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Finalitza la rehabilitació 
de la muralla

La campanya de millora
de façanes ha rebut

més de 80 sol·licituds

El Pla de Barris supera
la seva primera avaluació

amb bona nota

Unes 300 persones, a la Festa
de la Sostenibilitat

Es destinaran uns 200.000 euros a 
equipar la nova biblioteca

Julià Cutiller
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Treballem per
seguir avançantSumari
Comença el 2011 i la crisi econòmica segueix fent estralls. El serveis socials estan saturats i cal 
donar resposta a la demanda creixent d’assistència per part de capes de població que mai no 
s’haurien plantejat haver de recórrer a aquest tipus d’ajuda.

Gràcies a la feina feta tenim eines al nostre abast per donar suport a la gent que ho necessita. El Pla 
de Barris permet reforçar serveis que s’estan convertint en imprescindibles per fer front a la crisi. A 
més, actuacions com les subvencions per rehabilitar les façanes del nucli antic, la millora de les cases 
barates i el seu entorn o la reforma de la muralla donen feina a les empreses de construcció locals 
i, alhora, donen un valor afegit al nucli antic, fet que ha de permetre a mig termini revitalitzar l’espai i 
potenciar-lo econòmicament.

Tot i així, la vida continua i malgrat les adversitat de l’economia, cal seguir avançant i treballant per 
tenir un poble millor. En aquest sentit, l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2011 ens ha confirmat una bona notícia: Llagostera rebrà 100.000 euros del Ministeri de Cultura 
per fer millores al Teatre Casino Llagosterenc, gràcies a l’aprovació d’una esmena del grup de CiU 
al Congrés dels Diputats. Malgrat que les necessitats del teatre són considerables i no es podran 
atendre totes amb aquesta subvenció, és una quantia important en temps de crisi econòmica i 
permetrà continuar les millores que s’han anat fent al teatre els darrers tres anys.

Per part meva, només em resta desitjar-vos un feliç 2011 i esperem que l’any que comença sigui 
millor que el que deixem enrere. 

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Amb l’inici del nou any, Llagostera pot 
gaudir de la muralla totalment restaurada. 
Les obres de rehabilitació han permès 
recuperar el valor d’aquesta edificació, 
datada en origen al segle XIII, eliminant els 
elements afegits i retaurant els més antics. 

Les obres de rehabilitació de la muralla de 
Llagostera han finalitzat, tal i com estava previst, 
abans d’acabar l’any. L’actuació ha servit per 
posar en relleu els valors d’aquest monument 
històric, que es perllonga des del carrer del Fred 
fins al carrer Processó, tot vorejant l’edifici de 
l’Ajuntament. 

Els treballs de rehabilitació han consistit a 
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 que existien, urbanitzar i enjardinar la 
franja entre la muralla i la calçada del carrer 
i, finalment, il·luminar la muralla. En definitiva, 
els llagosterencs i els visitants han pogut 
redescobrir una construcció que emergeix ara 
amb tot el seu esplendor.

Una muralla
amb molta història
La vila de Llagostera ha estat emmurallada des 
del segle XIII. L’interior de la muralla tenia quatre 
torres rodones i era una veritable ciutadella que 
protegia el castell, l’església i l’espai conegut 
com l’Hort del Castell. Al recinte exterior hi havia 
dues torres. Actualment se’n conserven tres: 
dues a la plaça del Castell i una tercera al carrer 
del Fred.

Entre els segles XVI i XIX va tenir lloc un procés 
de degradació de la muralla, que en part va 
ser enderrocada i en part es va integrar a la 
construcció d’habitatges. La muralla va servir 
per suportar el teulat i les vigues de noves 
construccions i va quedar integrada com una de 
les parets de l’habitatge.

Dues fonts de finançament
Les obres van iniciar-se el mes de setembre 
passat, amb un pressupost aproximat de 
230.000 euros i un termini d’execució de 
13 setmanes. Han tingut dues fonts de 
finançament: mitjançant 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 a través del FEDER (Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional).

Llagostera redescobreix la seva muralla
Els treballs de millora d’aquesta construcció es van acabar,
tal i com estava previst, a finals de desembre



Del modest projecte
inicial... a l’ambiciosa
realitat actual

En el projecte inicial d’urbanització del nucli 
antic de Llagostera, es preveien actuacions 
esporàdiques de millora a la muralla, 
que només afectaven el tram del carrer 
Processó. 

