’han celebrat 
arreu del continent les Jornades 
Europees del Patrimoni, una iniciativa del 
Consell d’Europa per donar a conèixer 
als ciutadans el patrimoni arquitectònic 
monumental del seu territori. 
Emmarcades dins d’aquestes jornades, a 
Llagostera es van organitzar dues visites 
guiades a dos indrets del municipi on 
recentment s’hi han fet intervencions 
arqueològiques. L’objectiu: promoure el 
patrimoni llagosterenc.

1. Can Salades i Can Caciques i les 
fresqueres de la plaça Llibertat i de la 
Doma petita
La visita va iniciar el recorregut a Can Salades, 
on s’hi podia visitar l’exposició “A la recerca del 
passat. Buscar els orígens. Trobar respostes”, 
que mostra la col·lecció d’arqueologia de 
Llagostera, formada per materials corresponents 
al llarg període històric que va del Paleolític 
Superior (fa 100.000 anys) a l’època romana 
i medieval. Aquests materials arqueològics 
provenen majoritàriament de donacions de 
particulars fetes a l’Ajuntament de Llagostera. 
Paral·lelament es tracta la història de les 
recerques arqueològiques a Llagostera, les 
tècniques arqueològiques emprades, i també el 
coneixement sobre la història antiga que aporta 
aquesta metodologia.

El recorregut va continuar a Can Caciques, 
una casa del carrer Olivareta que amaga una 
de les torres i part dels murs de la muralla. 
La intervenció arqueològica es va fer entre 
els anys 2008 i 2010 i ha deixat al descobert 
una bestorre del segle XIV amb tres espitlleres 
clarament visibles des de l’interior de la casa i 
una part del fossar que envoltava la muralla.

Les fresqueres de la plaça Llibertat 
i de la Doma petita
El nucli antic de Llagostera amaga una bona 
mostra d’aquestes construccions que es 
poden datar entre el segles XVI i XVIII. Tot i 
que sovint han donat lloc a interpretacions 
més llegendàries, la seva funcionalitat era la 
de dipòsit per conservar aliments a resguard 
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de la llum i de la calor. Són les anomenades 
fresqueres. 

Les obres de remodelació de la plaça Llibertat 
van permetre habilitar un accés des de la 
plaça a una d’aquestes fresqueres, tot i que 
originalment s’hi accedia des de l’interior de la 
casa número 3 de la plaça Llibertat.
El recorregut va acabar amb la visita a una altra 
fresquera, situada a l’interior de la casa del 
carrer Girona coneguda com la Doma Petita per 
ser la residència d’aquest càrrec eclesiàstic.

2. La Torre dels Moros
Les jornades van finalitzar amb una visita a la 
Torre dels Moros el passat 26 de setembre. 
En aquest indret s’hi han realitzat diverses 
campanyes arqueològiques que han deixat al 
descobert un edifici termal que formava part 
d’una vil·la romana a Panedes que encara no 
s’ha localitzat. L’edifici, de quatre cambres, 
allotjava les piscines o banyeres d’aigua calenta 
i tèbia característiques de les termes, i també 
la sauna. 

Per què Torre dels Moros?
El topònim Torre dels Moros el 
trobem referenciat al segle XVI 
i evidencia ja la consciència 
dels llagosterencs d’aleshores 
sobre la gran antiguitat del 
monument que, com se solia 
fer en aquell temps, s’atribuïa 
a la dominació musulmana.
Avui sabem que les restes són 
fins i tot més antigues, com a 
mínim del s. III, i que es tracta 
d’unes termes, segurament la 
part visible d’una vil·la romana 
encara per descobrir. 

