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Sumari El Pla Estratègic, 
una guia per al desenvolupament dels nostre futur

La lluita contra la crisi econòmica és una de les màximes  prioritats 
que tenim totes les administracions sobre la taula. Les conseqüències 
socials que es deriven de l’atur, la pèrdua de prestacions i la necessitat 
de donar cobertura a la gent més desvalguda són greus i són la principal 
preocupació que tenim. 

Malauradament, massa sovint els ajuntaments no tenim ni les eines, ni les competències ni els 
recursos necessaris per donar la resposta que voldríem, però som els qui estem a la primera línia, 
atenent els ciutadans i intentant trobar solucions  als seus problemes.
Això no és una excusa, és un fet que vivim dia a dia i que cal que tots tinguem present. 

Els serveis socials del municipi fan un gran esforç per atendre les necessitats creixents d’ajuda i 
serveis de voluntariat com Càritas i el Banc d’aliments fan una tasca fonamental i que val la pena 
remarcar. Com a alcalde els ho vull agrair públicament.

A banda de les polítiques assistencials, cal fomentar les polítiques de reactivació i promoció de 
l’economia local. Ens equivocaríem si penséssim que les solucions als problemes que genera la crisi 
econòmica estan a les mans de l’ajuntament de Llagostera, però hem de treballar per poder preparar 
les nostres potencialitats com a poble i estar a la primera línia quan l’economia es reactivi.

Aquest és el motiu principal pel qual estem treballant des de fa més de 6 mesos en el Pla estratègic 
de desenvolupament local de Llagostera. Treballem  per definir quins han de ser els eixos estratègics 
que han de guiar les accions de promoció de Llagostera. 
Cal tenir clar i debatre amb la ciutadania quin model de poble volem i quin ha de ser el 
desenvolupament econòmic i socials que volem en les properes dècades. 

El pla estratègic ha de ser la guia per al desenvolupament dels nostre futur i s’ha de fer en base a una 
informació acurada i us estudi detallat de les nostres potencialitats i amb la participació dels diversos 
agents econòmics, polítics i social i amb la ciutadania. 

En la primera fase dels treballs s’han recollit i analitzat moltes dades, s’ha fet un estudi detallat per 
detectar quines són les mancances a nivell socioeconòmic de la població de Llagostera, s’han 
fet debats amb agents polítics, econòmics i socials i ara arribarem a la fase de definició, on la 
participació de la ciutadania serà fonamental per establir quins són els eixos estratègics que han de 
guiar el desenvolupament econòmic de Llagostera en el futur més proper.

Tot aquest procés es pot seguir mitjançant la web del pla estratègic, on es pot accedir a la informació 
que es va generant, fer comentaris i a partir del mes de gener, us convido a participar en els tallers 
oberts a la participació de la ciutadania que es faran per recollir les vostres opinions. Us animo a 
participar-hi perquè entre tots hem de ser capaços de definir quin és el futur econòmic que volem per 
a Llagostera.
 
La llengua no es toca
Si hi ha un factor integrador i cohesionador a Catalunya és la llengua. Els qui hem vingut de fora ho 
sabem molt bé. La llengua és un vehicle de comunicació. Serveix per enraonar, que vol dir entrar 
en raó, i no pot ser, ni hem de deixar que sigui un element de conflicte ni de discriminació. Totes les 
llengües són importants i la defensa del català, la llengua pròpia de Catalunya, no s’ha d’entendre 
com un atac a la llengua espanyola, que és una llengua estimada i parlada per la majoria de la 
població, sense que això generi cap conflicte social. 

Davant dels atacs i els intents de fer de la llengua un factor de conflicte, la nostra resposta ha de ser 
la normalitat i la convivència, una actitud que ha estat sempre present a Catalunya i a Llagostera i que 
espero que duri per molts anys.

Us desitjo un bon Nadal i un feliç 2013 

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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El Pla Estratègic de Llagostera 
vol fomentar l’ocupació i la riquesa
Actualment s’està redactant el projecte, previst en el programa electoral i sorgit també a través del procés participatiu

La Regidoria d’Economia i Participació de 
l’Ajuntament de Llagostera està treballant 
en l’elaboració d’un Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local (PDL) que pugui donar 
resposta  a les qüestions de dinamització 
comercial, industrial i de promoció econòmica 
del municipi a mig i llarg termini. Aquesta és 
una de les actuacions prevista en el programa 
electoral de CiU i sorgida també dins el procés 
participatiu “Llagostera, present i futur” que va 
servir per incloure als pressupostos municipals 
de l’any 2012 un total de 46 actuacions. 
 
L’objectiu del projecte és potenciar els 
avantatges competitius del municipi per tal de 
fomentar l’ocupació i la riquesa local. També 
es pretén afavorir un procés reactivador de 
l’economia i la societat local aprofitant els 
recursos endògens i promovent la cooperació 
pública i privada per fomentar el creixement, 
l’ocupació i la millora de la qualitat de vida de la 
població.

Per tant, estem parlant d’un Pla Estratègic 
ambiciós que ha de posar les bases per 
dissenyar les actuacions que han de servir per 
definir el futur de Llagostera.

El procés d’elaboració del Pla Estratègic, que 
compta amb el suport extern de la Consultoria 
Neòpolis, es fonamenta en quatre criteris claus: 
- el realisme
- la centralitat
- la dependència
- la integralitat.

A més, també cal comptar amb un eix 
fonamental: la participació activa dels diferents 
agents institucionals, socials i econòmics del 
territori. Sense aquesta participació, el Pla 
Estratègic deixa de tenir raó de ser.

En aquest sentit s’ha previst la creació d’una 
estructura orgànica per tal de garantir un procés 
efectivament participatiu, transversal i amb 

coherència tècnica i estratègica. Properament 
estarà disponible un espai web dedicat 
íntegrament al Pla Estratègic que s’hi podrà 
accedir des de http://plaestrategic.llagostera.cat.

La redacció del Pla Estratègic compta amb 
el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat amb una aportació 
econòmica mitjançant una subvenció de 
12.021,24 € i de la Diputació de Girona amb 
una altra aportació de 10.000 €

Un projecte en dues fases

Una de les reunions per treballar 
el Pla Estratègic de Llagostera

El projecte s’ha iniciat a través d’una primera fase de diagnòstic, 
en la qual es va començar a treballar durant el primer trimestre de 
l’any i en la qual s’ha analitzat de manera quantitativa i qualitativa la 
situació actual del municipi a nivell sociodemogràfic, socioeconòmic, 
d’infraestructures, d’equipaments, entre d’altres.

Posteriorment s’iniciarà una fase de propostes en la qual, amb 

el diagnòstic com a referència, es dinamitzaran diferents espais 
participatius per tal de definir les línies estratègiques, objectius 
i actuacions que esdevindran el full de ruta en termes de 
desenvolupament local a la població de Llagostera. Els espais de 
deliberació i participació es començaran a dinamitzar properament, 
i es preveu que el projecte estigui enllestit durant la primera meitat          
del 2013.