Aquestes actuacions no estaven definides 
en el projecte i disposaven d’un pressupost 
aproximat de 35.000 euros. També es 
preveien actuacions en la zona verda del 
carrer del Fred davant de la muralla, però ni 
es preveia enderrocar la casa adossada a la 
muralla (c/ del Fred, núm. 17) ni actuar a la 
muralla en aquest tram.

Per tal de fer una actuació global, que 
permetés rehabilitar tota la muralla i el seu 
entorn, es va presentar una proposta al 
FEDER 2007-2010 que va ser escollit pel 
seu interès patrimonial i històric, ja que la 
muralla de Llagostera està catalogada com 
a Bé d’Interès Nacional. Els fons FEDER són 
Fons europeus i ha estat la primera vegada 
que el poble de Llagostera ha aconseguit 
obtenir-ne.

Cost mínim per a Llagostera
En paral·lel, també es va demanar 
finançament a la Generalitat, que ha aportat 
110.000 euros procedents del programa 
“Reviure les Velles Ciutats”. Gràcies a aquest 
finançament, l’actuació sobre la muralla 
tindrà un cost mínim per a l’Ajuntament, que 
s’acostarà als 6.000 euros, per una actuació 
que en seu conjunt, suposa una inversió de 
230.000 euros.

Les actuacions a la muralla que s’han dut 
a terme inclouen el 100% dels trams del 
carrer del Fred, del carrer Processó, de la 
plaça del Castell i també en els murs de 
l’escala.



06 - Urbanisme

Llagostera
ensenya
la seva
nova cara
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Llagostera treballa per ensenyar la seva 
millor cara. El desembre passat ja van 
començar alguns treballs de rehabilitació 
de façanes al nucli antic, amb l’objectiu 
de dignificar la zona. I ara en començaran 
més. Veure bastides en aquest espai zona 
serà un fet habitual i d’aquí a uns mesos, 
de ben segur que Llagostera presentarà 
una imatge molt més bona: neta, 
renovada i posant de rellevància elements 
arquitectònics importants que fins ara 
passaven desapercebuts

Veure bastides al nucli antic de Llagostera no 
és estrany, des de finals de l’any passat. La 
campanya de rehabilitació de façanes impulsada 
per l’Ajuntament ha tingut molt bona acollida 
i en total s’han rebut, de moment, més de 
80 sol·licituds. Alguns dels projectes ja van 
començar el desembre passat i fins i tot algun 
ja s’ha acabat. L’objectiu de l’Ajuntament és 
promoure la rehabilitació de façanes a través 
d’ajuts per dur a terme les obres.

Des del desembre passat, són diversos els 
propietaris que ja disposen de l’acta d’inici 
de treballs que els permet començar les 

obres de rehabilitació de les façanes dels 
seus habitatges, situats majoritàriament al 
nucli antic del municipi. Les obres incloses 
en aquesta campanya estan subvencionades 
per l’Ajuntament, que en total ha rebut 82 
sol·licituds.

L’import total dels pressupostos presentats 
per diversos particulars ascendeix a 1,12 
milions d’euros, i l’import total de les 
subvencions atorgades, un cop revisada tota 
la documentació presentada, és de 770.000 
euros, xifra que significa gairebé el 69% del 
total.

Edificis catalogats
Cal destacar que d’aquestes 82 sol·licituds, 21 
corresponen a edificis catalogats, un fet que 
contribuirà a restaurar i/o recuperar part del 
patrimoni arquitectònic local.

Aquesta campanya se suma a les previstes 
dins el projecte d’Intervenció Integral al nucli 
antic del Pla de Barris al municipi de Llagostera 
i representa una inversió d’un milió d’euros a 
càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, 
gràcies al conveni signat a tres bandes entre 

l’Ajuntament de Llagostera, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i el Ministeri d’Habitatge.

Paral·lelament a l’atorgament d’aquestes 
subvencions a particulars, l’Ajuntament destinarà 
300.000 euros a pintar les façanes dels 
conjunts residencials popularment coneguts 
com a Cases Barates, la qual cosa suposarà 
un canvi en els visuals de l'entrada del poble 
i millorarà notablement la qualitat de vida dels 
seus habitants i de l'espai.

La campanya iniciada per l’Ajuntament 
per a la rehabilitació de façanes està 
tenint molt bona acollida, amb més de 80 
sol·licituds.
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Quin color tindran
les cases barates?