La vil·la romana
de Panedes 
Les vil·les romanes eren 
originalment explotacions 
agràries que, en alguns casos, 
van esdevenir residència del 
domus (senyor) de manera 
més o menys permanent.
Estaven situades enmig 
d’una propietat de terres de 
cultiu, i la fertilitat del sòl 
era un condicionant del seu 
assentament. Constaven d’una 
part residencial o pars urbana 
on habitava el propietari i la 
seva família. Al costat hi havia 
la pars rustica, on es trobaven 
edificis propis d’una explotació 
agrícola: cellers, estables, 
magatzems i els habitatges 
dels treballadors, alguns dels 
quals eren esclaus. 
Les termes formaven part de 
l’habitatge, i tant podien estar 
enmig de la pars urbana com 
en un edifici aïllat, tal com 
sembla que passa a la Torre 
dels Moros. 
La vil·la romana de Panedes 
estava situada a tocar de 
l’antic camí de la costa a 
Girona, en un lloc idoni que 
fou freqüentat fins ben entrada 
l’edat mitjana.
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L’Ajuntament edita un llibre que repassa
la vida i l’obra de Peio Pascual
“Sense recepta” ha estat escrit pel periodista llagosterenc Miquel Codolar

La Sala de Plens de l’Ajuntament va quedar petita 
per acollir la presentació del llibre “Sense recepta. 
Aproximació a la vida i el pensament del metge, 
pintor i poeta de Llagostera, Pompeu Pascual”, 
escrit pel jove periodista llagosterenc Miquel 
Codolar i editat per l’Ajuntament. 
L’acte, que va tenir lloc el 15 d’octubre a les 19.30 
h, va reunir alguns dels prologuistes del llibre, 
com el poeta i assagista Joaquim Marco Revilla, 
l’historiador d’art Frederic-Pau Verrié i l’articulista 
Enric Ramionet. També cal destacar la presència 
de Joan Capdevila, amic i veí de l’homenatjat, que 
va obrir la presentació ressaltant el vessant humà 
de Pascual. 

Tot seguit els nombrosos assistents es van 
acostar al local social de la Caixa, situat al carrer 
Consellers de Llagostera, per recórrer l’exposició 
que mostra algunes de les obres de Peio Pascual, 
que donen una visió global de la seva faceta 
pictòrica. L’exposició va estar oberta fins l’1 de 
novembre i es va poder visitar tots els divendres a 
la tarda i dissabtes, diumenges i festius durant el 
matí i la tarda. Dissabte 30 d’octubre, l’artista Lluís 
Bosch Martí va fer-hi una visita guiada.

Peio Pascual va néixer el 31 de maig de 1929 
i és fill de Domingo Pascual Carbó, metge i 
industrial, i de Paquita Coris i Castelló, aficionada 
a la música i a la pintura. Casat amb la mestra 
Maria Gifre Rodríguez, amb qui va tenir sis fills, va 
fer l’especialitat en urologia, però hi va renunciar 
per fer costat al seu pare, metge de Llagostera. 
És pintor, poeta i col·leccionista. Ha publicat tres 
llibres de poesia i un que recull les converses 
radiofòniques amb alguns llagosterencs.
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Llagostera celebra la Festa
de la Gent Gran

Llagostera va celebrar la 29a Festa de la Gent 
Gran, que s’organitza anualment en homenatge 
a tots els llagosterencs i llagosterenques de més 
edat del municipi el primer diumenge d’octubre. 
Els actes de la festa, que enguany va reunir un 
total de 524 jubilats, es van iniciar a les 10.30h 
amb una missa solemne oficiada pel mossèn 
Enric Plantés que va omplir l’església. Al migdia va 
tenir lloc un dinar de germanor al Local Polivalent, 
seguit de música i ball a càrrec de l’Orquestra 
Harmonia. 

L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, 
que va presidir l’acte acompanyat de diversos 
regidors, va voler agrair l’esforç de les entitats 
col·laboradores i de la gairebé cinquantena 
de voluntaris que van treballar tot el cap de 
setmana desinteressadament. La festa, que 
està organitzada per l’Ajuntament de Llagostera 
juntament amb altres entitats locals com la Creu 
Roja i el Casal Parroquial, és gratuïta per a totes 
les persones majors de 65 anys empadronades 
al municipi.



ICV

La construcció de l’edifici de la ràdio o l’enderroc 
de l’estanc de dalt, popularment conegut com “La 
doma” i situat al carrer St. Felip Neri, són alguns 
exemples d’una política local que, per acció i per 
omissió, menystenia el potencial del nostre nucli 
antic i el mantenia en l’oblit. 