AJUNTAMENT
DE  LLAGOSTERA
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Ja s’ha executat prop d’un 20% 
del pressupost del Pla de Barris
Durant el període 2009-2011 s’han dut a terme el 90% de les inversions i les actuacions previstes

La tercera reunió del Comitè d’Avaluació i 
Seguiment del Pla de Barris de Llagostera 
finançat amb el fons del Programa de Barris, va 
tenir lloc el 20 de setembre passat. El Programa 
de Barris comporta una inversió de 5 milions 
d’euros fins al 2013, 3,75 milions d’euros (75 
%) els aporta la Generalitat de Catalunya i els 
1,25 restants (25%) l’Ajuntament de Llagostera.

El pressupost executat fins avui és de 
932.140,52 euros, xifra que representa un  
18,64 % sobre el total. Durant el període 
2009-2011 s’ha executat prop del 90% de les 
actuacions i les inversions previstes, la majoria 
dins d’àmbits socials. A més, també cal comptar 
la rehabilitació de Can Caciques.

Prudència
El nivell d’execució del Pla de Barris de 
Llagostera pel que fa a l’anualitat 2011-2012 
ha vingut marcada per la prudència a l’hora 
d’executar determinades inversions previstes 

que no tenen garantit el finançament a curt 
termini a causa dels problemes manifestos de 
liquiditat per part de la Generalitat de Catalunya.
 
En aquest sentit, el regidor responsable del Pla 
de Barris, Ramon Soler i l’alcalde de Llagostera, 
Fermí Santamaria van explicar que s’han 
prioritzat les actuacions socioeconòmiques 
per sobre de les inversions. Tot i així, des 
de l’Ajuntament de Llagostera es va voler 

deixar clar que en cap cas s’ha deixat de 
banda ni es renuncia a fer la carretera, que 
independentment que formi part de les 
actuacions del Pla de Barris, és un deute 
històric. L’Ajuntament confia que en els propers 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 
l’any 2013 s’inclogui la partida corresponent. 
Actualment el projecte de la carretera està 
redactat i validat pels tècnics d’ambdues 
administracions. 

L’espai permet conèixer els orígens medievals de la població

L’Ajuntament de Llagostera ha participat enguany a les Jornades Europees del Patrimoni amb una visita guiada al nou equipament de Can Caciques, on es 
mostra la formació i l’evolució de la vila emmurallada de Llagostera entre els segles X i XVII.

L’espai de Can Caciques, situat al carrer Olivareta  28, permet conèixer la vila medieval de Llagostera a partir de les restes conservades i de les 
investigacions històriques i arqueològiques que s’hi han realitzat, amb especial incidència en el castell, el doble recinte emmurallat i l’entramat de carrers. 
Les jornades es van celebrar el darrer cap de setmana de setembre i la visita a Can Caciques va tenir molt bona acollida.

La visita guiada a Can Caciques va despertar molt d’interès.

Els treballs hauran de condicionar un espai per fer un nucli de comunicacions.

Adquisició d’un terreny 
de la Casa de les Vídues
L’objectiu és instal·lar-hi una ascensor perquè tothom hi pugui accedir

Una de les actuacions, també prevista dins del Pla de Barris, és reformar l’edifici 
de la Casa de les Vídues, situat a la Plaça Llibertat i que fins fa poc temps estava 
destinat a biblioteca municipal, per adaptar-lo als nous usos previstos. 
La Casa de les Vídues és un edifici catalogat de Bé Cultural d’Interès Nacional 
i  està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Llagostera. La distribució dels espais interiors està molt condicionada per 
l’estructura en si de l’edifici, la situació de l’escala i la necessitat d’instal·lació d’un 
ascensor per tal de fer accessible l’edifici a tots els públics. 

Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha adquirit una porció de terreny de 29 m2 de la 
finca veïna. Aquest espai permetrà la construcció d’un nucli de comunicacions, 
format per escala i ascensor, sense malmetre l’edifici existent. Aquesta mesura, 
a més, augmentarà considerablement les possibilitats de distribució i d’ús dels 
espais.

Actualment aquest edifici acull l’Oficina de Promoció Econòmica, l’Oficina 
d’Habitatge en conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, l’Espai Jove batejat 
amb el nom de Ca la Viudi i l’Escola de Belles Arts (Centre d’Art Pere Mayol).  El 
terreny s’ha adquirit per  prop de 30.000 euros.

Can Caciques obre les portes durant les 
Jornades Europees del Patrimoni

Urbanisme / Patrimoni - 05

Segona fase de les obres de la carretera Selva Brava

Partint d’un pressupost de 
licitació d’1.013.724,15 euros, el 
projecte de millora de la carretera 
que uneix Llagostera amb la 
Urbanització de Selva Brava ja ha 
començat amb el condicionament 
del ferm (que passarà de 5 a 7 
metres d’amplada). Amb aquestes 
obres es vol millorar la seguretat 
de la carretera i incrementar la 
mobilitat dels llagosterencs.
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Comencen les obres del centre ocupacional 
de la Fundació Ramon Noguera
Està previst que el nou equipament, que tindrà capacitat per a una trentena de persones, es posi en funcionament l’any vinent

Els treballs de construcció del centre 
ocupacional de la Fundació Ramon Noguera 
per a persones amb discapacitat intel·lectual 
a Llagostera ja s’han iniciat i es preveu que 
finalitzin a finals d’any. El nou espai tindrà una 
capacitat per a 30 persones, funcionarà en 
règim de centre de dia i anirà adreçat amb 
preferència als veïns i veïnes de Llagostera i 
municipis de les rodalies. El projecte també 
preveu construir una sala polivalent i tindrà 
serveis compartits que podran utilitzar totes les 
entitats del municipi. Tots els tècnics necessaris 
per a dur a terme el projecte, les obres i 
l’activitat han estat contractats directament 
per la Fundació Ramon Noguera. Tot i així, 
l’Ajuntament de Llagostera realitza el seguiment 
i la supervisió del projecte i de l’execució de 
les obres a través dels corresponents serveis 
tècnics municipals.

Les obres ja han començat i avancen a bon ritme

L’Ajuntament de Llagostera va signar l’any 
passat un conveni amb la Fundació Ramon 
Noguera pel qual els cedeix l’ús de la 
primera planta de l’edifici on actualment hi 
ha ubicat el Centre Cultural de Can Roig, 
seu de la nova Biblioteca Julià Cutiller i del 
Centre d’Observació Astronòmica.
 
El conveni de cessió d’ús preveu una 
durada de 25 anys, temps estimat com a 
necessari per a l’amortització de la inversió 
que s’hi ha de realitzar. En aquest sentit, 
la Fundació Ramon Noguera s’ocuparà 
de les obres d’adequació, del mobiliari 
i del manteniment així com de totes les 
despeses derivades de la gestió.