L’Ajuntament ha convocat un procés de 
participació ciutadana entre els veïns de les  
cases barates per tal d’escollir el color amb 
què es pintaran les façanes d’aquests blocs. 
Mitjançant els presidents de les comunitats de 
veïns, l’Ajuntament ha fet arribar una enquesta 
a llogaters i propietaris, amb tres opcions de 
colors per tal que triïn el que més els agradi. 
Els tres colors han estat proposats després 
d’un acurat estudi realitzat pel pintor Enric 
Ansesa (coautor de les cases de l’Onyar) i pels 
arquitectes Bosch i Frigola, que han redactat  
l’estudi i la proposta tècnica i paisatgística. 
Paral·lelament s’han realitzat diverses reunions 
amb els presidents de les comunitats per tal 
d’explicar el procediment administratiu a seguir. 
Cal tenir en compte que l’Ajuntament es fa 
càrrec del 100% del pagament de l’actuació. 
En aquest sentit s’ha signat un conveni entre 
l’Ajuntament i les cinc comunitats de veïns que 
formen part de les cases barates. 

Pagament immediat
de les subvencions

L’objectiu és ajudar els veïns i les 
empreses locals que estan duen a terme 
les obres

L‘Ajuntament de Llagostera pagarà de forma 
immediata les subvencions concedides a 
particulars per rehabilitar les façanes del 
municipi, un cop aquestes s’hagin executat i 
s’hagin justificat satisfactòriament. Amb aquesta 
mesura, l‘Ajuntament vol afavorir l’activitat 
econòmica, accelerar les reformes de les 
façanes i ajudar els veïns i les empreses locals 
que estan executant les obres.



El Pla de Barris de Llagostera 
supera la seva primera
avaluació amb bona nota
El pressupost executat ha estat completament justificat

L’Ajuntament de Llagostera ja ha celebrat (el 
10 de novembre passat) la primera reunió del 
Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de 
Barris. La trobada es va celebrar a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament i va ser presidida pel 
delegat del Govern, Jordi Martinoy, l’alcalde de 
Llagostera, Fermí Santamaria, i el director dels 
Serveis Territorials de Política Territorial i Obres 
Públiques, Ramon Ceide. 

El Pla de Barris de Llagostera està finançat amb 
el fons del Programa de Barris, que comporta 
una inversió de 5 milions d’euros fins al 2013. 
D’aquests, 3.750.000 euros (75 %) els aporta 
la Generalitat de Catalunya i els 1.250.000 
euros restants (25%) l’Ajuntament de Llagostera. 

El període que s’ha auditat ha estat fins al 30 
de setembre del 2010 i el pressupost executat i 
justificat fins aquesta data ha estat de 285.700 
euros, xifra que representa un 72 % del total 
previst a finals del 2010. Aquest fet ha estat 
valorat molt positivament tant pel director dels 
Serveis Territorials a Girona, Ramon Ceide, com 
pel cap de l’Oficina de Gestió del Programa de 
Barris, Ramon Botey.

Un cop tancat el 2010 amb les dades 
actualitzades a 31 de desembre, a continuació 
podeu veure un quadre-resum de les 
actuacions, que també podeu trobar en format 
digital des del web del Pla de Barris accessible 
des de https://pladebarris.llagostera.cat 

Un moment de la reunió a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Llagostera

Consell del Barri

Amb les dades actualitzes, durant el proper 
mes de febrer es convocarà la reunió del 
Consell de Barri, on es farà una valoració de 
l’execució del Pla de Barris i es repassaran les 
actuacions previstes per al 2011. 
Tot i que el gruix de les actuacions i inversions 
està previst per als anys 2012 i 2013, la 
inversió feta fins avui ja s’està traduint en 
millores en l’àmbit sociocultural, econòmic i 
de treball, mediambiental, urbanístic i en la 
mobilitat i l’accessibilitat al municipi.

Contractació del coordinador i de l’equip gestor

Oficina d’acollida del nucli antic

Mediació en els espais públics

Oficina del jovent del nucli antic

Actuacions culturals al barri

Dinamització, participació i comunicació

Espai d’Interpretació a “Can Caciques”

Rehabilitació de façanes

Millora de les voreres del carrer Ramal i altres indrets

Adquisió i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària

EXECUCIÓ SOBRE EL CALENDARI PREVIST

59.570,30

37.134,77

14.253,00

14.663,21

15.074,61

6.950,40

35.259,96

8.220,40

28.072,00

116.119,95

51.326,47

34.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

98.666,67

10.000,00

28.072,00

105.842,09

09 - Pla de barris

JUSTIFICAT
PREVIST
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Gran èxit
de la festa

de la
Sostenibilitat

La proposta, que va aplegar unes 300 
persones, forma part d’una campanya 
d’educació ambiental impulsada per 
l’Ajuntament
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Gràcies a tots!!