Si algun mèrit és especialment remarcable dels 
anys de govern de l’Entesa, aquest és que va as-
sentar les bases de la recuperació d’aquest espai. 
Amb una actuació decidida va fer una planificació 
específica d’aquest àmbit i va protegir els edificis 
que integren el patrimoni arquitectònic local. Va 
encarregar el projecte de reurbanització del nu-
cli antic i va aconseguir diverses subvencions per 
executar-la, entre elles una subvenció d’1 milió 
d’euros aconseguida pel nostre diputat a Madrid, 
Joan Herrera. 

En el llarg camí de la rehabilitació, l’Ajuntament vo-
lia fer un primer esforç econòmic perquè després 
els propietaris també fessin la seva aportació.

L’actual govern ha donat continuïtat a aquesta 
línia d’actuació i ha aconseguit també una nova 
subvenció d’1 milió d’euros del Ministerio de la 
Vivienda. Sens dubte, és un motiu de satisfacció, 
però hem de dir que, a parer nostre, CiU i IxLL 
han errat a l’hora de triar què s’havia de fer amb 
aquests diners. 

Nosaltres considerem que altres actuacions 
tenien prioritat, com ara: una nova fase del pla 
d’accessibilitat (als carrers St. Feliu, J. Maragall 
o Santiago Rusiñol), la millora de l’entorn i la ur-
banització de les cases barates, la prolongació 
del carrer Lacustària, o una millora real dels ha-
bitatges (de les seves condicions d’habitabilitat, 
amb la supressió de barreres arquitectòniques, la 
instal·lació d’ascensors, l’adequació de banys, cui-
nes, instal·lació elèctrica, aïllament tèrmic, etc). 

Nosaltres no els hauríem destinat a pintar façanes. 
I com a mínim els hauríem distribuït de manera 
que no acabés subvencionant: 
- propietaris que tenen una sobrada capacitat 

econòmica.
- diversos habitatges d’un mateix propietari.
- habitatges que estan tancats o són segones 

residències.
- habitatges que tinguin la condició de volum 

disconforme o que mantinguin elements o ma-
terials no admesos pel pla especial.

- propietaris que han demostrat una total i abso-
luta despreocupació en el manteniment del seu 
immoble.

Cal dir que nosaltres compartim que aquesta 
actuació s’havia de promoure, però pensem que 
es podia haver fet amb petits incentius, amb una 
petita empenta, i que els veïns havien d’assumir 
la major part de la inversió. Evidentment som 
conscients que el nostre posicionament no és tan 
popular, però estem convençuts que és més just 
i més rigorós.

ERC

De fa anys l’Ajuntament de Llagostera i molts 
llagosterencs hem treballat per tenir el nucli 
històric que Llagostera es mereix. Començant 
per la restauració de la muralla i seguint pel 
projecte d’urbanització de la Plaça del Castell, 
l’arranjament del teulat de l’església, l’establiment 
de rutes d’interès pel casc antic, la ubicació 
d’esdeveniments com la Fira del Bolet o represen-
tacions teatrals, i la recerca de subvencions fins 
arribar a la situació actual, en un procés que té 
continuïtat en el Pla de Barris.

El Pla de Barris, que ha estat concedit a Llagoste-
ra per part de la Generalitat de Catalunya, ajudarà 
a aconseguir tots els objectius que s’han proposat 
tots els grup polítics (govern i oposició), tant pel 
que fa a l’urbanisme de la zona com per a millorar 
la cohesió social.

El grup d’ERC comparteix doncs amb el govern 
municipal la necessitat de seguir destinant esfo-
rços i diners a aquesta zona tan important del mu-
nicipi, i destinar-los a la rehabilitació i restauració 
de les façanes dels edificis ens sembla una bona 
manera de valoritzar el barri.

Malauradament encara hi ha aspectes que ens 
preocupen. L’exigència d’un projecte per obtenir 
l’ajut i el fet que s’hagi de pagar el cost de l’actuació 
abans de rebre la subvenció no ens semblen solu-
cions imaginatives donada la situació econòmica 
actual. Si s’hagués fet una reunió prèvia amb els 
veïns, que no han pogut participar en absolut en 
l’elaboració de la proposta, potser s’hagués arri-
bat a altres solucions. Tampoc no entenem per 
què hem endarrerit tant la posada en marxa d’un 
projecte que abans de l’estiu va aprovar-se al ple i 
per què s’ha tardat tant a fer una reunió únicament 
informativa? 

