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La solidaritat de
Llagostera és un motiu 
d’orgull per a totsSumari
Una vegada més, Llagostera ha demostrat la seva solidaritat i la capacitat de la gent del nostre poble de mobilitzar-se per 
afrontar les situacions de crisi.

El voluntariat de Llagostera és un gran actiu que ens ha de fer sentir orgullosos de viure en aquest poble.

L’incendi que va afectar la serralada de les Cadiretes aquest mes de març va posar en perill diversos espais habitats, 
especialment la urbanització de Font Bona, que va haver de ser desallotjada. Gràcies a la col·laboració dels voluntaris, es va 
poder atendre la gent que va haver de deixar casa seva davant el perill de l’incendi i la massiva resposta dels veïns de Llagostera 
va permetre reallotjar en cases particulars a tothom qui ho va necessitar.

La solidaritat i el treball dels voluntaris també es reflecteix en la feina que fa Càritas, el Banc d’Aliments i els serveis socials de 
Llagostera. Malauradament, la crisi econòmica continua fent estralls i cada cop augmenta més el nombre de persones que 
necessiten recórrer a aquestes ajudes, empeses per les dificultats que planteja l’atur i la reducció d’ingressos.

Treballem per donar suport a la gent

Calen polítiques assistencials per atendre les persones més necessitades i amb risc d’exclusió social, però amb això no n’hi 
ha prou. Ens equivocaríem si penséssim que la solució als problemes socioeconòmics passa exclusivament per les polítiques 
assistencials. Cal donar eines a la gent perquè puguin millorar la seva situació i per això cal fer polítiques de promoció econòmica 
que permetin situar Llagostera on es mereix. Per això estem treballant en accions immediates de suport a la gent, 
tant en l’àmbit social com en l’econòmic. També treballem de cara al futur amb la posada en marxa del Pla de 
desenvolupament local de Llagostera. 

La borsa de treball treballa intensament per donar resposta a les persones que busquen feina. El cursos de formació per a 
desocupats que per cinquè any es programen, han estat tot un èxit de participació i es continua treballant per posar a disposició 
dels aturats de Llagostera eines per buscar feina.

Aquesta situació de crisi econòmica posa de relleu la necessitat de desenvolupar polítiques de promoció de l’economia que 
permetin treure profit del nostre potencial com a poble i que ajudin a la creació de riquesa i de llocs de treball per a la gent de 
Llagostera. La redacció del Pla estratègic de desenvolupament local de Llagostera és una eina indispensable per situar el nostre 
poble a la primera línia de sortida per aprofitar les oportunitats que tenim a l’abast i superar la crisi. Cal que aprofitem aquesta 
oportunitat per debatre amb seriositat i sense partidismes la definició del model de poble que volem per als propers anys. 

Vivim temps difícils, però no hem de perdre ni la il·lusió ni l’esperança de poder fer les coses una mica millor. Tinc el 
convenciment que entre tots serem capaços de fer-ho.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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TELÈFONS D’INTERÈS

Les modificacions més rellevants són les següents:

· Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles: es redueix del 0,52 al 0,49 el tipus impositiu per als immobles 
urbans, per tal de reduir els efectes de l’increment derivat de la revisió cadastral de l’any 2006.

· Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: es rebaixa el tipus per reduir els efectes de la revisió 
cadastral i s’aclareix la  bonificació de l’habitatge habitual en cas de defunció al geriàtric.

· Ordenança d’empreses subministradores de serveis: s’aprova la redacció de XALOC, que té delegada la gestió de la taxa a partir de 
primer de gener de 2012.

· Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per recollida i tractament d’escombraries:  S’incrementa amb caràcter general un 10 
% per fer front a l’increment del cost del servei. Així mateix s’estableix un augment de les aportacions a la deixalleria per gaudir de 
la bonificació. En aquest sentit es passa de 5 a 8 i de 10 a 15 aportacions per aconseguir una bonificació de la taxa del 10 i 20% 
respectivament.

· Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per assistència d’estades a la residència Josep Baulida:  S’incrementa l’IPC (3,2%).

· Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de llar d’infants: inicialment, a partir del gener s’incrementa en un 10 %, per fer 
front a la reducció de l’import de la subvenció de la Generalitat, que passa de 1.800 a 1.600 euros per alumne i curs. Addicionalment, el 
Ple del mes de març va aprovar una pujada del 10% addicional per al  curs vinent i el cobrament del servei “Bon dia”. 

Les ordenances contemplen l’extensió de les 
bonificacions a tot el nucli urbà per rehabilitar 
façanes. Actualment aquesta bonificació estava 
restringida dins l’àmbit d’actuació del Pla de 
Barris.  

Amb aquestes mesures l’Ajuntament pretén 
poder garantir l’adequada prestació dels serveis 
bàsics i donar cobertura especialment a totes 
aquelles actuacions que tinguin incidència 
directa en l’atenció a les persones amb 
necessitats socioeconòmiqes i el foment de 
l’ocupació. 

Les ordenances fiscals s’ajusten
a la realitat de Llagostera
Hi ha taxes que tenen increments perquè els serveis també han augmentat el seu cost

Les modificacions en les ordenances fiscals per al 2012 responen a un escenari econòmic 
d’incertesa a nivell d’Estat i s’ajusten a la realitat municipal. L’Ajuntament de Llagostera ha vist reduïts 
els ingressos que rebia de les administracions supramunicipals i per això ha hagut d’ajustar algunes 
taxes.

L’objectiu principal de les ordenances fiscals es mantenir el nivell d’ingressos suficient de l’Ajuntament 
per poder fer front a les despeses ordinàries i aconseguir un petit estalvi net per permetre realitzar les 
inversions previstes durant el 2012. Amb tot, cal destacar que no es modifiquen els tipus impositius 
dels impostos, tret de l’IBI d’urbana i de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, que es redueixen. 

En relació a les taxes, s’incrementa un 10 % la taxa del servei de recollida d’escombraries, i un 20 % 
la de les llars d’infants (un 10 % el gener i un 10 % més l’abril).
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El Ple de l’Ajuntament de Llagostera que es 
va celebrar el 25 de gener passat va aprovar 
definitivament el pressupost per a l’exercici  
2012. La xifra total ascendeix a 7.907.900 
euros, dada que representa un 4,95% més 
respecte al pressupost del 2011. Cal destacar 
que sense el Pla de Barris el pressupost seria 
741.750 euros menor, prop d’un 10% menys 
respecte al de l’any anterior. 

