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02 - Editorial

Treballar el present 
per encarar el futurSumari
Som a la meitat de la legislatura i sembla que hagi passat molt més temps que no pas dos anys. La 
duresa de la realitat i la velocitat dels canvis que ens envolten fa que l’Ajuntament hagi de fer front a 
problemes que, en la majoria de casos, no són de competència municipal, però que en cap cas no 
podem ni volem defugir. La nostra obligació com a representants escollits democràticament és escoltar i 
mirar de donar resposta a les dificultats que passa la gent. Malauradament no sempre tenim les eines ni 
els recursos per ajudar en tot el que voldríem, però això no pot ser una excusa per mirar cap a una altra 
banda.

La creació de llocs de treball i de riquesa és fonamental per combatre les necessitats socials creixents 
que pateix la gent que ha perdut la feina o per als joves que volen incorporar-se al mercat de treball i no 
troben oportunitats. Cal donar respostes als problemes del present sense perdre de vista la visió del futur 
que volem per a Llagostera: “el desenvolupament econòmic ha d’esdevenir un dels motors claus per 
superar les necessitats socials. Sense desenvolupament, no hi haurà cohesió.”

Aquest és un dels eixos principals del pla estratègic de desenvolupament local que s’està acabant de 
definir. És una eina de planificació, però també una eina de diagnosi, que posa dades a les dificultats 
que estan patint moltes persones de Llagostera i que, amb la participació d’experts i de la ciutadania, vol 
donar respostes als problemes socioeconòmics que tenim, tot plantejant millores per tal que el nostre 
poble pugui aprofitar el seu gran potencial.

Un altre tema que preocupa els llagosterencs i les llagosterenques és l’alt valor cadastral dels immobles 
de Llagostera, ja que es van revisar a l’alça quan la bombolla immobiliària estava en el seu punt més 
alt. El fet és que aquests valors són molt més elevats dels que pertoca i l’Ajuntament ja fa temps que ha 
demanat un revisió a la baixa per tal de tenir una fiscalitat més justa i equitativa per a tothom.

Aquest són alguns del nostres reptes, i amb l’ajuda i la il·lusió de tots, els assolirem.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Economia i participació ciutadana - 03

Com ha de ser 
Llagostera en el futur?
S’ha acabat de redactar el Pla Estratègic 
de Desenvolupament Local de Llagostera 
(PDL), una iniciativa que té per objectiu 
potenciar els avantatges competitius del 
municipi per tal de fomentar l’ocupació 
i la riquesa local 

El mes de maig de 2012, la Regidoria 
d’Economia i Participació de l’Ajuntament 
de Llagostera va iniciar l’elaboració del Pla 
Estratègic de Desenvolupament Local del 
municipi (PDL). Un projecte que, mitjançant la 
participació ciutadana i els agents socials, ha 
plantejat el debat de com ha de ser Llagostera 
en el futur. S’han definit quines són les 
necessitats reals del municipi, els punts forts 
i les mancances, amb la finalitat de promoure 
la reactivació de l’economia local, mantenint 
l’equilibri social i territorial i la sostenibilitat 
ambiental. En definitiva, es tracta d’un pla 
que ha de permetre fomentar el creixement, 
l’ocupació i la millora de la qualitat de vida de la 
població. 

Un any més tard, el maig de 2013, l’Ajuntament 
de Llagostera va presentar el document en un 
acte que va tenir lloc al Local Social de La Caixa 
i en el qual va participar el delegat d’ACC10 de 
la Generalitat de Catalunya, Ferran Rodero, que 

va destacar la importància d’aquests plans “per 
tal de planificar el futur i poder disposar d’un full 
de ruta”. 

El projecte ha estat redactat pels tècnics 
municipals, basant-se en la realitat social i 
econòmica de Llagostera, amb l’assessorament 
de la consultoria Neòpolis. Però un dels 
aspectes bàsics ha estat la participació i el 
compromís de la societat local que, oferint 
diferents visions dels problemes i de les seves 
solucions possibles, ha permès completar les 
dades del treball tècnic.