Des de l’Àrea de Medi Ambient volem donar 
les gràcies a tots els participants del concurs, 
als assistents a la festa i a tots aquells 
que dia a dia treballeu per aconseguir un 
desenvolupament sostenible. 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.

Unes 300 persones van acudir a la Festa de 
la Sostenibilitat que es va celebrar a finals de 
novembre a Llagostera. Aquesta festa era una 
més de les accions de la campanya “Llagostera 
dóna un cop de mà per la sostenibilitat”, inclosa 
dins la Setmana de Prevenció de Residus. 
La convocatòria va ser un gran èxit i la plaça 
Catalunya es va omplir de gent que volia 

participar en aquesta campanya d’educació 
ambiental que s’ha realitzat des de l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament.

Els nens i nenes, així com els adults, van gaudir 
dels jocs d’enginy fabricats amb materials 
reciclats de la companyia Katakrak, de l’obra de 
teatre Aigua de la companyia Metromàtic, del 

lliurament de premis del Concurs de fotografia i 
dibuix sostenible 2010, i d’una gran xocolatada 
final. Les actuacions, totes gratuïtes, volien 
ser un homenatge a la sostenibilitat ambiental, 
i es recordava la importància del consum 
moderat de l’aigua, del respecte a la natura o 
de la importància de disminuir la generació de 
residus.

1r. premi de Fotografia
Compostador integrat a la natura
LAIA XIRGO MARQUÈS

2n. premi de Fotografia
Amor sostenible
PAULA NUELL SAEZ

3r. premi de Fotografia
Sense reciclatge no hi ha color  
ALBERT DONATE SANCHEZ 

Premi al millor dibuix artístic
El parc
MARC MUNUERA ROCA

Premi al dibuix més original
Una Llagostera més sostenible és 
a les nostres mans
MARIA RECASENS ESPARRAGUERA 

Premi al dibuix més divertit
El reciclatge és divertit
ANNA VENTURA BADIA
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Sabeu què és el tètanus?
L’equip d’Infermeria del Consultori de Llagostera explica en aquest article
en què consisteix aquesta malaltia i què podem fer per prevenir-la

El tètanus és una malaltia infecciosa produïda per 
un bacteri anomenat Clostridium Tetani.
Aquest bacteri es troba fonamentalment a la terra, 
les escombraries, els fems i el tracte digestiu de 
les persones sanes. També cal saber que pot 
trobar-se a tot arreu perquè és transportat pel 
vent.

La forma més freqüent de contagi és per una 
lesió a la pell com ara ferides, mossegades, etc., 
a través de les quals el bacil tetànic penetra a 
l’organisme.

El tètanus només es pot prevenir mitjançant la 
vacunació; pel fet d’haver patit la malaltia no 
quedem immunitzats.

Sabeu què són les vacunes?
Són productes biològics que contenen un 
microorganisme sencer, una part o un element 
derivat. Són incapaços de desenvolupar una 
malaltia en les persones, però tenen capacitat 
per protegir-les contra la infecció i estimular-ne les 
defenses.

La vacuna antitetànica és molt eficaç, fàcil 
d’administrar i completament inofensiva.

Amb la primovacunació, és a dir, la primera 
vegada que ens vacunem, s’administren 3 
vacunes. La primera dosi en iniciar la vacunació, la 
segona al cap dels 2 mesos i la tercera entre els 
6 i 12 mesos després de la primera dosi. Es torna 
a revacunar als 40 i als 65 anys si no hi ha cap 
incidència, o sigui, si no hem patit cap ferida amb 
risc d’infecció.

La vacunació antitetànica es fa amb la vacuna Td, 
que a més ens proporciona protecció contra la 
diftèria.

Fes servir el teu Carnet Vacunal cada vegada que 
t’hagis d’adreçar a un Centre Sanitari. 
Si tens algun dubte, adreça’t a la teva infermera o 
al teu metge de família i t’informarà.
Estar ben vacunat ens evita problemes majors. 

VACUNA’T!!! 
Equip Infermeria Consultori Llagostera

Curs de defensa personal
per a dones

El Consorci de Benestar Social del Gironès 
ha organitzat un taller de defensa personal 
per a dones. El curs és gratuït i va adreçat 
a dones majors de 18 anys. El taller s’està 
impartint a les instal·lacions del Casal 
Parroquial, del 18 de gener al 22 de febrer. 
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L’Ajuntament de Llagostera destina
uns 200.000 euros a equipar
la Biblioteca Julià Cutilller
Aquesta és una de les inversions més importants previstes enguany

L’Ajuntament de Llagostera ha iniciat el procés 
de licitació del mobiliari per a la biblioteca 
Julià Cutiller. El projecte, que té un pressupost 
d’aproximadament 200.000 euros, és una de les 
principals inversions previstes en el pressupost 
municipal per a aquest 2011.