Pel que fa al capítol d’inversions es preveu una 
despesa d’1.401.500 euros, dels quals més de 
la meitat venen finançats pel Pla de Barris. 

L’endarreriment en l’aprovació dels Pressupostos 
Generals de l’Estat del 2012 per part del govern 
central i les conseqüències que puguin tenir 
les reduccions pressupostàries de les diverses 
institucions supramunicipals, tindran efectes 
sobre l’execució d’aquest pressupost per a l’any 
2012.

Finançament assegurat
Davant d’aquesta incertesa, l’equip de 
govern va anunciar en el Ple d’aprovació del 
pressupost, que per no posar en perill la 
liquiditat de l’Ajuntament de Llagostera, només 
s’executarien aquelles inversions que tinguessin 
el finançament assegurat i la garantia de 
cobrament de les subvencions obtingudes. És a 
dir, que només es tiraran endavant els projectes 
per als quals es tinguin els diners.

El primer exemple d’aquesta política de 
prudència en l’execució de les inversions 
ha estat el Pla de Barris. La Generalitat de 
Catalunya va anunciar que el seu finançament 
estava assegurat però que de moment, no es 
podria fer càrrec dels pagaments corresponents 
a l’anualitat 2012 del Pla de Barris i que, al 
llarg d’aquest any, faria efectiu el pagament 
dels endarreriment de les subvencions que 
s’arrosseguen des de l’any 2009.

En moments de crisi, 
la prioritat han de ser
les persones
Per aquest motiu, en el pressupost de 
Llagostera s’han prioritzat les actuacions 
d’àmbit socioeconòmic, pilar fonamental 
del Pla de Barris. En el capítol de les 
inversions s’han inclòs les que podrien 
ser executables si es cobren els 
endarreriments acumulats des de l’any 
2009 i que superen els 600.000 euros. 

Una de les actuacions programades per 
al 2012 dins el Pla de Barris que no es 
podrà executar de forma immediata és 
l’arranjament del carrer Panedes atès 
que la Generalitat de Catalunya hi ha d’aportar 
el 75% del cost, però ja ha anunciat que no 
tenen disponibilitat econòmica per fer-ho 
aquest any. El projecte d’aquesta actuació està 
completament redactat i inclou el tram del 
carrer Camprodon on l’Ajuntament s’ha de fer 
càrrec del 50% i la Generalitat el 50% restant.

Can Caciques
i Casa de les Vídues
A banda de les actuacions previstes en 
el Pla de Barris, en el capítol d’inversions 
destaquen el Centre d’Interpretació 
de la Història de Llagostera a can 
Caciques, l’arranjament  d’un tram del 
camí del veïnat de Bruguera, l’adquisició 
i expropiació de finques del nucli antic, 
el projecte de rehabilitació de la Casa de 
les Vídues, l’adequació dels locals del 
carrer Sant Antoni i la millora d’edificis 
municipals (dependències de Càritas i 
aïllament de l’Estació).

Més de 46 suggeriments 
per millorar
Fruit dels tallers del procés participatiu 
“Llagostera, present i futur” es va recollir un 
total de 46 propostes, la majoria de les quals 
s’han incorporat en el pressupost municipal. 

Entre les propostes recollides destaca 
la redacció d’un pla estratègic de 
desenvolupament local que pugui donar 
resposta als temes de dinamització comercial, 
industrial i de promoció econòmica del 
municipi a mig i llarg termini. 

Podeu consultar el document de retorn als 
tallers participatius amb les 46 propostes des 
del web oficial de l’Ajuntament.

http://www.llagostera.cat/ajuntament/
pdf/document_retorn.pdf

Les propostes dels 
ciutadans de Llagostera
L’Ajuntament inclou en el seu pressupost 
mesures que van suggerir  els 
llagosterencs en el taller 
de participació

El pressupost 2012 de Llagostera contempla 
diverses demandes i propostes ciutadanes, 
que van sortir del taller participatiu “Llagostera, 
present i futur”. 
A continuació, enumerem les més destacades:

Potenciar la indústria, el comerç i el 
turisme: Destaca la realització d’un Pla 
Estratègic per a Llagostera que definirà les 
polítiques de desenvolupament econòmic 
per als propers 10 anys. La redacció del Pla 
Estratègic s’ha encarregat a l’empresa Neòpolis 
i està subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya amb més de 12.000 euros. 

Donar a conèixer Llagostera i 
promocionar-la com una destinació 
turística: Per fer-ho possible s’ha optat per 
potenciar les partides destinades a campanyes 
de difusió i promoció local i s’han ampliat les 
de turisme. 

Fomentar accions de creació de llocs de 
treball: Per a aquest 2012 es potencien les 
polítiques de formació laboral per a desocupats 
i s’amplien les partides destinades a campanyes 
de difusió i promoció econòmica local.

Promocionar el nucli antic com una 
destinació de referència i donar a 
conèixer la història de Llagostera. Es 
preveu l’ampliació de les obres del centre 
d’interpretació de can Caciques, que permetrà 
donar a conèixer la història del nucli antic i 
també exposar de forma permanent el fons 
municipal de restes arqueològiques (fons de 
l’antic Museu del Dolmen) i peces etnològiques 
(fons de l’antic Museu Etnològic).

Podeu consultar els pressupostos municipals 
del 2012 des de www.llagostera.cat 

Llagostera compta enguany amb un pressupost 
un 4,5% més alt que el de l’any passat
Aquest augment en temps de crisi es deu, principalment, als ajuts destinats al Pla de Barris

Procés participatiu
Llagostera, 
present i futur

Entre tots
fem Llagostera



Finalitza la campanya impulsada per 
l’Ajuntament i que ha donat feina a un 
centener de persones

Les tasques de rehabilitació de les dues 
darreres façanes de Llagostera incloses dins 
la campanya de recuperació al nucli antic van 
començar el mes de març. Amb aquestes 
dues actuacions, es dóna per acabada 
aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntamen. 
En total s’han rehabilitat 80 façanes, 21 de 
les quals corresponen a edificis catalogats, 
fet que ha permès restaurar i recuperar part 
del patrimoni arquitectònic local.

Cal destacar que en la rehabilitació de les 
façanes hi han intervingut 54 empreses 
del sector de la construcció, entre paletes, 
fusters, pintors, serrallers i tècnics. Aquest 
fet suposa una estimació d’ocupació d’un 
centenar de persones de forma directa.