Cal destacar que cada tarda, un cop 
finalitzin les activitats dels tallers, i els caps 
de setmana, l’Ajuntament podrà fer ús de 
bona part dels espais, entre els quals es 
troba una sala polivalent on fer reunions, 
activitats, xerrades, presentacions, cursos, 
etc. Aquestes sales completaran l’oferta 
municipal d’espais destinats a usos 
culturals del municipi.

Conveni de cessió

Trasllat de l’Oficina de 
Recaptació de Llagostera
L’Ajuntament trasllada aquest servei per tal de situar-lo en una zona més cèntrica i millorar el servei

L’Oficina de Recaptació està situada, des del 10 
de desembre passat, al carrer Pau Casals 26 B 
(al costat de Correus) per tal de millorar la gestió 
i l’accessibilitat dels ciutadans.

L’Ajuntament de Llagostera ha volgut traslladar-
la a un nou local on la gestió i el cobrament dels 

impostos, taxes i tràmits serà molt més pràctic i 
millorarà així el servei de gestió tributària. 

Les oficines de la Plaça del Castell es reorganit-
zaran com a servei d’atenció ciutadana tot i que 
mantindran el cobrament de la resta de taxes 
i tràmits que no es gestionen al nou espai. La 

nova oficina de Recaptació té un horari  
de 8 a 15 h de dilluns a divendres. 

Per a més informació sobre els serveis d’aquest 
nou espai us podeu adreçar al telèfon 972 80 
52 55 o bé al correu electrònic: 
tributs@llagostera.cat

Línia directa amb l’Ajuntament
La participació ciutadana és una de les apostes clau de l’actual equip de govern

L’Ajuntament de Llagostera basa la seva política de participació ciutadana en la proximitat i el diàleg amb les persones i els col·lectius i també en la 
transparència informativa i la facilitat d’accés. Els canals de participació a través dels quals els ciutadans poden fer arribar el seu parer a l’alcalde i als 
regidors són els següents. 

Posada en marxa de la Seu Elèctrònica
Les noves tecnologies, a l’abast de tots

L’Ajuntament de Llagostera segueix apostant 
per les noves tecnologies. Després de l’èxit de 
la presència de l’Ajuntament de Llagostera a 
les xarxes socials amb més de 2.400 segui-
dors entre Facebook  i Twitter, l’Ajuntament de 
Llagostera ha posat en funcionament la Seu 
electrònica. A diferència del web corporatiu 
municipal, la titularitat de la seu electrònica 
comporta la responsabilitat respecte a la in-
tegritat, la veracitat i l’actualització de la infor-
mació i els serveis per part de l‘Ajuntament.  
A la seu electrònica hi ha disponible el tauler 
general d’anuncis, la informació pública en trà-
mit, les actes dels plens dels darrers 5 anys, els 
tràmits on line, el perfil del contractant, la infor-
mació referent als pressupostos municipals i les 
ordenances. Properament s’ampliarà la informa-

ció disponible a la seu integrant-hi el catàleg de 
tràmits i tota la informació urbanística municipal.  
Amb la posada en marxa de la seu electrònica 
l’Ajuntament de Llagostera fa un pas més per com-
plir la Llei 11/2007, de 22 de juny, d‘accés elec-
trònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP). 
Per fer-ho possible ha utilitzat la plataforma del 
servei de seu electrònica que ofereix gratuïtament 
el Consorci AOC (Administració Oberta de Cata-
lunya) i properament hi integrarà l’ETAULER (tam-
bé del Consorci AOC) que permet la publicació i 
la gestió d‘edictes electrònics mitjançant Internet. 
Es tracta d’una eina de publicació certificada amb 
automatismes associats a la gestió de la publica-
ció dels edictes,com per exemple el control de 
períodes d‘exposició per tal de garantir els temps 
d‘exposició i la integritat de la informació.

BÚSTIES 
PARTICIPATIVES

CANALS 2.0
(FACEBOOK I TWITTER)

ETRAM CAFÈ AMB 
L’ALCALDE

(ubicades al Casino Llagosterenc, 
Oficines de l’Ajuntament i Oficia del Pla 

de Barris)

http://twitter.com/llagosteraldia
http://www.facebook.com/ 

ajuntamentdellagostera  

Bústia online de Llagostera  Cada darrer divendres de mes.  
Cal reservar al telèfon 972 830 375 
o bé enviant un correu electrònic a 

cafealcalde@llagostera.cat

Unes 150 persones defensen  
el model d’escola catalana a Llagostera
Unes 150 persones es van aplegar el 12 de desembre passat, a la plaça Catalunya de 
Llagostera, per reclamar i defensar el model d’escola catalana. Els concentrats van llegir un 
manifest. L’acte estava convocat per l’Ajuntament de Llagostera (amb el consens de tots els 
grups polítics), la comunitat educativa de Llagostera i diverses entitats locals. El Ple del dia 19 de 
desembre va aprovar per unanimitat una moció  en defensa del model d’escola catalana.
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Cursos a Llagostera 
per fomentar l’ocupació
La formació fa un èmfasi especial en l’especialització i l’emprenedoria

PROMOCIó ECONòMICA: 
CURSOS I TALLERS

L’Àrea de Promoció Econòmica i Pla de Barris 
de l’Ajuntament de Llagostera ha organitzat 
un seguit de cursos i tallers ocupacionals per 
al darrer quadrimestre de l’any. El foment de 
l’ocupació segueix essent un dels principals 
objectius de l’Ajuntament i per aquest motiu 
es fa especial èmfasi en l’especialització i 
l’emprenedoria. 

L’oferta formativa s’estructura en 5 grans blocs:

1.- Cursos ocupacionals: són cursos 
formatius pensats per a gent aturada que vulgui 
reciclar-se i és l’oferta més tradicional pel que 
fa a formació per a persones desocupades. 
Aquest és el 5è any que s’organitza amb molt 
bonaa acceptació. 

2.- Sessions d’orientació ocupacional: Es 
tracta de sessions on es faciliten les eines per 
buscar feina a les persones desocupades. Els 
participants aprenen a redactar un currículum 
i una carta de presentació correctament i a 
afrontar una entrevista de treball amb èxit. Les 
sessions es fan de forma individualitzada i en 
grup, i compten amb el suport dels tècnics de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i de la borsa de 
treball de l’Ajuntament de Llagostera.

3.- Tallers d’oficis: Són sessions per 
donar a conèixer diferents oficis, com per 
exemple perruqueria, fusteria, mecànica i 
hostaleria, entre d’altres. Per fer-ho possible 
es compta amb la col·laboració d’establiments 
i professionals de Llagostera, que expliquen el 
seu ofici i fan, a les persones interessades a 
descobrir com funcionen aquestes feines, una 
demostració pràctica en el seu lloc de treball.