Paral·lelament, continuen les obres del centre 
cultural Can Roig (a l’antiga fàbrica de Can Roig), 
els baixos del qual acullen la biblioteca. Els treballs 
es troben al final de la seva primera fase, que 
contempla l’habilitació de l’estructura de l’edifici i 
la construcció de la biblioteca, els accessos pels 
carrers Lleó i Gànic i l’acabament de la façana. 

Concurs per al nou logotip
de la biblioteca

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera i la 
Biblioteca Julià Cutiller han convocat un concurs 
per escollir el logotip que representarà la nova 
biblioteca a partir de la seva inauguració. Les 
bases es poden consultar des del web oficial de 
l’Ajuntament o des de la mateixa Biblioteca.
El premi està dotat amb 500 euros i el termini 
per presentar els originals finalitza el 20 de 
gener de 2011. El concurs està obert a tothom 
major d’edat. El nom del guanyador es farà 
públic el proper 9 de febrer a través del web de 
l’Ajuntament: www.llagostera.cat

Les obres de biblioteca Julià Cutiller es troben prop de la seva fi.

El cagatió solidari de 
Llagostera recull més 
de 150 quilos d’aliments

El cagatió solidari organitzat des de l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Llagostera 
va recollir més de 150 quilos d’aliments de 
primera necessitat que es van destinar i distribuir 
mitjançant Càritas Parroquial Llagostera.
Els aliments s’han recollit aprofitant la celebració 
de la catorzena fira de Nadal que es va dur a 
terme el 12 de desembre passat i demostra, un 
cop més, la solidaritat de molts llagosterencs i 
llagosterenques amb els que més ho necessiten.



ICV

Quan una persona té “les mans foradades” sovint 
no arriba a final de mes. Es gasta tot el sou durant 
les primeres setmanes i no arriba al dia 31, o hi 
arriba sense poder pagar el lloguer o d’altres des-
peses bàsiques.

Això és el que li ha passat a l’equip de govern del 
nostre Ajuntament (CIU, IxLL) en la rehabilitació 
de la muralla.

Aquesta actuació, tot i estar inclosa en el projecte 
de reurbanització del nucli antic, no es va poder 
executar inicialment ja que es varen realitzar al-
tres actuacions no previstes en el projecte que 
anaven passant al davant de forma, certament, 
improvisada. També varen quedar per fer altres 
actuacions, com ara l’arranjament de la placeta 
que queda entre els carrers Processó i Olivareta, 
o l’enjardinament a peu de muralla. No en varen 
fer prou amb un pressupost de prop de 2,3 mi-
lions d’euros.

Hem de reconèixer que el govern municipal va de-
mostrar tenir propòsit d’esmena, perquè ràpida-
ment va sol·licitar dues subvencions específiques 
per a aquesta actuació, que varen ésser concedi-
des i que sumaven un total de dos-cents quaran-
ta-cinc mil euros (245.000 €). Però novament van 
fer curt i aquesta vegada no han pogut rehabilitar 
ni el tram de muralla del carrer Olivareta, ni l’abans 
esmentada placeta.

Detalls constructius a banda, perquè la part supe-
rior del tram de muralla del carrer del Fred deixa 
molt que desitjar, i intentant ser positius, cal dir 
que aquesta primera fase de la rehabilitació de 
la muralla ha revalorat el patrimoni arquitectònic 
del nostre municipi i obliga els propers equips de 
govern a continuar el camí iniciat per l’Entesa i a 
seguir apostant pel nucli antic. 

A curt termini caldrà, doncs, realitzar la segona 
fase de rehabilitació de la muralla, però també 
prioritzar la compra de determinats habitatges dels 
carrers Processó, del Fred, Olivareta i St. Pere per 
tal d’anar planificant posteriors fases. De la ma-
teixa manera, els propers equips de govern hau-
rien de tenir molt clar què es vol fer al nucli antic 
a nivell d’equipaments, i en aquest sentit nosaltres 
apostem per reforçar els existents, començant per 
la casa consistorial, que podria guanyar espai amb 
la compra de les edificacions del carrer Processó 
que donen a la plaça Llibertat.