Millora del nucli antic
Aquesta actuació se suma a les previstes dins 
el projecte d’Intervenció Integral al nucli antic 
del Pla de Barris al municipi de Llagostera. En 
total ha representat una inversió d’1.424.000 
euros, un milió dels quals ha anat a càrrec dels 
pressupostos generals de l’Estat gràcies al 
conveni signat l’any 2010 a tres bandes entre 
l’Ajuntament de Llagostera, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i el Ministerio de la Vivienda. La resta 
dels diners han estat aportats pels propietaris 
dels habitatges rehabilitats i per l’Ajuntament i 
la Generalitat de Catalunya, dins l’actuació de 
rehabilitació de façanes prevista en el Pla de 
Barris.

Ajuts a particulars
Les subvencions a particulars contemplaven 
ajuts que anaven del 70 % al 95 % del 
pressupost subvencionable, fins a un màxim 
de 22.000 euros en funció de diversos criteris, 
entre els quals la renda del sol·licitant i el 
fet de si l’edifici estava o no catalogat. A la 
convocatòria hi van concórrer un total de 82 
sol·licituds, una va ser rebutjada pel mateix 
interessat i una altra es va denegar per no 
presentar la documentació durant la tramitació. 

Paral·lelament a l’atorgament d’aquestes 
subvencions a particulars (707.000 euros), 
l’Ajuntament de Llagostera ha destinat 281.000 
euros a pintar les façanes del conjunt residencial 
popularment conegut com les Cases Barates, 
una actuació que ha permès dignificar l’àmbit 
i destacar les visuals d’una de les entrades 
principals del poble, així com la muralla i la torre 
del castell.

La rehabilitació de les façanes ha servit 
també per eliminar elements de les façanes 
com ara antenes, cablejat, sortides de fums, 
estenedors... i és un pas més per posar en valor 
el nucli antic i dinamitzar-lo econòmicament.

L’Ajuntament ha valorat els resultats com a molt 
positius ja que ha significat la millora ostensible, 
des del punt de vista estètic, patrimonial i 
ciutadà, d’un sector que estava degradat.

[F. 1] Una façana abans de rehabilitar
[F. 2] La mateixa façana, ja rehabilitada

[F. 3] La millora de les anomenades Cases Barates

és apreciable a simple vista per tots aquells

que entren a Llagostera
[F. 4] La campanya de millora de façanes ha permès 

ocupar un centenar de persones.
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Llagostera
ha rehabilitat 
80 façanes
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Un total de 15 persones han participat en el 
Dispositiu d’Inserció Laboral organitzat per l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès. 
Aquesta acció, que s’emmarca dins el projecte 
del Pla de Barris de Llagostera, estava adreçada a 
persones inscrites a la borsa de treball municipal. 
El dispositiu va finalitzar el 9 de març passat i ha 
tingut una durada d’un mes. S’ha dut a terme amb 
el suport d’una tècnica del Consell Comarcal, que 
ha acompanyat l’usuari en el procés de recerca de 
feina i que a més, ha orientat els alumnes en termes 
sociolaborals, tant a nivell individual com grupal. 

El funcionament del dispositiu s’ha dividit en 
sessions grupals i sessions individuals. A nivell 
grupal s’han treballat aspectes com ara l’actual 
situació del mercat de treball, l’elaboració del 

currículum, la carta de presentació, els canals de 
recerca de feina, les habilitats comunicatives 
i l‘entrevista de feina, entre d’altres. 
I a nivell individual s’han treballat 
els itineraris laborals a seguir en 
cadascun dels diferents casos. 

Aquesta actuació pertany a les 
accions que es realitzen per a 
l’ocupació amb entitats locals, 
dins del marc del Projecte Impuls 
(Departament d‘ Empresa i Ocupació). 

L’Ajuntament contracta cinc persones per treballar al 
Pla de Barris a través de subvencions ocupacionals
Es tracta de dos agents cívics, dos peons i un agent social

Una quinzena de persones han participat 
en el Dispositiu d’Inserció Laboral 
La iniciativa estava organitzada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal

L’Ajuntament de Llagostera ha contractat cinc 
persones per treballar en el desenvolupament 
local de diferents àmbits del Pla de Barris. 
Aquestes contractacions s’han fet a través 
del projecte “Treball als Barris” del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Aquest és el tercer 
any que l’Ajuntament respon a aquesta 
convocatòria, exclusiva per als municipis que 
executen un Pla de Barris.

L’objectiu de la subvenció és el 
desenvolupament econòmic de l’àmbit que 
correspon al Pla de Barris i indirectament de tot 
el municipi en general. Enguany s’ha sol·licitat 
cinc projectes ocupacionals, que corresponen 
a set llocs de treball. D’aquests, la Generalitat 
de Catalunya n’ha concedit cinc, concretament 
dos agents cívics, dos peons per a la brigada de 
neteja i manteniment i un agent social. 

D’altra banda l’Ajuntament de Llagostera va 
presentar també quatre projectes relacionats 
amb estudis i informes de planificació i 
campanyes de comunicació, que en tots els 
casos han estat denegats. Les cinc persones 
contractades com a plans ocupacionals podran 
treballar per al Pla de Barris durant sis mesos. 
La selecció de personal s’ha dut a terme 
a través del SOC i tots els contractats són 
persones que es trobaven en situació d’atur.

Agents cívics
treballant a Llagostera

L‘Ajuntament de Llagostera signa un conveni amb l’Associació 
Catalana d’Entitats de Salut

L’Ajuntament de Llagostera ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut (ACES) que permet a 
l’Ajuntament oferir cursos ocupacionals gratuïts, 
prioritàriament a persones en situació de 
desocupació o en recerca o millora de feina. 
Alguns dels cursos que s’ofereixen formen part 

de l’oferta formativa que ha programat l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament dins 
de les actuacions previstes al Pla de Barris. 
Totes les accions formatives estan incloses dins 
el Contracte Programa 2011 i promogudes 
pel Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya.

Cursos ocupacionals 
per a persones a l’atur

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Llagostera i el Pla de Barris han organitzat 
un seguit de cursos ocupacionals per al primer 
semestre del 2012. Es tracta d’una programació 
que combina cursos específics relacionats amb 
sectors concrets amb cursos que fomenten 
l’ocupabilitat de les persones que estan en 
recerca de feina. En aquest cas, ofereix als 
alumnes, a través de les TIC, eines de motivació 
i de creixement personal i professional. El 
conjunt de cursos està destinat a persones 
desocupades però també hi tenen cabuda les 
persones treballadores, tot i que es prioritzaran 
les persones en situació d’atur. 