4.- Emprenedoria: Formació adreçada a 
emprenedors que vulguin obrir la seva empresa. 
Se’ls forma en els aspectes fonamentals per 
engegar i gestionar un negoci.

5.- Cursos d’especialització professional: 
Amb la intenció d’oferir una formació innovadora 
que no es trobi en el mercat i que cobreixi 
segments emergents o amb demanda de 
professionals, hem engegat aquesta nova línia 
formativa, amb dos cursos: un de vinculat 
al món del suro per a persones que vulguin 
treballar en l’àmbit de l’hostaleria o en el 

món del vi, i un de dedicat a la programació 
d’aplicacions mòbils.

Tots aquests cursos compten amb el suport 
del Consell Comarcal del Gironès, la Diputació 
de Girona, Spurna, l’Institut Català del Suro i la 
Generalitat de Catalunya a través del programa 
Pla de Barris.

Novetats d’aquest any
Atesa la gravetat de la situació econòmica, des de l’Ajuntament s’han volgut incrementar els 
recursos destinats a l’autoocupació i l’emprenedoria, així com obrir noves línies formatives 
menys tradicionals. D’aquesta manera es busca una formació més especialitzada que permeti 
donar sortides i oportunitats professionals a les persones que la segueixin.

Llagostera contamina i gasta menys
Les mesures d’estalvi energètic aplicades a la població han permès evitar l’emissió de 46,9 tones de CO2 a l’atmosfera

Les mesures d’estalvi energètic de l’enllumenat 
públic que s’han aplicat a Llagostera han 
permès que la població contamini menys 
i estalviï més. Així, en energia elèctrica, 
Llagostera ha gastat 93.764 kW menys a l’any, 
xifra que en diners es tradueix en un estalvi 
econòmic proper a 12.900 € anuals.

En termes mediambientals, aquest estalvi 
equival a reduir les emissions de CO2 a 
l’atmosfera amb un valor de 46,9 tones i a 
estalviar cosa que seria l’equivalent de 8,06 
tones de petroli.

Mesures per reduir la 
despesa d’energia

Les mesures d’estalvi han consistit en la 

instal·lació de reductors de flux, en la reducció 
de la potència de la làmpada, en el control 
de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat i en la 
instal·lació de làmpades més eficients.

Amb l’objectiu de continuar reduint i estalviant 
energèticament, l’Ajuntament disposa d’una 
auditoria energètica de l’enllumenat públic 
exterior de Llagostera, redactada per l’empresa 
concessionària Enllumenats Costa Brava S.L. 
i supervisat per l’enginyer des dels Serveis 
Tècnics Municipals.

Aquest auditoria proposa diferents actuacions 
amb la intenció d’estalviar 160.396,19 kW h 
anuals, equivalents a 22.184 € anuals, amb 
una inversió econòmica de 210.815,08 €, que 
representarà un reducció de les emissions de 
CO2 a l’atmosfera de 80,19 tones.

Llagostera disposa de prop de 2.085 punts 
de llum amb una potència total instal·lada de 
218,08 kW. Per tant, la potència mitjana per 
habitant representa 104,6 W. Cal tenir en 
compte que Llagostera se situa per sota de la 
mitjana a Catalunya, que es troba en els 151 

W, i fins i tot de la mitjana de la Unió Europea, 
en 115 W. 

El cost anual del consum energètic d’aquest 
enllumenat representa un total de 121.700 €, 
xifra equivalent al valor proper a 15 € /habitant 

i any per despesa elèctrica de l’enllumenat 
públic. 

El 94% de les bombetes de l’enllumenat públic 
són d’alta eficiència energètica, en aquest  cas 
de vapor de sodi d’alta pressió.

Sabies que?

Llagostera, amb el Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses
L’Ajuntament de Llagostera s’ha adherit enguany al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses impulsat 
per la Comissió Europea com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra. Amb aquest acord, la població es compromet a elaborar un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. El 
document inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. 

Llegendes de Llagostera
El 14 d’octubre passat es va presentar a l’Oficina de Turisme 
de l’Estació Llegendes de Llagostera: un llibre ple de 
llegendes i històries populars del poble.
Amb les visites guiades pel nucli antic, la zona arquitectònica 
i la muralla, es va donar a conèixer el patrimoni cultural 
del municipi i es va viure en primera persona les llegendes 
teatralitzades. Seguint l’itinerari que marca el mapa, podem 
trobar els escenaris de les narracions amb la guia d’en Feliu 
i la Seculina.
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Les llars d’infants de Llagostera  
atenen totes les sol·licituds
El curs comença amb normalitat i totes les peticions de servei han estat ateses

L’Ajuntament fa un 
esforç per mantenir  
el transport escolar
Finalment s’ha optat per unir les dues rutes existents en una de sola

Matrícula: 38,50 €

Material escolar: 33 €

Quota base (de 9 a 12 i de 15 a 18 h) P0: 165 €/mes

Quota base (de 9 a 12 i de 15 a 18 h): P1 i P2: 126,50 €/mes

Quota migdia (de 12 a 15h): 49,50 €/mes

1 servei de menjador fix: 4,95 €

1 servei de menjador eventual: 9,90€.

Els preus per al curs 2012-2013 aprovats són:

El curs escolar 2012-2013 ha començat amb 
tota normalitat a Llagostera i les dues llars 
d’infants han funcionat correctament. S’han atès 
les sol·licituds de les famílies i ningú no s’ha 
quedat sense plaça.

Per segon any consecutiu s’ha obert El Carrilet 
amb un grup de P0, tres grups de P1 i tres 
grups de P2.  El Niu ha començat el curs amb 
un grup de P1 i un grup de P2. A diferència 

d’El Carrilet, el Niu no disposa de servei de 
menjador ni de servei “Bon dia” (acollida 
abans de les 9 del matí). Val a dir que només 
hi ha hagut una família de P0 que havia fet la 
preinscripció al Niu, però com que volia servei 
de menjador, ha preferit canviar de centre. 

El servei d’àpats d’El Carrilet el continua fent la 
cuina de la Residència Josep Baulida. Com que 
no hi ha hagut demanda de menjador al Niu, la 

cuina de la Residència té capacitat per fer-ho. 
Cal destacar que s’han pogut atendre totes les 
sol·licituds d’alumnes de Llagostera de 0 a 3 
anys que ho han sol·licitat dins del període de 
preinscripció i tots ells disposen dels serveis que 
han demanat. Enguany hi ha quatre alumnes 
que són de fora del municipi i ja que alguns 
grups no han arribat a la ràtio màxima, s’han 
acceptat sol·licituds fora de termini. 