ERC

Els lectors se sorprendran que es parli de nou 
d’aspectes vinculats al Pla de Barris. Possible-
ment, com nosaltres, pensin que hi ha altres te-
mes a tractar. La necessitat de donar resposta a 
la crisi econòmica que patim, de mostrar quins 
són els camins que poden ajudar a pal·liar-la són, 
sens dubte, també d’interès del lector i en algun 
moment caldrà parlar-ne. 

L’equip municipal, però, decideix el tema a tractar 
a cada butlletí, i en aquest cas ens marca com a 
tema la muralla. No és un criteri que compartim; 
voldríem tenir la llibertat d’escollir el tema, però 
aquesta llibertat se’ns coarta, malgrat les queixes 
formulades pel nostre grup.

Que ningú no vegi en la nostra crítica una manca 
d’interès per la rehabilitació del nucli antic i de la 
muralla en particular. Com a integrants del grup 
d’Entesa al govern municipal l’anterior mandat, 
vam impulsar la rehabilitació del nucli antic, vam 
signar un conveni amb el Bisbat per a la res-
tauració del teulat de l’església i vam elaborar el 
projecte que ha acabat executant l’actual govern. 
L’ajuda del Pla de Barris, al qual hem pogut optar, 
ens permet continuar per aquest camí. El grup 
Municipal d’Esquerra veu, doncs, amb bons ulls 
que es doni continuïtat a allò que es va projectar 
en el seu dia.

La rehabilitació de la muralla està finançada pel 
Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya amb 
125.000 euros del Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (Feder). Aquesta actuació 
permetrà recuperar un dels elements històrics i 
culturals més rellevants del nostre municipi, i serà 
un argument més per fer de Llagostera un punt 
d’interès turístic a les comarques gironines. 

Podríem córrer, però, el perill de tenir un barri-
museu, sense vida, per mostrar amb orgull a la 
Fira del Bolet, i oblidar-nos que aquesta zona ha 
de tenir vida pròpia al llarg dels 365 dies de l’any. 
Per això el nostre grup aposta per no treure-hi 
l’activitat. S’ha hagut de treure la biblioteca per 
problemes d’espai, però hem d’evitar que passi 
el mateix amb l’Ajuntament. La Casa de les Ví-
dues ha de ser un pol d’atracció d’activitat al barri 
emplaçant serveis de l’Ajuntament, convertint-lo 
en una escola d’art, en una escola d’adults, en 
un espai per a la joventut o en el que de manera 
participativa decidim tots plegats.

Per acabar, i lligat al nostre interès per l’impuls 
de l’economia, considerem necessari que 
l’Ajuntament de Llagostera, a través de les po-
lítiques de promoció, ajudi la iniciativa privada a 
desenvolupar-se en el barri.

La possibilitat hi és, i cal aprofitar-la.

IxLL

Les muralles de Llagostera són, potser,  un dels 
elements del poble més valuosos i que més aban-
donat es trobava. Són bé d’interès nacional i són 
un dels pocs exemples arreu del país de construc-
cions medievals. 

Els Independents, ja des del programa electoral, 
reivindicàvem una execució curosa dels plans del 
nucli antic i respecte al patrimoni arquitectònic. 

Fins arribar a la restauració de la muralla que 
ara s’està duent a terme, ha calgut fer un seguit 
d’actuacions que s’hi relacionen o bé que en són 
complementàries,  amb l’objectiu de restaurar i 
revaloritzar tot el barri antic.

Us fem una relació de les actuacions que aquests 
anys hem impulsat:

Execució de les obres de carrer del Fred, sota mu-
ralla. Va comportar a més la desaparició de torres 
de mitja tensió i de l’estació transformadora que 
hi havia.

Modificació del projecte i execució de les obres de 
la segona fase del nucli antic. Les modificacions 
han comportat la restauració i la millora de l’escala 
que va del mirador cap al carrer del Fred i Proces-
só, la conservació del mirador, la conservació i la 
restauració de les fonts de la plaça del Mercat i de 
l’Església (el projecte preveia la desaparició de tot 
plegat), canvi de l’enllumenat, del tipus de pavi-
ment, de l’arbrat... De fet, ho hem canviat tot. 

Redacció i assoliment d’un projecte de Pla de Ba-
rris de més de 5.000.000 euros. Dit així sembla 
fàcil, però ha calgut fer el millor projecte i con-
vèncer la Generalitat. És un fet històric per a Lla-
gostera. 
 
Negociació amb Fecsa Endesa per a la cessió de 
l’antic transformador de la plaça del Castell, per al 
seu enderroc.

Enderroc de la casa que hi havia situada a sota del 
mirador, que ha alliberat un important pany de mu-
ralla. Expropiació del solar resultant de l’enderroc. 