A un nivell més general, ens preocupa que no es 
consideri prioritària la instal·lació d’un ascensor a 
l’Ajuntament o que no es vegi una línia clara en 
el tema de la mobilitat per la zona –alguns veïns 
recordaran una reunió feta el mes de febrer en què 
es plantejaven uns canvis de circulació que encara 
no s’han produït.  

Entre tots millorarem Llagostera, diuen. És cert. 
Ja fa força temps que Llagostera està canviant. 
Però compte, que cal millorar-la amb seny i bon 
gust. No creiem, per exemple, que un procés de 
participació ciutadana com cal hagués aprovat les 
obres que s’han fet a la Plaça i, molt menys, que 
s’hagués donat el vistiplau a muntar una estàtua 
que ens costa 12.000 euros als llagosterencs. 

Segurament alguns dels nostres conciutadans 
haurien preferit donar una sortida diferent a 
aquests diners que sembla que els sobrin. A al-
tres, malauradament, els manquen.

IxLL

Els antecedents de l’actual campanya per a la 
restauració de façanes se situen en la iniciativa 
de concórrer al Pla de Barris de la Generalitat de 
Catalunya.

L’any 2007, al programa electoral dels Indepen-
dents, dèiem: 
“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 posada en 
valor dels habitatges de les “cases barates“ i el 
nucli antic, aturant així el procés de degradació i 
de gueto actual.” 

Un cop posats a treballar al govern municipal ens 
hem aplicat a aconseguir en primer lloc la conces-
sió dels ajuts per a la rehabilitació integral del nucli 
antic. Es va aconseguir al segon intent i, gràcies 
a això, Llagostera rebrà al llarg dels propers cinc 
anys la subvenció econòmica més important de la 
seva història: un total de 3.750.000 euros (gaire-
bé 624 milions de pessetes). 

El projecte és de més de 5.000.000 euros (832 
milions de pessetes), que afavorirà directament la 
població del barri (cens 2009): 2.174 habitants 
(28% del total del municipi), i indirectament les 
finances municipals i tot el poble.  

Ser un poble amb Pla de Barris concedit ens ha 
obert moltes portes, perquè des de l’obtenció de 
la subvenció, s’han aconseguit altres ajuts espe-
cífics per a pobles amb Pla de Barris i altres que 
no ho eren però on també ha estat tinguda en 
compte la nostra condició de poble en procés de 
rehabilitació. S’han aconseguit ajuts a càrrec del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, a càrrec de Fons 
Europeus Feder, procedents de l’1’% cultural... Tot 
per ser invertit al barri. 

I també ens ajuda a exigir a altres administracions 
que facin obres llargament esperades, com és 
el cas de la reforma de la travessia dels carrers 
Camprodon i Marina i que esperem que aviat es 
concreti.

Ara, gràcies a les gestions realitzades pels com-
panys de l’equip de Govern de CiU, que han fet 
treballar a favor de Llagostera el seu grup par-
lamentari a Madrid, hem aconseguit 1.000.000 
euros més (166 milions de pessetes). 

Amb això podrem donar una nova imatge al po-
ble, per atraure visitants i activitat, però també per 
nosaltres mateixos, perquè tots plegats valorem el 
que tenim a casa. Ara que l’economia no passa el 
millor moment, és una satisfacció per a l’equip de 
govern poder mantenir aquest alt nivell d’inversió, 
contribuir al manteniment de l’ocupació en obra 
pública i al mateix temps posar les bases per a la 
millora del barri i de les condicions de vida de les 
persones que hi viuen, sense la imposició de cap 
càrrega als veïns.
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Rebre a Llagostera, per part del Govern Central, 
una subvenció d’un milió d’euros, ens complau a 
tots.

La responsabilitat de com es gasta aquest milió 
d’euros recau en el govern municipal, però pensem 
-com sempre- que es podia haver comptat amb la 
resta de grups polítics que formem l’ajuntament, 
per decidir quines prioritats té el poble.