Unes 7.000 persones consoliden el Mercat 
Romà de Llagostera com una cita ineludible 
per encetar la Setmana Santa

Unes 7.000 persones van visitar Llagostera el diumenge 1 d’abril per 
participar en la cinquena edició del Mercat Romà. Aquesta festa s’ha 
convertit en una referència de l’inici de la Setmana Santa i es consolida 
com a cita ineludible.

La programació d’enguany del Mercat Romà va incloure lluites 
escenificades de gladiadors, desfilades de manaies, passejades amb 
burro, animacions, cercaviles, exhibicions de dansa del ventre i una 
escola de gladiadors, entre moltes d’altres propostes.

Presentació del llibre “Llagostera medieval”

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir, el 20 d’abril passat, la 
presentació del llibre “Llagostera medieval. Viure a la plana de la Selva el 
1300” de Xavier Soldevila. La presentació va anar a càrrec del medievalista 
Elvis Mallorquí. Aquest llibre és una evolució del projecte que va guanyar 
la VI Beca Esteve Fa i Tolsanas, l’any 2008, titulat “Viure i sobreviure. La 
Llagostera medieval”. És un treball essencial tant per als llagosterencs que 
vulguin conèixer com vivien els seus avantpassats de fa 700 anys com per 
a tots els interessats en la història medieval de Catalunya. 

> promoció econòmica

> borsa de treball

> comerç

> oficina d’ocupació

> formació

Un moment de la signatura 
del conveni amb l’alcalde 
Fermí Santamaria.
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Llagostera 
selecciona
els residus
Les dades sobre recollida de brossa del 
2011 demostren que els llagosterencs 
cada vegada trien més i millor les 
deixalles

Els llagosterencs cada vegada aposten més 
clarament per la selecció de residus. Les dades 
de 2011 són molt positives i demostren un 
augment clar de la tria de deixalles. A més, els 
ciutadans de Llagostera reciclen correctament un 
64% dels residus generats, una xifra molt positiva 
i, més encara, si es manté la tendència a l’alça.

El més destacat de les dades que ha fet 
públiques l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament  
és l’augment dels quilos de fracció orgànica 
que es recullen, gràcies a la implantació total 
d’aquesta recollida al municipi. Al mateix temps 
ha disminuït el nombre de quilos de rebuig. 

La resta de fraccions, així com els residus 
seleccionats a la deixalleria, ha mantingut els 
percentatges de recollida.  

La generació de residus per habitant ha baixat 
fins a 1,28 kg per persona i dia. Aquesta 
disminució és a causa, en part, de la crisi 
econòmica, que ha fet que des del 2008 hagi 
baixat el consum i, per tant, la producció de 
residus. Però la part positiva dels resultats 
obtinguts a Llagostera és que a més de reduir 
el volum total de residus s’ha millorat molt en la 
selecció.

ELS RESIDUS EN XIFRES

Gràfic 1: Un 64% dels residus es recullen de 
forma selectiva

Gràfic 2: De les 3.900 tones de residus que 
es produeixen anualment, 2.500 es recullen 
selectivament. Aquesta xifra és molt superior 
a la mitjana catalana, que se situa en un 40%.

Gràfic 3: Augmenta la recollida selectiva de 
la matèria orgànica i es mantenen les altres 
fraccions. Es generen 1,28  Kg/hab/dia, una 
volum molt inferior a la mitjana catalana (1,53 
Kg/hab/dia)

L’Ajuntament vol fomentar enguany l’ús 
de la bicicleta i l’estalvi d’aigua i energia
Aquestes accions, previstes dins el Pla de Barris, també inclouen el foment del compostatge i la recollida selectiva, i l’educació ambiental

Millora i adequació de les àrees 
de contenidors dels veïnats

Seguint amb l’adequació de les àrees de 
contenidors de recollida selectiva, s’han realitzat 
obres de millora d’aquests punts en els veïnats 
de Llobatera, Panedes i Gaià. Està previst que 
aquest any es completin tots els veïnats amb la 
realització de les obres de millora als de Sant 
Llorenç i Bruguera baixa.

Neteja de camins de la brigada 
forestal 2011

L’Ajuntament de Llagostera va impulsar l’any 
passat les tasques de neteja de camins de la 
brigada forestal, a través d’un pla subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya. En total, 
cinc persones van treballar des del mes de 
febrer a l’agost i van realitzar la neteja de marges 
dels principals camins veïnals, van desbrossar i 
eliminar les branques i arbres morts i van fer el 
manteniment de la riera Gotarra.

Una bona tasca dels agents 
ambientals l’any passat

Les dues persones contractades a través d’un pla 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
van treballar de l’abril a l’octubre desenvolupant 
tasques d’educació ambiental. Aquesta feina va 
consistir en la realització d’activitats educatives 
a les escoles o la campanya de consum 
responsable “Gira el consum a Llagostera”, així 
com accions de millora, control i seguiment del 
servei de recollida d’escombraries.

Prohibit encendre foc

Des del 15 de març passat i fins al 15 d‘octubre, 
no es pot encendre foc en terreny forestal. 
Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 
té com a objectiu prevenir els incendis forestals. 
La norma regula que en els terrenys forestals, 
estiguin o no poblats d‘espècies arbòries, i en 
la franja de 500 metres que els envolta, no es 
pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. 
Dins de les àrees recreatives i d‘acampada i en 
parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc 
quan s‘utilitzin barbacoes d‘obra amb mata-
guspires. També queda prohibit llençar objectes 
encesos; abocar escombraries i restes vegetals 
i industrials de qualsevol mena que puguin ser 
la causa de l’inici d‘un foc; llançar coets, focs 
d‘artifici o d‘altres artefactes que continguin foc, 
i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades 
en vies de comunicació que travessin terrenys 
forestals. En el cas de cremes de restes de poda, 
d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria 
es necessita una autorització expressa del 
Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
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Gràfic 03: TOTAL GENERACIÓ DE RESIDUS

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 3.881 3.710 3.755 4.153 4.168 3.987 3.813 4.172 3.912

Kg/Hab./Sia 1,69 1,57 1,52 1,61 1,48 1,38 1,29 1,39 1,28
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Gràfic 01: TOTAL GENERACIÓ DE RESIDUS

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rebuig 68,7% 54,6% 31,1% 36% 40,1% 37,7% 37,2% 37,4% 36%