Contractació d’un equip tècnic per redactar un 
nou projecte, que ha permès aconseguir noves 
ajudes per pagar aquesta rehabilitació i la de les 
façanes. 

Redacció d’avantprojectes i modificacions de pla-
nejament urbanístic per a la futura rehabilitació de 
Can Caciques. Obtenció d’ajudes.

Us convidem que visiteu el nucli antic i que 
l’ensenyeu a les persones de fora. Els llagoste-
rencs tenim motius per sentir-nos orgullosos del 
que hem fet aquests anys al nucli antic i de les 
nostres muralles.



14
-1

5 
Pa

rle
n 

els
 g

ru
ps

 p
olí

tic
s

PSC
      

La redacció del Butlletí d’Informació Municipal 
m’ha demanat l’escrit del nostre grup per al 15 de 
desembre de 2010, i m’ha comunicat que el tema 
és la restauració de les muralles de Llagostera.

Com a ciutadans de Llagostera i com a grup mu-
nicipal, ens alegra que es destinin fons públics a 
la restauració d’un element històric tan significatiu 
del nostre poble. Aquesta actuació, juntament 
amb les que s’han fet al nucli antic i amb les que 
es faran amb el Pla de Barris, constituirà una im-
portant millora en la imatge de la població i en el 
seu atractiu monumental. 

Pensant en les muralles i la seva restauració, m’he 
fet la següent reflexió que em permeto compartir 
amb tots vostès.

En un principi, les muralles es van construir per 
protegir, per aïllar els pobles del que venia de 
fora. Qualsevol cosa que vingués de l’exterior es 
considerava, com a mínim, perillosa i capaç de 
fer mal. Els que estaven dins eren els escollits. 
Els diferents, els esguerrats, els pobres ... no me-
reixien la protecció, es feien fora de les muralles 
perquè fossin el primer plat dels possibles ene-
mics assedegats de sang. Actualment les muralles 
de pedra ja no tenen aquesta funció. Ara, fins i tot 
els de fora ens ajuden a restaurar-les (en el nostre 
cas amb fons de la Unió Europea) per tal que tots 
puguem gaudir-ne com a un monument històric 
patrimoni dels de dins i dels de fora.

Les muralles de pedra es veuen i, per tant, tothom 
sabia que hi eren i si estava dins o fora. Però que-
den altres muralles, que no es veuen i que tenen 
un efecte igual o pitjor. Són aquelles muralles que 
posem davant el desconegut, privant-lo en molts 
casos de la més mínima consideració com a ésser 
humà. Són aquelles muralles que en forma de buit 
o recel apliquem a aquells que no pensen igual 
que la majoria.

Les societats humanes hem anat evolucionant en 
el reconeixement de la diversitat i en els valors 
socials. Ja no ens considerem els escollits que 
es protegeixen darrere d’unes pedres per pre-
servar els privilegis. Però hem de fer un pas més 
per trencar les muralles mentals que ens separen 
i arriscar-nos a treure el cap fora, a posar-nos 
més sovint en la pell dels altres per comprendre 
el perquè d’allò que no entenem. Els privilegis i 
el benestar d’uns ja no pot ser a costa d’uns al-
tres, tots compartim un mateix espai, que ara en 
diem món globalitzat, i cadascun de nosaltres té 
el deure d’anar trencant les pròpies muralles i les 
que intenten imposar-li per tal que tots estiguem 
més bé. 

Si volem que la societat avanci no ens podem per-
metre que molts es quedin enrere.  La solidaritat, 
l’equitat i la justícia social són valors que hem de 
seguir cultivant i cada cop que veiem unes mu-
ralles de pedra restaurades i boniques, hem de 
poder pensar que hem estat capaços, amb la 
nostra intel·ligència, de superar les barreres que 
ens separaven.

CiU

La rehabilitació de la muralla de Llagostera ha per-
mès posar en valor un dels monuments històrics 
més importants que tenim a Llagostera, però 
que durant molts anys ha estat sorprenentment 
oblidat. L’obtenció de fons europeus i altres sub-
vencions han permès fer una actuació integral i 
seriosa a la muralla, que ha anat molt més enllà de 
qualsevol projecte o idea que s’hagués plantejat 
fins al moment, gràcies a les possibilitats que ofe-
ria l’important finançament que s’ha obtingut.

Aquesta actuació, junt amb totes les altres que 
s’han anat executant els darrers anys, posen en 
valor el nucli antic i permeten que aquest espai 
esdevingui un veritable referent de Llagostera.