No només l’alcalde i el seu govern són els que 
haurien de garantir que aquests diners repercu-
teixin en la major part de la ciutadania de Llagos-
tera. Hauríem de ser tots els responsables polítics 
del poble, amb la participació ciutadana, els que 
hauríem de decidir a quines necessitats s’han de 
destinar aquests diners.
Hem de tenir present que per a un ajuntament un 
milió d’euros en temps de forta crisi representa 
molt més que en temps de bonança. Això fa que 
la responsabilitat sigui encara més gran i la for-
ma de gastar-los hagi de ser molt més curosa. 
Són diners públics, és a dir, de tothom, i aquells 
que no en surten directament beneficiats han de 
veure molt clar que s’han destinat a una finalitat 
imprescindible i que repercuteix en la major part 
de la població.

Si nosaltres governéssim a Llagostera, i en plena 
crisi haguéssim tingut l’oportunitat de disposar 
d’un milió d’euros dels fons de l’estat:
- No els hauríem invertit en arreglar unes quan-

tes façanes, hauríem fet altres millores socials i 
d’infraestructures més necessàries i de les quals 
es beneficiés la major part de la població com, 
per exemple, facilitar la mobilitat i l’accessibilitat 
(voreres i carrers, ascensors, etc), millorar els 
serveis sòcioeducatius i sanitaris de Llagoste-
ra, millorar la seguretat del poble dotant més i 
millor a la nostra policia municipal... 

- No els hauríem repartit sense tenir en compte 
les possibilitats econòmiques dels beneficiaris. 
És difícilment explicable perquè a alguns se’ls 
finança tota la façana, a uns altres una part i, a 
la resta de la població, res de res. 

- No hauríem oblidat l’esport. Nosaltres creiem 
en un esport sostenible, com a eina  que ajudi a 
la integració, a la cohesió social i a la transmis-
sió de valors (solidaritat, esforç, respecte...).

Però això no ens ve de nou. Hi ha d’altres subven-
cions que es podien haver destinat a finalitats més 
necessàries, com per exemple la que es va des-
tinar a la remodelació de la Plaça Catalunya. Nos-
altres no l’hauríem tocat i no val dir que gràcies a 
l’obra s’han pogut arreglar les filtracions. Tothom 
sap que les filtracions dels pàrkings s’arreglen per 
dins.
Per acabar, ens hauria agradat que per la diada 
de l’11 de setembre, el nostre alcalde hagués fet 
un discurs propi, que donés cabuda a totes les 
sensibilitats del poble, que promogués els valors 
socials i la cohesió, però no va ser així, ens va 
proposar el manifest d’Omnium Cultural, no hi 
vam tenir inconvenient, però vam manifestar que 
consideràvem millor que l’alcalde exposés la seva 
pròpia opinió. 

CiU

Amb l’aprovació de les bases i l’obertura de la 
convocatòria per optar a les subvencions per re-
habilitar façanes dels habitatges del nucli antic i el 
seu entorn, s’acaba un procés que va començar fa 
dos anys, quan el grup de CiU al Congrés de Dipu-
tats va aconseguir aprovar una esmena als Pres-
supostos Generals de l’Estat, aconseguint que el 
Ministerio de Vivienda reservés 1 milió d’euros per 
a Llagostera. Malgrat la incredulitat mostrada per 
alguns dels grups de l’oposició, que reiteradament 
havien dit que aquesta inversió no es faria realitat, 
finalment Llagostera pot disposar d’1 milió d’euros 
per invertir en la millora d’un espai estratègic, com 
és el nucli antic i el seu entorn. 

No ha estat fàcil que aquests diners arribessin. Les 
retallades pressupostàries del govern espanyol, 
juntament amb les retallades fetes pel propi Minis-
terio (va anunciar una reducció de les ajudes d’un 
25% el mateix dia que el Ple de Llagostera aprova-
va les bases de les subvencions), podien fer perillar 
la seva obtenció. Gràcies al suport dels diputats de 
CiU a Madrid, Pere Macias i Jordi Xuclà, a l’esforç 
fet per l’Ajuntament de Llagostera que ha defensat 
al més alt nivell la necessitat que aquests diners 
arribin al poble, i a la voluntat del Ministerio, que ha 
vist amb bons ulls el projecte, el milió d’euros s’ha 
aconseguit íntegrament, sense retallades.