Selectiva 31,3% 45,4% 68,9% 64% 59,9% 62,3% 62,8% 62,6% 64%
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Gràfic 02: TOTAL GENERACIÓ DE RESIDUS

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FORM 0 314,52 685,2 610,83 583,77 648,44 624,98 677,32 704,12

Envasos 111,282 141,44 301,158 294,464 274,697 213,78 214,34 243,29 229,93

Paper/Cartró 231,248 251,42 367,131 385,337 369,196 267,92 244,32 253,18 244,08

Vidre 133,758 171,96 257,446 217,8 232,163 217,16 187,05 196,33 196,05
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L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Llagostera ja ha previst un seguit d’accions que 
durà a terme aquest any per tal de millorar el 
nostre entorn i contribuir a un desenvolupament 
sostenible. Les actuacions previstes són el foment 
del compostatge i de la recollida selectiva, de 
l’ús de la bicicleta i de l’estalvi d’aigua i d’energia. 
A més, vol continuar amb les campanyes 
d’educació i sensibilització ambiental al municipi 
a través de l’educador ambiental. Totes aquestes 
accions estan incloses i previstes dins el Pla de 
Barris.

Les actuacions han estat pensades amb l’objectiu 
d’aconseguir tant un benefici ambiental com 
un estalvi econòmic. Aquest és el cas de la 
campanya d’estalvi d’aigua, que també reduirà 
les despeses a les llars, i l’estudi sobre l’eficiència 
del servei de recollida d’escombraries. Una de 
les primeres accions de la millora del servei és 
la retirada dels contenidors de reforç de cartró i 
envasos del nucli, per tal d’evitar duplicitats amb 
el sistema de recollida porta a porta.
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Com prendre i fer un bon 
ús dels medicaments
L’Equip d’Infermeria del Consultori de Llagostera explica en aquest 
article com administrar els fàrmacs correctament i dóna alguns consells 
per fer-ho fàcilment

L’Arxiu Municipal de Llagostera estrena
una ambiciosa pàgina web
Compta amb més de 32.000 pàgines de documentació digitalitzada, recollida entre el 1797 i el 2005

El pas dels anys i l’aparició d’alteracions i malalties cròniques provoquen un augment del 
consum de fàrmacs i moltes vegades s’han de prendre diversos medicaments al mateix 
temps.

La gent gran representa un grup de població amb risc elevat de presentar problemes 
relacionats amb els medicaments. La pèrdua de memòria, les alteracions de la vista i 
oïda, la soledat, l’analfabetisme i la disminució de les capacitats intel·lectuals dificulten 
moltes vegades un bon compliment de la medicació.

Consells a tenir en compte:

· És important conèixer els noms dels medicaments i saber per a què serveixen (per 
exemple: per a la diabetis, per al dolor, per a la tensió....)

· Cal conèixer quants comprimits al dia  s’ha de prendre i a quina hora li toca: si és 
per esmorzar, dinar o sopar......

· Cal saber si el medicament l’ha de prendre de forma crònica (per sempre), de forma 
aguda (durant un temps), o només en moments puntuals.

· Si veieu que us costa prendre la medicació, teniu oblits o no sabeu quin fàrmac heu 
de prendre, acudiu a la vostra infermera; ella us ajudarà.

· Reviseu la data de caducitat dels vostres medicaments.
· Quan aneu a la farmàcia amb la recepta electrònica, agafeu només els medicaments 

que us facin falta; així evitarem acumular caixes de fàrmacs a casa.
· Si sou familiars o cuidadors que teniu al vostre càrrec gent gran, superviseu si es 

prenen de forma correcta la medicació. Si detecteu algun problema us podeu posar 
en contacte amb el personal sanitari del CAP (infermera i/o metge).

· Per facilitar un bon compliment i per no tenir confusions us podeu fer un esquema 
diari de quins medicaments cal prendre, la dosi i quan toca. Per exemple:

· Si hi ha canvis de medicació és important 
actualitzar la recepta electrònica. Per fer-ho, acudiu 
al vostre metge de capçalera.

· És molt important que per identificar un 
medicament, no tingueu de referència el color 
de la caixa,  ja que pot variar en funció de 
la dispensació de la farmàcia i de la marca 
farmacèutica. 

Equip Infermeria
Consultori Llagostera

Actes de Plens des de l’any 1797, publicacions 
periòdiques locals editades al municipi entre 
els anys 1910 i 2005, programes de la Festa 
Major des de 1914 fins al 1983... Aquesta i 
molta més és la documentació digitalitzada que 
es pot consultar gratuïtament des de la nova 
pàgina web de l’Arxiu Municipal de Llagostera. 

Entre la documentació consultable hi ha 
20.751 pàgines digitalitzades entre el 1797 i 
el 1991, corresponents a les actes dels Plens 
i padrons. També s’hi troben, en format PDF, 
la majoria de publicacions periòdiques locals 
formades per 8.066  pàgines corresponents 
a 8 capçaleres editades entre els anys 1910 i 
el 2005 així com 3.800 pàgines que inclouen 
els programes de la Festa Major entre el 1914 
i el 1983. Des del web també es pot accedir 
al text de 33 dels 47 títols de les  publicacions 
d’història local que ha editat l’Ajuntament de 
Llagostera des del servei d’Arxiu Municipal en 
els darrers anys. 

La pàgina web està estructurada en 8 seccions 
entre les quals destaquen les dedicades als 
Fons Documentals, on es dóna informació 
sobre el material públic i privat preservat a 
l’Arxiu, l’hemeroteca i les publicacions. Cal 

destacar també que s’ha habilitat un apartat 
que sota el títol de “Descobreix” ofereix la 
possibilitat, entre d’altres, de consultar i 
descobrir qui era l’alcalde i/o regidors en les 
legislatures a partir del 1813 fins a l’actualitat, o 
conèixer quin és l’origen dels noms dels carrers 
i places del municipi o de l’escut. 

Periòdicament també es podran consultar 
des de la nova pàgina web una selecció de 
fotografies, batejada amb el nom de “Llagostera 
en imatges” que mostrarà part de les 9.847 
imatges que en aquest moment es conserven 
a l’Arxiu.

Podeu accedir al web de l’Arxiu des 
d’arxiu.llagostera.cat.