Les tarifes de 
Llagostera, a la part 
baixa de preus
En referència a la notícia publicada el passat 
mes de maig al diari El Punt Avui sobre 
el rànquing de preus de les llars d’infants 
gironines, l’Ajuntament de Llagostera va fer en 
el seu moment l’aclariment següent: no és cert 
que Llagostera estigui a la part alta de preus, 
sinó més aviat a la part baixa. 

En la informació del diari es prenia només de 
referència el preu de P0 i s’oblidava el de P1 i 
P2 quan, per contra, s’estan oferint només 16 
places de P0 i en canvi 198 de P1 i P2. Vista 
la proporció de places, entenem que el més 
correcte seria agafar de referència els 126 € de 
P1 i P2 i no pas els 165 € de P0. 

Finalment, s’ha pogut mantenir el transport 
escolar a Llagostera, servei que ofereix el 
Consell Comarcal del Gironès. El fet que s’hi 
haguessin apuntat molts menys alumnes va 
fer témer per la seva viabilitat, però al final s’ha 
pogut trobar una solució amb la unió de les 
dues línies existents.

El transport escolar ha estat tema de debat 
durant els mesos anteriors a l’inici del curs 
escolar i qüestió de preocupació per a moltes 

famílies. Des de l’Ajuntament de Llagostera 
s’han mantingut diverses reunions entre els 
responsables públics i privats del servei per tal 
de trobar una solució i poder donar-hi resposta. 
Val a dir que de les 156 famílies que feien ús 
l’any passat d’aquest servei, enguany només ho 
han sol·licitat 21. 

Per tal de poder prestar el servei de transport 
que ofereix el Consell Comarcal del Gironès, 
calen 25 usuaris com a mínim per ruta. En el 

cas de Llagostera s’ha optat per ajuntar les 
dues rutes que hi havia fins ara en una de sola 
i l’Ajuntament es va mostrar disposat a assumir 
el cost dels 4 usuaris que faltaven per tal que 
la ruta es pogués fer. Finalment no ha calgut 
perquè hi ha hagut nous usuaris que cobreixen 
el mínim de 25. 

Ajuts a les escoles 
de primària
L’Ajuntament de Llagostera, conscient de les 
dificultats socioeconòmiques que es viuen 
actualment, ha incrementat la seva aportació 
a les dues escoles de primària (Lacustària i 
Puig de les Cadiretes) amb 3.000 euros, xifra 
que se suma als 3.000 que ja venia aportant 
en cursos anteriors. Aquest diners es 
destinen al banc de llibres i permet disminuir 
les aportacions de les famílies en concepte 
de material. 

L’Ajuntament continua apostant  
pel Pla Educatiu d’Entorn

Jornada intensiva  
a l’IES Llagostera  
i manteniment de  
la UEC
L’IES de Llagostera és un dels més de 400 
instituts catalans que enguany han optat 
per la jornada intensiva. Així l’horari de l’IES 
és de 9 a 15 h i els alumnes tenen la tarda 
lliure. Un any més l’IES de Llagostera manté 
la seva Unitat d’Escolarització Compartida 
(UEC) per tal de garantir l’atenció educativa 
necessària a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials derivades de la 
inadaptació al medi escolar on se’ls ofereix 
activitats específiques adaptades a les 
seves necessitats. En aquest sentit l’IES de 
Llagostera disposa del programa “Projecte 
singular” adreçat a l’alumnat de segon 
cicle d’ESO, amb dificultats d’integració a 
l’aula ordinària, que resta unes hores fora 
del centre per realitzar sessions formatives 
dirigides al coneixement del món laboral. 
Així s’han establert diversos convenis 
amb empreses locals per tal que aquest 
alumnes puguin realitzar-hi petites estades 
per conèixer de primera mà oficis com ara 
la mecànica, la perruqueria, la fusteria, 
l’assistència a gent gran, entre d’altres 
sectors.

Cursos de Català
Els cursos de català del Consorci per a 
la Normalització Lingüística a Llagostera 
s’han iniciat a principis d’octubre. Enguany 
s’ofereixen un total de quatre cursos de dos 
nivells diferents: tres de bàsics i un d’inicial. 
El bàsic 2 i el bàsic 3 són la continuació 
dels cursos de l’any passat, i el  bàsic 1 
s’ha omplert amb alumnes nous. Tots tres 
bàsics, de 45 hores de durada, es fan els 
dimarts i els dijous a les instal·lacions del 
Casal Parroquial Llagosterenc en diferents 
horaris de matí, tarda i vespre; el curs inicial, 
de 20 hores, es fa només els dijous. Els 
cursos de B1, B2 i B3 s’acabaran a principis 
de febrer i l’inicial, a finals de gener. En total 
s’hi han inscrit una vuitantena d’alumnes.

Tot i que la Generalitat de Catalunya ha deixat 
de finançar la seva part del Pla Educatiu 
d’Entorn, l’Ajuntament de Llagostera ha 
considerat interessant seguir oferint propostes 
de forma consensuades i coordinades 
conjuntament amb els Centres i els agents 
educatius del municipi.
El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa 
que té l’objectiu de contribuir a l’assoliment 
de l’èxit educatiu de tot l’alumnat i a la 
cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació 
intercultural, el foment de la convivència i l’ús 
de la llengua catalana.
Del Pla Educatiu d’Entorn cal destacar-ne 
els Tallers d’Estudi Assistit com a eina de 

reforç escolar per a l’alumnat de primària i 
secundària, que es duu a terme als mateixos 
centres educatius. L’objectiu dels tallers és 
el de facilitar el seguiment del currículum 
escolar de l’alumnat participant, l’adquisició 
i consolidació d’hàbits d’organització i 
d’estudi, la planificació del treball escolar, 
el desenvolupament de tècniques d’estudi i 
dinàmiques grupals, etc.
Els professionals que desenvolupen els 
tallers són de l’empresa Actiescola i estan 
en continuada coordinació amb els mestres i 
tutors dels centres per tal de garantir un bon 
rendiment del taller i el màxim d’èxit escolar i 
acadèmic de l’alumnat participant. 
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Tres desfibril·ladors 
a Llagostera
S’han instal·lat a la plaça Catalunya, al CAP i al pavelló municipal

El Dipsalut ha instal·lat i posat en funcionament 
aquest estiu tres desfibril·ladors fixos externs 
a Llagostera. Els aparells s’han situat a la 
Plaça Catalunya, al CAP de Llagostera i al 
pavelló municipal d’esports. Aquesta actuació 
s’emmarca dins del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” impulsat des de l’organisme 
Dipsalut de la Diputació de Girona.  

Els desfibril·ladors són automàtics, molt senzills 
de fer servir, de manera que poden ser utilitzats 
per qualsevol persona, sense necessitat de 
formació prèvia. Per tal de donar a conèixer el 
seu ús, el mes de setembre passat es va fer un 
taller demostratiu al local Social de La Caixa.