En un període com l’actual, obtenir 1 milió d’euros 
d’inversió pública hauria de ser motiu d’orgull 
per a tots. I sorprèn que un projecte així no hagi 
tingut el suport de cap dels partits de l’oposició. 
Aquest sentiment agredolç es va fer evident quan 
els grups del PSC i d’ICV varen votar en contra de 
l’aprovació de les bases. Malgrat que se’ls va ex-
plicar reiteradament que el Ministerio condicionava 
el destí dels diners a la rehabilitació d’habitatges i 
que les actuacions que alguns grups de l’oposició 
reclamaven com alternativa ja estan incloses dins 
el Pla de Barris, no varen voler donar suport a la 
proposta. El grup de CiU lamenta aquest fet, ja que 
una inversió d’aquesta importància no es pot deixar 
perdre i els seus efectes transcendeixen aquesta 
legislatura i les sigles dels partits. Si hi havia grups 
que no estaven d’acord amb les bases, podien ha-
ver presentat esmenes al text. Malauradament, els 
grups de l’oposició no en va fer cap. 

En moments de crisi cal aportar solucions. S’ha de 
treballar per aconseguir tirar endavant, deixant de 
banda el partidisme i treballant per al poble. Si es 
dediqués el mateix esforç a fer propostes per sortir 
de la crisi que a buscar defectes a les propostes 
dels altres o a patir per qui s’emporta el mèrit, se-
gur que s’obtindrien millors resultat i Llagostera en 
sortiria beneficiat. Esperem que aquesta actuació 
permeti crear llocs de treball, millorar les condi-
cions de vida de la gent i que les actuacions a les 
façanes, junt amb les previstes dins el Pla de Barris 
i les obres de reforma de la muralla, donin un major 
valor a aquest espai, millorin la qualitat de vida i 
permetin que Llagostera i la seva població siguin 
un referent.

Entre tots podem aconseguir-ho.



Malgrat la pluja que va caure el 12 d’octubre 
durant bona part del matí i el fort vent que es 
va girar durant la tarda, la festa del Bolet de 
Llagostera va rebre enguany prop de 6.000 
visitants. Una xifra inferior a la de l’any passat, però 
que els organitzadors valoren molt positivament, 
tenint en compte les pèssimes condicions 
meteorològiques.
Per als responsables, aquest fet demostra que la 
fira està totalment consolidada i que s’ha convertit 
en un clar referent per a tota la comarca del 
Gironès. Al llarg de tot el dia, el nucli antic de 
Llagostera es va convertir en un mercat, ambientat 
entre els anys 1900 i 1915, amb un gran nombre 
d’activitats: parades de bolets, demostració i tallers 
d’oficis antics, lectures dramatitzades de llegendes 
de Llagostera amb l’actor Martí Peraferrer, 
exposicions de bolets naturals, exhibicions de 
falcons... 
També va tenir lloc el lliurament de diversos 
guardons, com el tradicional Ou de Reig, que 
enguany va recaure en Josep Cantó i Antoni 
Mascort, per la seva “feina incansable” com a 
historiadors locals. La presidenta de la Unió de 
Botiguers, Roser Rufí, va lliurar els premis del 
Concurs d’Aparadors a la fleca Flor de Maig i 
a la farmàcia Saurí, el responsable de la qual, 
Joan Saurí, també va recollir un reconeixement 
per la seva trajectòria professional. D’altra banda, 
l’Associació de Restaurants de Llagostera va 
entregar la Forquilla de Plata a Carme Collell.
Pel que fa al Concurs de Bolets, Joan Bayé es va 
endur el premi al bolet més gran, Carmen Casas 
al cistell més variat i Abel i Vicente Botella al bolet 
més estrany.
Per tal de poder donar cabuda al gran nombre 
d’assistents, com cada any es van habilitar 
diverses zones d’aparcament, així com un trenet 
que va apropar els visitants fins a la zona del 
mercat.

Prop de 6.000 
persones visiten 
Llagostera durant la 
vuitena edició de la 
Fira del Bolet tot
i el mal temps