JOVENTUT

Es crea el Consell Municipal 
de Joves per impulsar la 
participació activa

El Consell Municipal de Joves és un òrgan de 
caràcter consultiu format per diferents persones 
o entitats vinculades amb el món juvenil. Un dels 
objectius d’aquest òrgan és integrar les visions 
polítiques, tècniques i ciutadanes per tal de 
disposar d’una visió estratègica del que s’ha de fer 
en tot allò relacionat amb polítiques de joventut. Un 
altre objectiu és obrir el màxim de canals possibles 
entre els joves i l’Ajuntament per impulsar-ne la 
participació en la vida política, social, econòmica, 
mediambiental, esportiva i cultural del municipi. 

El darrer Ple municipal del mes de març va aprovar 
amb els vots a favor de tots els grups la creació 
d’aquest consell. Paral·lament, des l’Ajuntament de 
Llagostera s’ha iniciat la redacció del Pla Local de 
Joventut. Es tracta d’un document que ha de regir 
les polítiques de joventut del nostre municipi i que 
servirà per marcar les línies d’actuació en matèria 
de joventut fins a l’any 2015.

 Esmorzar Mig matí Dinar Mitja tarda  Sopar En anar
      a dormir

Paracetamol 1  1  1 

Enalapril 1     

 

Un agraïment molt especial

L’Ajuntament de Llagostera vol agrair 
a totes aquelles persones que durant 
l’incendi forestal que es va declarar el 
9 de març passat i que va calcinar prop 
de 400 hectàrees de terreny van posar-
se a disposició de les autoritats locals 
per atendre els veïns desallotjats de la 
urbanització Font Bona. Un cop més s’ha 
demostrat i s’ha posat de manifest que els 
llagosterencs som gent solidària. 

Barra solidària durant
la Festa Major

Barra Solidaria per la Festa Major
Veient la problemàtica social i econòmica 
que estem vivint i davant la voluntat de 
donar suport a les famílies que estan 
passant moments difícils, aquest any 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Llagostera i la Comissió de Festes han 
decidit organitzar la Barra Solidària de la 
Festa Major. D’aquesta manera, el servei 
de bar de l’Edifici Polivalent que cada any 
se cedia a una entitat local, enguany serà 
gestionat directament per l’Ajuntament de 
Llagostera. 

L’Àrea de Cultura cedirà la totalitat dels 
ingressos que se’n derivin a l’Àrea d’Acció 
Social i Salut i tots els diners es destinaran 
a finalitats socials.

SOLIDARITAT
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csAlternativa per Llagostera

El pressupost municipal per al 2012 ha tingut el nostre vot 
en contra. Són molts els arguments que ho justifiquen, 
però de forma resumida i centrant-nos en els principals 
temes, podem dir que:

· És un clar reflex que l’equip de govern defensa més 
els interessos del seu partit que els interessos locals: 
ni inclou subvencions confirmades, com la del PUOSC 
(200.000 €) i part de la del Pla de Barris (900.000 €), 
ni deixa que el ple reclami a la Generalitat el pagament 
del seu deute (1.700.000 €) amb l’Ajuntament.

· Posa de manifest una manera de fer que no compar-
tim: inclou l’arranjament del carrer Panedes, principal 
actuació per al proper any, sense disposar de la 
confirmació de la Generalitat, que és qui l’ha d’executar. 
I per tant, estan venent fum.

· No compartim que es prioritzin altres inversions, com 
ara l’arranjament del carrer Fivaller (725.000 €) i la 
construcció del centre d’interpretació de la història de 
Llagostera

 (300.000 €).
· No són prou conscients de la difícil situació econòmica 

en la qual es troba molta gent (la més necessitada), i no 
es dota amb suficients diners les partides d’assistència 
social, política d’habitatge i promoció de l’ocupació.

· No practica l’austeritat que predica: no es controlen 
les hores extres (en 4 anys hem passat de 50.000 € a 
100.000 €) i ara es pretenen consolidar i camuflar en 
la productivitat; la retribució de l’alcalde està per sobre 
de la recomanació de l’Associació Catalana de Munici-
pis; la nefasta gestió econòmica del Patronat d’Esports 
fa que l’Ajuntament assumeixi un 70% de la despesa 
total, etc. 

· Delata la incapacitat de l’equip de govern per tirar 
endavant determinades actuacions, com ar la connexió 
del Mas Sec amb el carrer Almogàvers, la urbanització 
del SUD-10 i del carrer Indústria, o l’acabament de la 
urbanització Font Bona.

· Destina massa diners a la Policia Local (600.000 €), 
augmenta el número d’agents fins 17. Això contrasta 
amb el que es destina a benestar social (265.000 €).

· Es resisteix a dotar d’autonomia la llar d’infants el Niu 
perquè presti els mateixos serveis que El Carrilet, 
al·legant motius econòmics, quan només aporta un 
25% de la despesa total, en comptes del 33,3% 
estipulat.

· No gestiona adequadament alguns equipaments 
municipals: es cedeixen espais cèntrics com el primer 
pis del centre cultural i el local del carrer Angel Guimerà 
per anar als locals del Casal parroquial, comprar nous 
locals al carrer St. Antoni, o retornar a La Caixa el 
soterrani del seu local social.

· Improvisa constantment en l’organització d’alguns 
serveis municipals. Alguns treballadors han passat en 
poc temps per quatre espais diferents.

· Administra amb prepotència la majoria de què disposa, 
urbanitzant sense els preceptius projectes (accés El 
Niu, carrer Ganix, accés tanatori), tramitant expedients 
de forma irregular (pla local d’habitatge), menystenint 
l’oposició, etc.

Convergència i Unió

Per entendre el pressupost municipal de Llagostera per a 
l’any 2012 cal tenir en compte les dificultats que passen 
totes les administracions del país per fer front a les 
necessitats més bàsiques, davant una crisi econòmica 
que no pot deixar indiferent a ningú. Això afecta molt 
especialment els ajuntaments, que han de fer front a una 
necessitat creixent dels serveis socials, sense tenir-ne ni 
les competències ni els recursos adients per la manca 
d’un finançament just i eficient.

Davant d’aquesta situació, el Pla de Barris suposa un 
actiu que ha permès mantenir a Llagostera moltes 
polítiques i serveis que sense aquesta subvenció, 
s’haurien hagut de reduir o deixar de prestar. La meitat 
de les inversions previstes el 2012 es financen amb el 
Pla de Barris. Malauradament, la Generalitat no pot fer 
front als pagaments previstos per al 2012 ja que ha de 
fer efectius els endarreriments que procedeixen de l’any 
2009. En el seu darrer pressupost, el govern tripartit va 
atorgar subvencions en la Llei de Barris per valor de 100 
milions d’euros, però només va pressupostar-ne 49, de 
manera que ara s’han d’anar pagant endarreriments que 
impedeixen fer front a nous compromisos durant aquest 
any.