Els desfibril·lador és fàcil d’utilitzar

Consells per a una bona alimentació saludable
Una alimentació és saludable si és completa, equilibrada, suficient, variada, adequada, pràctica i atractiva.
A continuació, us enumerem alguns consells que us poden servir per aconseguir alimentar-vos bé:

1.- Feu entre quatre i cinc àpats al dia. No us en salteu cap dels tres principals i no piqueu entre hores.
2.- Mantingueu una hidratació adequada. Beveu preferiblement aigua, sucs naturals, brous i llets vegetals entre hores i en menys quantitat 
durant els àpats.
3.- Mengeu a poc a poc i mastegueu bé els aliments en un ambient relaxant.
4.- Eviteu el consum d’alcohol.
5.- Utilitzeu mètodes senzills per a la cocció amb poc greix i poca sal.
6.- Aixequeu-vos lleugers de la taula i deixeu passar temps (una o dues hores) abans d’anar adormir.

Més de 60 propostes culturals
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament presenta una extensa programació adreçada a tot tipus de públic

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
ha presentat l’oferta de tallers, cursets, xerrades 
i exposicions per al curs 2012-2013. Dins 
d’aquesta extensa programació s’hi poden 
trobar més de 60 propostes formatives i 
culturals adreçades a tot tipus de públic i a totes 
les edats.

De l’oferta d’aquest any cal destacar l’impuls 
important que s’ha volgut donar al Centre 
d’Art Pere Mayol, una escola de belles arts en 
les aules de la qual s’han programat moltes 
propostes. A més dels cursets bàsics de dibuix 
i pintura per a diferents edats, hi podrem trobar 
formació d’escultura, joieria, costura creativa, 
restauració de mobles, fotografia digital, disseny 
gràfic, tallers familiars de creativitat, tallers per a 
educadors...

La programació inclou també tallers de 
teatre per a nens i joves, cursos intensius 
d’informàtica, sardanes, astronomia, anglès per 
a gent gran, ioga... La programació per al curs 
2012-2013 es tanca amb les xerrades i tallers 
organitzats per la Biblioteca Julià Cutiller així 
com amb la programació d’exposicions fins al 
mes de març.

Activitats per a joves  

La programació es completa amb els cursos 
i tallers dirigits a joves però que també poden 
interessar al públic en general com són els 
d’anglès, francès, alemany i rus, els tallers 
de recursos per anar a estudiar o a treballar 

a l’estranger, i les classes de repàs, entre 
d’altres.En totes aquestes activitats hi haurà un 
important descompte per als usuaris del Carnet 
Jove Llagostera.

Fulletó informatiu

Per donar a conèixer l’oferta s’ha editat un llibret 
que s’ha fet arribar casa per casa i s’ha distribuït 
també en format digital per les xarxes socials. 
Totes les matriculacions a l’oferta de cultura s’ha 
pogut realitzar en línia des de 
www.llagostera.cat

La companyia Cascai presentarà Zirocco, un espectacle del tot recomanable.

Teatre local i de qualitat i música per a tots els gustos

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera ha presentat la programació 
teatral i musical per a la temporada 2012-2013. Les companyies de teatre locals 
presenten fins a 7 espectacles diferents, mostra evident de la gran activitat teatral 
que es viu actualment a Llagostera.

En el cas del teatre, la temporada també inclou les propostes del cicle Escenaris 
2013 de Teatre al Gironès, amb espectacles com ara Zirocco de la companyia 
Cascai, i Dies de vi i de roses de la companyia Baulida Burset.  

Pel que fa a la programació musical, s’ha presentat el cinquè cicle de concerts 
Lacústica, amb una programació variada que inclou música clàssica, jazz, cant i 
dansa. El cicle comptarà amb propostes de l’alçada de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, l’Ensemble Athenea, l’Esclat Gospel Singers o les cantants líriques Maite 
Mer i Gina Reyner. Cal tenir en compte que la programació ha estat elaborada per 
una comissió integrada per vilatans afeccionats o vinculats a l’Escola de Música de 
Llagostera.

L’Àrea de Cultura ha editat un llibret on hi ha tota la programació de la temporada. 
Per a més informació i venda d’entrades podeu consultar www.llagostera.cat.

CONSUM DIARI

Làctics:  2-4 racions (semi-desnatats)

Oli d’oliva: 3-6 racions

Verdures i hortalisses: 2 racions 
(crues o cuites)

Fruita: 3 racions

Pa, cereals, arròs, pasta (integral) i patates: 
4-6 racions

CONSUM SETMANAL CONSUM OCASIONAL

Peixos:  3-4 racions 
(2 de peix blau)

Carns magres: 3-4 racions (aviram, conill….)

Ous:  3-4 racions

Llegums:  2-4 racions

Fruita seca: 3-7 racions
(sense fregir i sense sal)

Greixos animals

Dolços, brioixeria, caramels, 
pastissos,

refrescos ensucrats, 
gelats

Carns grasses, 
embotits, paté, marisc.

Baròmetre de 
la inclusió social 
a Llagostera

L’Ajuntament  de Llagostera ha encarregat la 
redacció d’un informe per conèixer el grau 
d’inclusió social del municipi. La metodologia 
de treball ha consistit en la tabulació de dades 
extretes d’una enquesta telefònica realitzada 
per una empresa externa que ha preguntat 
sobre temes relacionats amb l’educació, la 
salut, l’economia, l’habitatge, el treball i la 
cohesió social. 

Aquestes enquestes s’han fet de forma 
aleatòria, amb la garantia d’uns criteris 
estadístics de qualitat i rigor, que han permès 
treure conclusions representatives a nivell 
de poble. Els resultats d’aquest informe 
permeten a l’Ajuntament engegar polítiques 
socials, econòmiques, territorials i formatives 
concretes, encaminades a resoldre i aportar 
solucions als principals problemes que  
pateixen els ciutadans. Properament es 
donarà a conèixer el resultat. 



CiU

El dia 12 d’octubre està marcat al calendari de la gent de Llagostera com 
un dia especial. És el dia en què, tard o d’hora, hom enfila el camí cap al 
nucli antic per fer un passeig enmig de la gentada i convida sovint parents i 
amics a acompanyar-lo. La fira del bolet de Llagostera és com una segona 
festa major.

Aquesta fira va néixer l’any 2002 de la mà de la Regidoria de Promoció 
Econòmica comanada per Miquel Ramis i amb el suport del primer AODL 
de l’Ajuntament, en Marc Sureda. S’hi varen afegir entitats com el Casal, el 
Bell-Matí, l’associació de botiguers i l’associació de restaurants i en anys 
posteriors, altres entitats i regidors hi han aportat el seu gra de sorra per 
fer que la fira del bolet sigui la fira de tots.