La rehabilitació de la muralla no és un fet casual. 
Forma part del conjunt d’actuacions al nucli antic 
que al llarg de tota la legislatura s’han anat execu-
tant: la urbanització dels carrers, el pla de barris, 
les actuacions de millora de les façanes i la refor-
ma de la muralla. 

Totes aquestes actuacions han estat possi-
ble gràcies a l’important finançament obtingut 
d’institucions supramunicipals, que han contribuït 
de forma decisiva a fer possible la transformació 
del nucli antic, sense que això hagi suposat un 
desembors de diners important per part de la gent 
de Llagostera. Els grans projectes, sobre el paper, 
no serveixen de res si no es troben els recursos 
necessaris perquè es facin realitat

Totes aquestes subvencions no s’obtenen per 
casualitat. Cal un treball, una planificació i fer la 
gestió política necessària per aconseguir-les. En 
aquest punt és de justícia agrair el suport rebut 
per part dels grup parlamentaris de Convergència 
i Unió (CiU) al Parlament de Catalunya i al Congrés 
dels Diputats, que han ajudat de forma decisiva 
a aconseguir aquests recursos per a la gent de 
Llagostera.   

Aquests projectes són el fruit d’una planificació 
acurada de totes les actuacions que calen per fer 
possible el nucli antic que volem: un espai digne per 
viure, que sigui un referent i un atractiu de Llagos-
tera, que doni vida econòmica als seus habitants i 
al poble en general i que sigui el punt de partida 
d’un canvi de model econòmic més diversificat, 
on el comerç, el turisme i l’oci trobin un espai per 
desenvolupar-se i crear riquesa per a tothom.
 
Però la feina encara no està acabada, ja que el Pla 
de Barris preveu actuacions en el nucli antic i el seu 
entorn fins l’any 2013. En un moment de crisi econò-
mica com l’actual, donar solucions als problemes 
socieconòmics de la població ha de ser l’objectiu 
fonamental de tot govern. I per aquest motiu, és 
quan l’obtenció del Pla de Barris es pot valorar en 
la seva justa mesura, ja que preveu actuacions de 
promoció econòmica, formació, accions d’inserció 
laboral o la prestació de serveis socials adreçats es-
pecialment a les capes de població més desafavo-
rides. Gràcies a la feina feta tenim eines per poder 
fer front a la crisi. Ara cal que entre tots sapiguem 
utilitzar-les de manera adequada. 



PROGRAMACCIÓ
Temporada de Teatre de Llagostera

Dissabte 29 de gener a les 22 h
EL KARMA DE ROMEO I JULIETA
Cia D. Puckxinel·lis
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Diumenge 6 de febrer a les 18 h
BARRABUM!
Cia. Xumet i Xinxeta
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 4 euros

Dissabte 26 de febrer a les 22 h
SALVEM LES BALENES...
I EL MEU MATRIMONI QUÈ?
Cia. Apunta Teatre
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Dissabte 12 de març a les 22 h
PIM PAM PUM
Cia. Pim pam...
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 6 euros

Diumenge 20 de març a les 18 h
LA RATETA PRESUMIDA
Cia. Dansa Cotton
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 4 euros

Dissabte 26 de març a les 22 h
PRIMARIS
Cia. La Soga
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Divendres 1 de juliol a les 22.30 h
LES FILLES DE TAPER
Autors: Pere Parés i Martí Llosent
Plaça del Castell
Preu: 6 euros

Dissabte 2 de juliol a les 22.30 h
LES FILLES DE TAPER
Autors: Pere Parés i Martí Llosent
Plaça del Castell
Preu: 6 euros

ACÚSTICA
Programació de música de Llagostera

Diumenge 20 de febrer a les 19 h
CAMERATA DEL CONSERVATORI
DE GIRONA
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Dissabte 30 d’abril a les 22 h
QUADRES D’UNA EXPOSICIO: 
INSPIRACIÓ D’UNA AMISTAT
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Diumenge 29 de maig a les 19 h
CONEGUEM LA COBLA!
Teatre Casino Llagosterenc
Preu: 8 euros

Dijous 9 de juny a les 19 h
CONCERT DE CANT CORAL DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA
Teatre Casino Llagosterenc
Gratuït

Dissabte 11 de juny a les 20 h
COMBOS I PERCUSSIÓ
Teatre Casino Llagosterenc
Gratuït

ALGUNES PROPOSTES
PER ALS PROPERS
DIES...
QUEDA’T
A LLAGOSTERA!!

16 - Agenda

El Karma de Romeo i Julieta

Barrabum!

Salvem les balenes... i el meu matrimoni què?

La rateta presumida

Primaris