Això ha fet que en el pressupost del 2012 s’hagi hagut 
d’adoptar un criteri de prudència a l’hora de preveure 
i executar les accions previstes en el Pla de Barris de 
Llagostera.

S’han prioritzat les actuacions socioeconòmiques i les 
inversions més importants es deixen a l’espera de tenir 
assegurat el cobrament de les subvencions. La nostra 
prioritat és l’atenció a les persones. Les inversions es 
faran si tenim els diners necessaris per fer-les, però no 
volem comprometre les finances del poble executant 
obres si no tenim assegurats els diners per pagar-les. 
Aquesta manera d’actuar pot generar alguna crítica si es 
vol confondre la prudència amb la manca de planificació, 
però no estirar més el braç que la màniga ha permès 
tancar la liquidació de l’any 2011 amb un superàvit que 
supera els 180.000 euros.

Finalment, volem agrair la confiança demostrada pel grup 
d’ERC que han fet aportacions realistes i que ha votat a 
favor d’un pressupost, que vol ser adequat a la situació 
que ens ha tocat viure i que ha comptat amb 12 vots a 
favor i 1 en contra. 

A l’hora de tancar aquesta edició i per motius aliens a l’Ajuntament de Llagostera el grup municipal d’ERC no ens havia fet arribar el seu escrit.

15 - Cultura

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm 6051, de 24 de gener de 2012) publicava la conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de 
Llagostera. El nou escut oficial ha quedat inscrit en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals. L’Ajuntament de 
Llagostera ha començat a utilitzar el nou escut en les seves comunicacions oficials tot i així, esgotarà les existències de material imprès.

Recordo que arran de la famosa guerra dels 
símbols de Barcelona, algunes persones deien 
que això dels símbols és un tema que avui dia 
no interessa a ningú. Al llarg dels 31 anys que 
em dedico a fer els escuts i les banderes dels 
ens locals territorials de Catalunya, he pogut 
comprovar que aquella afirmació no té cap 
fonament: els símbols continuen interessant i molt, 
aquí i a tots els països del món.

Un cas actual el tenim amb l’escut de la vila de 
Llagostera. S’ha disparat un seguit de cartes i 
articles a diaris i revistes i espots radiofònics en els 
quals cadascú hi fica cullerada o hi diu la seva, la 
majoria de les vegades sense tenir la menor idea 
del tema.

Abans de fer una síntesi històrica de l’escut de 
la baronial vila de Llagostera, voldria assenyalar 
alguna característica de l’heràldica cívica o 
municipal, com per exemple, que la majoria de 
les figures dels escuts d’Europa procedeixen 
d’una etimologia popular, gairebé mai científica. 
És lògic; la gent dels pobles busca un símbol que 
els recordi o al·ludeixi al nom de la localitat o que 
pensin o creguin que aquell és l’origen del nom 
(Cambrils porta un “ca”, com Calella, i Canet; 
Alella, una “ala”, com l’Aleixar i Alcover; Mataró, 
una “mà portant una mata”, Maials, una “mà”, com 
Madremanya, Manlleu i Almatret; Molins de Rei, 
una “mola de molí”, la Llagosta, una “llagosta de 
rostoll”, Lliçà de Vall, porta “dues llísseres”, i Mollet 
del Vallès, “un moll”, que són peixos de mar, etc.)

Pel que fa a la vila de Llagostera, des dels inicis 
del segle XVIII i almenys fins al 1901, l’Ajuntament 
va usar segells amb el senyal d’una llagosta 
de mar. Fou a partir d’almenys el 1901 que 
l’Ajuntament canvià el segell per un escut com 
l’actual, quadrilong francès partit: a la 1ª partició 
el senyal dels Quatre Pals, i a la 2ª un castell (que 
més aviat sembla una muralla torrejada) sobre una 
roca en un mar o llac, tot al natural, i la paraula 
llatina Lacustaria. L’escut va timbrat amb una 
corona, que podria ser la de marquès.

Quan el 1984 vaig fer l’informe sobre l’escut 
de Llagostera, em va semblar el més correcte 
retornar als orígens heràldics de la vila i recuperar 
la llagosta, que era el primer símbol que van tenir 
i van voler els llagosterencs avantpassats dels 
actuals. Generalment, quan hom fa una proposta 

d’escut per a un ens local sempre cal cercar-
ne un de primitiu i adoptar-lo, sempre que no 
contradigui la història i la normativa heràldica. Per 
això la proposta va ésser un llagosta de gules en 
camper d’argent; simple i senzill, com manen les 
ordenances. Al timbre, una corona de baró, per 
haver estat la vila centre i capital d’una baronia 
des del segle XIV. Quedava un escut ràpidament 
identificable, que és el que interessa en heràldica, 
per ser l’únic de Catalunya amb aquesta figura.

Evidentment, la “pseudo” corona de marquès no 
s’hi escau perquè mai no ha existit un marquès de 
Llagostera.

El senyal dels Quatre Pals no hi podia ser perquè 
la vila, des del segle XIV fins a l’abolició de les 
jurisdiccions senyorials al segle XX, no va estar 
sota jurisdicció comtal-reial, no va ésser centre 
o capital de cap vegueria, sotsvegueria o batllia 
reial, ni vila de vot en Corts pel braç reial, ni cap 
sobirà li va concedir el privilegi d’emprar les armes 
comtals-reials a l’escut. D’altra banda, un municipi 
no és més català pel fet de portar a l’escut el 
senyal dels Quatre Pals, perquè aleshores tots els 
municipis de Catalunya haurien de portar-lo. A 
més, no hi ha ni un sol municipi de Catalunya que, 
com sembla lògic, en un moment o altre de la 
nostra història, no hagi estat sota la jurisdicció dels 
nostres sobirans.

La paraula Lacustaria tampoc hi podia figurar 

perquè –llevat de rares excepcions com la de 
Banyoles, que porta una lletra “B” des de fa 
segles- l’heràldica cívica no admet paraules ni 
lletres dins els escuts.

La forma de l’escut –un rectangular quadrilong de 
tipus francès- tampoc podia acceptar-se perquè 
la normativa catalana, des del 1980, va adoptar 
la recomanació de la Conferència Internacional 
d’Heràldica Municipal, celebrada a Roma el 1958, 
feta precisament per distingir ràpidament els 
escuts cívics de la resta d’escuts.