Enguany s’han complert 10 anys. En aquests deu anys la fira s’ha anat 
engrandint, tant pel que fa a la superfície, com pel nombre de parades 
i d’activitats que s’hi fan. Malgrat que el pressupost no s’ha incrementat 
en els darrers 4 anys, la imaginació i l’aprofitament dels recursos han 
permès que la fira hagi incorporat cada any alguna novetat. Les d’aquest 
any han anat molt lligades a la celebració dels deu anys: una inauguració 
institucional amb la participació del president de la Diputació de Girona i 
un espectacle de fi de festa, que servia per tancar tot un dia d’activitats.
Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada s’ha cobrat una 
taxa als firaires per poder parar. Amb aquests ingressos es pot cobrir una 
part dels costos de publicitat i promoció, que són molt importants però 
imprescindibles per situar Llagostera en el mapa.

Prova d’això és la campanya de promoció que amb la col·laboració de les 
cases de turisme rural de Llagostera i l’associació de restaurants, s’ha fet 
aquest any a l’emissora de radio RAC1, on s’oferien estades a Llagostera 
i dinars als diversos restaurants que formen part de l’associació i que ha 
estat molt positiva.

Aquí és on rau el secret de la festa del bolet: és una fira estimada per 
la gent de Llagostera i alhora, és gran aparador per donar a conèixer el 
nostre poble i els seus atractius turístics, gastronòmics i culturals. Una fira 
en el vessant econòmic i una festa per a la gent de Llagostera que cada 
any la podem gaudir.
Per molts anys!!

AxLL 

Desena edició de la Fira del Bolet! Sembla que fos ahir quan es va decidir 
fer una aposta ferma per la promoció local del municipi. Es va buscar un 
producte, el bolet, que ens permetés fer una proposta original, i es va 
triar un entorn, el nucli antic, que es volia potenciar. Els anys han acabat 
consolidant aquest esdeveniment que ha comptat des del primer dia amb 
la col·laboració de veïns i entitats, i amb l’acceptació de la concurrència. 
Però com es diu en ocasions...”més important que arribar és mantenir-se”, 
més si tenim en compte quin és el context econòmic actual.

Efectivament, la crisi econòmica aconsellaria prioritzar altres qüestions 
directament relacionades amb les necessitats més bàsiques dels nostres 
veïns (habitatge, ocupació, serveis socials, educació, etc) i ser extremada-
ment curosos en la despesa d’esdeveniments com aquest.

Una vegada més exigim al govern local que procuri per la bona adminis-
tració dels diners públics, que són de tots, tan si provenen d’ingressos 
propis com de subvencions. Si normalment ja ho haurien de fer, ara que 
no nedem en l’abundància encara s’hi haurien de mirar més. Ho hem dit en 
altres ocasions, només cal veure les diverses publicacions del nostre blog: 
http://alternativallagostera.blogspot.com/. Només un exemple, en relació a 
la Fira del Bolet, que tot i que pugui semblar anecdòtic no ho és, i reflecteix 
perfectament quin és el tarannà de l’equip de govern: Tenia sentit fer un 
castell de focs d’artifici mentre desparaven els marxants?

Nosaltres som més partidaris de millorar aquesta fira (i això no vol dir abo-
car-hi més diners) que, malgrat estar consolidada, encara té marge per-
què surti millor: Intentant diferenciar-la de les típiques fires que es poden 
trobar en altres pobles, on s’ofereixen tot tipus de productes artesanals. 
Perfeccionant l’organització i la logística. Plantejant novetats imaginatives. 
En definitiva fent-la més genuïna i única. 

Després de la Fira del Bolet s’han organitzat altres fires, festes i mercats 
-massa des del nostre punt de vista –. Algunes en el mateix indret i copiant 
la mateixa fórmula, cosa que no compartim i que pensem que posa en pe-
rill l’èxit de la primera, i que no té en compte que també disposem d’altres 
espais que es poden potenciar, com pot ser el mateix Passeig Pompeu 
Fabra, on es poden organitzar actes sense seguir el patró del mercat set-
manal. Altres d’aquests actes posen de manifest la confusió d’un govern 
local que no té clar si les organitza pels veïns del municipi o si busquen la 
visita dels forans. I aquest no és un aspecte menor, tan el format com els 
recursos son molt diferents en un cas i en l’altre. Algú ens pot explicar el 
sentit del mercat artesanal gastronòmic i musical que fa pocs mesos es va 
organitzar al parc del dispensari? Tot sigui dit copiant, també en aquesta 
ocasió, el format d’altres festes locals.

Fa temps que ho diem: per consum propi hauríem de potenciar fins con-
solidar la Fira d’entitats, i per promoció local hauríem de saber aprofitar 
el potencial que té la via verda. Aquesta és la nostra modesta aportació. 

Parlen els grups polítics - 1514 - Joventut

Més de 100 joves es 
beneficien del carnet jove de Llagostera
Poden aconseguir descomptes i promocions

Tots els llagosterencs d’entre 12 i 35 anys poden 
sol·licitar el carnet jove i beneficiar-se així de 
diversos descomptes i promocions a la vila. La 
iniciativa engegada des de l’Àrea de Joventut ha 
estat un èxit i a hores d’ara ja hi ha un centenar 
de joves del municipi que s’han fet el carnet i que 
gaudeixen de tots els seus avantatges.

Els descomptes i les promocions afecten les 
activitats organitzades des de l’Ajuntament 
de Llagostera en l’àmbit esportiu i cultural, 
i comerços i empreses adherits com ara 
restaurants, bars, botigues, estètiques, joieries i 
tallers de reparació de vehicles, entre d’altres.
 
El carnet també permet gaudir d’interessats 
descomptes en els viatges amb transport públic 
de l’Autoritat del Transport Metropolità  (ATM) així 
com en la subscripció a publicacions en català 
de l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català, entre d’altres.
 
El carnet té una durada de 2 anys i un cost de 
5 euros. Per donar-se d’alta i conèixer tots els 
avantatges podeu consultar el renovat web: 
www.calaviudi.cat

En total ja s’han beneficiat del carnet un centenar de joves del municipi.

Nova web per als joves: 
calaviudi.cat
Per tal de promocionar les activitats relacionades amb el jovent 
a Llagostera, s’ha creat una nova pàgina web accessible des de 
www.calaviudi.cat on periòdicament s’actualitza amb informació 
d’interès per als joves. 