El paisatge naturalista del castell sobre la roca, 
un llac o mar, tampoc no és admès en heràldica, 
que té un disseny propi que ha d’ésser lineal, pla, 
estilitzat i sense perspectives ni ombres. A més, 
l’heràldica catalana té unes figures que li són 
pròpies, com el castell i la roca. D’altra banda, ja hi 
ha una gran quantitat de municipis que porten un 
castell a llurs escuts; en canvi, la llagosta de mar 
és –com he dit abans- privativa de Llagostera. 

Com que l’Ajuntament no acceptava la llagosta 
sola a l’escut i hi volia també el castell, el 1988 
–tot i que jo creia que era més adient i més bonic 
la llagosta sola- vaig fer una nova proposta d’un 
escut partit: al 1r d’argent, amb la llagosta de 
gules en pal; i al 2n de gules, un castell obert 
d’argent. Al timbre, una corona de baró. Aquesta 
proposta va ésser aprovada inicialment per un Ple 
de l’Ajuntament de 26 de juliol d’enguany, sense 
que es presentés cap al·legació en contra en 
l’exposició pública.

Arran de la recent aprovació inicial de l’escut, 
molts  mitjans de comunicació se n’han fet 
ressò i cadascun hi ha dit la seva. Ara, d’una 
ciència que malauradament gairebé ningú no 
en té coneixement, n’han sorgit nombrosos 
“especialistes” per tal de veure qui la diu més 
grossa, evidentment sense cap rigor científic.
En definitiva, tant si l’escut només porta l’antic 
senyal de la llagosta com si també porta el castell, 
l’escut serà correcte. 

Armand de Fluvià, conseller heràldic, 
assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya 
i del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i president de la Institució Catalana 
de Genealogia i Heràldica.

La importància dels escuts
A continuació reproduïm un article de l’expert Armand de Fluvià, en el qual explica les raons del canvi d’imatge de l’escut.



PLA LOCAL D’HABITATGE
Emmarcat dins el procés participatiu de 
redacció del Pla Local d’Habitatge (PLH), 
durant el mes de gener es va organitzar un 
acte públic que va servir per presentar l’avanç 
del Pla Local d’Habitatge i es van recollir 
propostes per estudiar-les i incloure-les al Pla 
definitiu. La jornada de presentació es va dur 
a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
i van participar-hi professionals del sector 
de l’habitatge (constructors, Apis i agents 
immobiliaris). 

LLAGOSTERA, PRESENT I FUTUR
El 17 de gener va tenir lloc la sessió de retorn 
del taller participatiu Llagostera, present i 
futur, on es van exposar totes les propostes 
recollides en els tallers participatius i les que 
s’han incorporat al pressupost municipal del 
2012. L’acte va tenir lloc al local social de la 
Caixa. 

CAFÈ AMB L’ALCALDE
Amb la voluntat de potenciar la proximitat dels 
ciutadans amb l’Ajuntament, l’alcalde Fermí 
Santamaria, tot sol o acompanyat d’algun 
regidor del seu equip de govern, fa el cafè un 
cop al mes amb els veïns i veïnes que així ho 
desitgin. L’objectiu és tractar temes d’interès 
general per al municipi sense necessitats de 
formalismes i amb un ambient més distès. Per 
participar al Cafè amb l’alcalde, podeu trucar 
al 972 83 03 75 o bé enviar un correu a 
cafealcalde@llagostera.cat. 

E- SUGGERIMENTS
L’Ajuntament de Llagostera ofereix la 
possibilitat de fer arribar suggeriments 
telemàticament des de http://tramits.llagostera.
cat/ 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS
L’Ajuntament de Llagostera ha habilitat unes 
bústies per recollir propostes i suggeriments 
dels veïns.  Les bústies estan localitzades a 
les oficines de l’Ajuntament, a l’Oficina del 
Pla de Barris (plaça Llibertat, 1) i al Casino 
Llagosterenc. 

CANALS 2.0
Una forma de participar activament és utilitzar 
les xarxes socials. Actualment l’Ajuntament de 
Llagostera té dos canals oficials. 
Facebook: http://www.facebook.com/
ajuntamentdellagostera  
Twitter: http://twitter.com/llagosteraldia 

PRECS I PREGUNTES AL PLE
Cada darrer dimecres de mes, en finalitzar la 
sessió plenària es dóna la possibilitat al públic 
de fer preguntes obertes dirigides tant a l’equip 
de govern com a l’oposició. Així mateix, el 
reglament de participació ciutadana contempla 
la possibilitat de proposar o incloure punts a 
l’ordre del dia. Podeu consultar el reglament de 
participació ciutadana al web de l’Ajuntament. 

PLA LOCAL DE JOVENTUT
En la redacció del Pla Local de Joventut s’ha 
preparat un formulari destinat a joves d’entre 
15 i 29 anys, ambdós inclosos, per a recollir 
inquietuds, idees i suggeriments. 

PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR
Per tal de poder recollir propostes ciutadanes 
per preparar la programació de la Festa Major 
2012, s’ha habilitat un formulari accessible 
des de llagostera.cat on poder fer arribar 
suggeriments.  

PLA ESTRATÈGIC
Atès que el Pla Estratègic de desenvolupament 
local de Llagostera ha de definir les polítiques 
dels propers deu anys, s’ha volgut que hi 
hagi la màxima representativitat amb la 
participació de totes les forces polítiques 
presents a Llagostera, amb independència de 
si tenen representació al Ple de l’Ajuntament. 
Per aquest motiu s’ha convidat a tots els 
grups polítics que van concórrer les eleccions 
municipals a participar-hi. Tots han acceptat 
la proposta i formaran part del procés de 
redacció del Pla Estratègic.

La participació ciutadana:
una realitat a Llagostera
Des de l’Ajuntament es potencien la proximitat i la transparència, com deixen paleses les actuacions que s’han dut a terme aquest 
primer trimestre

16 - Participació

L’Ajuntament de Llagostera està potenciant i motivant un model de participació ciutadana basada en la proximitat i la transparència, i fa èmfasi en 
el diàleg permanent amb el ciutadà i l’associacionisme, amb la voluntat de fer més accessible la relació entre l’administració i la ciutadania. Per fer-
ho s’han posat en marxa diversos canals on poder fer arribar propostes, inquietuds i suggeriments que serveixen a l’equip de govern per valorar-les 
en la presa de decisions i en l’aplicació de les polítiques concretes. 

RECULL DE PROPOSTES CIUTADANES: 