El nou web dels joves de Llagostera



LA RUTA DE L’ART
Mostra i exposició de les obres d’artistes 
llagosterencs 
Inauguració: divendres, 21 de desembre a les 20 h. al 
Local Social “La Caixa”.
Dies d’obertura: 22, 23, 25, 26, 29 i 30 de desembre 
i 1, 5 i 6 de gener
Horaris: de les 11 a les 14 h. i de les 17 a les 20 h.
Lloc: Local Social “La Caixa”
Organitza: Ajuntament de Llagostera i artistes de 
Llagostera

BALLS COUNTRY
The Texas
Dia: divendres, 21 de desembre
Hora: 21 h.
Lloc: Saló cafè del Casino Llagosterenc
Organitza: Casino Llagosterenc

16è TORNEIG DE BÀSQUET 3X3
Dia: dissabte, 22 de desembre
Hora: 10 h. pre-mini i mini (5.-€ per jugador)
11 h. pre-infantil i infantil (5.-€ per jugador)
16 h. categoria única (35.-€ per equip)
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Bàsquet Llagostera – Patronat 
Municipal d’Esports

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA
A càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i 
Dansa de Llagostera
Dia: dissabte, 22 de desembre
Hora: 19 h.
Lloc: Teatre Casino Llagosterenc
Organitza: Escola de Música i Dansa de Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera 

X MOBIAT
Excursió i esmorzar al Puig de Cadiretes per 
portar-hi un pessebre.
Dia: diumenge, 23 de desembre 
Concentració: Pavelló Municipal d’Esports
Hora 7 h. per als que vagin a peu 
8 h. per als que vagin corrent, amb bici o amb moto.
Organitza: Els Cremats Motor Club Esportiu

EL TIN (Taller Infantil de Nadal)
Tallers de manualitats, contes, jocs 
d’imaginació i d’esbarjo, tallers…i tot 
l’ambient de les Festes de Nadal.
Per a nens i nenes de P-3 fins a 6è de Primària.
Dies: 24, 27, 28 i 31 de desembre, 2, 3 i 4 de gener. 
Horari: de 9 a 13 h.
Lloc: Escola Lacustària
Organitza: Ajuntament de Llagostera 

CAGATIó LLAGOSTERA RÀDIO
Dia: dilluns, 24 de desembre
Hora: a partir de les 17 h.
Hi podeu participar trucant a Llagostera Ràdio (972 83 
02 12)
Organitza: Llagostera Ràdio

BALL DE LA NIT DE NADAL
Dia: nit del 24 al 25 de desembre
Hora: 1.30 h. matinada, després de la Missa del Gall
Lloc: Edifici Polivalent
Organitza: Penya Barcelonista de Llagostera

33ª CURSA POPULAR DE SANT ESTEVE
Possibilitat d’escollir el clàssic recorregut 
de 10 km. o un recorregut reduït de 5 km. 
Després de la cursa, botifarrada per a tots els 
participants.
Dia: dimecres, 26 de desembre
Inscripcions: de les 8 a les 9’30 h.
Preu inscripció: 6 €. (No hi haurà inscripció anticipada)
Sortida: a les 10 h.
Lloc de sortida: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Bàsquet Llagostera – Patronat 
Municipal d’Esports

RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
Benvinguda dels patges reials i recollida de 
les cartes als Reis Mags. Durant l’estada dels 
patges hi haurà tallers infantils al saló cafè 
del Casino Llagosterenc.
Dia: dissabte, 29 de desembre
Hora: d’11 a 14 h.
Lloc: Vestíbul del Teatre Casino Llagosterenc
Cal escriure al dors de la carta el vostre nom complet, 
l’edat i l’adreça, el més clar possible!!!

BALL DE REVETLLA CAP D’ANY
Dia: nit del 31 de desembre a l’1 de gener
Hora: a partir de les 12 h. de la nit
Lloc: Edifici Polivalent
Organitza: U. E. Llagostera

REVETLLA DE LES CAMPANADES
Dia: nit del 31 de desembre a l’1 de gener
Lloc: Pl. Catalunya
Organitza: Casino Llagosterenc, El Poll i Llagostera TV. 
(Programa a part)

CONCERT D’ANY NOU
Tradicional concert d’any nou amb Esclat 
Gospel Singers. The new gospel machine.
Dia: dimarts, 1 de gener
Hora: 19 h.
Lloc: Teatre Casino Llagosterenc
Organitza: Ajuntament de Llagostera 

TALLER DE CREATIVITAT PER A FAMÍLIES
Activitat del Centre d’Art Pere Mayol, 
escola de Belles Arts per a nens, nenes, 
pares i mares. A partir del treball artístic 
s’impulsaran nous jocs, treballs manuals... 
Per a nens i nenes de 4 a 12 anys.
Dies: 2, 3 i 4 de gener. 
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Centre d’Art Pere Mayol. Escola de Belles Arts.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

CAVALCADA DE REIS
Dia: dissabte, 5 de gener
Hora: 19 h.
Lloc de sortida: Edifici Polivalent
Itinerari: Av. de l’Esport, Pg. Romeu, Pau Casals, Pg. 
Pompeu Fabra, Fivaller, Cristòfol Colom, Àngel Guimerà, 
Pl. Catalunya (recepció reial).
Organitza: Ajuntament de Llagostera, Comissió de Reis

FESTA DE REIS DE LA COLLA GEGANTERA
Dia: nit del 5 al 6 de gener
Hora: a partir de la 1 de la matinada
Lloc: Edifici Polivalent
Organitza: Colla Gegantera de Llagostera

ELS PASTORETS
Dies: 26 i 30 de desembre 
Hora: 18 h.
Lloc: Casal Parroquial Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

QUINES 

QUINA DEL CASINO LLAGOSTERENC
Dia: 6 de desembre, al Casino Llagosterenc. A les 
18 h.
Organitza: Casino Llagosterenc

QUINA DEL CLUB PATINATGE 
LLAGOSTERA
Dies: 8 desembre, a les 18 h. 
16 desembre, a les 19 h. 
26 de desembre, a les 18 h.
Organitza: Club Patinatge Llagostera 
Lloc: Casino Llagosterenc

QUINA DE LLAGOSTERA SOLIDÀRIA
Dia: 9 de desembre, Casino 
Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza: Llagostera Solidària

QUINA DE LA UNIó ESPORTIVA 
LLAGOSTERA
Lloc: Casino Llagosterenc
Dies: 15 de desembre, a les 19h. 
29 de desembre, a les 19h.
Organitza: U. E. Llagostera

QUINA IES LLAGOSTERA (4t ESO)
Dia: 23 de desembre, al Casino 
Llagosterenc. A les 18 h.
Organitza: Alumnes 4t ESO

QUINA DE LA COLLA CARNAVALESCA 
DIT I FET
Dia: 30 de desembre, Casino Llagosterenc. 
A les 18 h.
Organitza: Colla Carnavalesca Dit i Fet

QUINES DEL PERNIL del CLUB 
D’HANDBOL LLAGOSTERA QUINA DE 
LACUSTÀRIA CLÀSSIC
Dies: 9 de desembre, a les 20’15 h. 
15 de desembre, a les 21 h. 
16 de desembre, a les 20’15 h. 
22 de desembre, a les 21 h. 
23 de desembre, a les 20’15 h. 
29 de desembre, a les 21 h. 
30 de desembre, a les 20’15 h. 
Lloc: Bar-Restaurant “El Passeig” 
(Passeig Pompeu Fabra, 96).

16 - Agenda
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