Al llarg d’aquest temps, diferents agents 
vinculats al desenvolupament local, tots els 

partits polítics que es van presentar 
a les darreres eleccions municipals i tots 
els ciutadans i ciutadanes que han volgut 
col·laborar-hi han dit la seva, expressant les 
seves valoracions i opinions per definir quina 
ha de ser l’estratègia que permeti fer front amb 
garanties al futur de Llagostera.

Amb totes aquestes propostes, s’ha elaborat el 
document final, que es pot consultar a: http://
plaestrategic.llagostera.cat

La redacció del pla compta amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i de la 
Diputació de Girona.

El procés ha comptat amb la participació 
ciutadana i la col·laboració dels agents socials
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Amb el Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local es pretén assolir dos objectius principals:

· Potenciar els avantatges competitius del 
municipi, els punts forts, per tal de facilitar 
la instal·lació d’empreses i el manteniment i 
la millora de les que ja existeixen. El resultat: 
fomentar l’ocupació i la riquesa local.

· Utilitzar els recursos humans, socials, 
institucionals i territorials locals amb la finalitat 
de construir un model de creixement 
econòmic autònom.

 En resum, el PDL ha de promoure el 
desenvolupament local i la creació de riquesa 
a Llagostera, a partir de lògiques d’innovació 
i de treball en xarxa encaminades a convertir 
el creixement econòmic en motor de cohesió 
social, impulsar els sectors productius 
i garantir les condicions i els recursos 
necessaris per valoritzar els atractius del 
territori. 

Quins són els objectius del Pla Estratègic?

Per assolir aquesta fita, s’ha dissenyat 3 línies 
estratègiques:

1. Cal entendre el desenvolupament local 
i la cohesió social com dues cares 
d’una mateixa moneda. La reactivació 
econòmica associada al desenvolupament 
ha de convertir-se en un dels motors claus 
per superar les necessitats socials. És a 
dir, sense desenvolupament, no hi haurà 
cohesió.

2. Promoure la dinamització econòmica 
com un resposta a les necessitats de 
la població activa en risc d’exclusió, 
fomentar la formació, buscar un equilibri 
i una actualització del pes dels sectors 
productius i donar suport al cooperativisme 
i l’economia social.

3. Adaptar els recursos i els serveis locals a 
la posada en valor del turisme, el territori 
protegit i el patrimoni local, garantir les 
condicions per al desenvolupament 
industrial i assegurar la qualitat de vida de 
la població. Per tot això cal disposar d’uns 
equipaments i serveis que satisfacin les 
necessitats de la ciutadania i els agents 
econòmics locals.

El Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local 
de Llagostera és una eina 
fonamentalment per fer front 
a les necessitats del present 
sense deixar de planificar com 
s’ha d’encaminar el futur. 

És una clara aposta per 
potenciar els recursos propis 
i es treballa per fomentar la 
formació i la diversificació 
productiva. A més, es platengen 
actuacions per promocionar 
Llagostera a l’exterior, per tal 
d’atraure inversions empresarials 
i turisme.  



Un cop dissenyat i redactat el projecte, cal 
seguir treballant per posar-lo en marxa. 
El primer pas per al desplegament del Pla 
Estratègic de Desenvolupament Local de 
Llagostera ha estat la creació de quatre 
comissions de treball, formades per 
representants polítics i tècnics especialitzats, 
que s’encarreguen de definir i prioritzar les 
actuacions que es duran a terme.

Aquestes comissions de treball estan 
dedicades a tasques vinculades a àmbits 
diversos. Per exemple, la promoció exterior 
per a l’atracció d’inversions empresarials, 
la formació i la implicació de la ciutadania, 
la dinamització comercial, el turisme i la 
creació d’una marca local pròpia i l’aposta per 
l’agricultura de proximitat.

L’Ajuntament 
demana la 
reducció del 
valor cadastral 
de Llagostera
La revisió cadastral feta el 2006 va suposar 
un gran increment dels valors cadastrals 
dels immobles de Llagostera, ja que es van 
actualitzar agafant com a referència el 50% 
dels valors de mercat vigents en aquella 
època, que va coincidir amb el punt més 
alt de la bombolla immobiliària. Per minorar 
l’efecte dels increments de valor en el rebut 
de l’IBI s’ha anat reduint els tipus de l’IBI fins 
a l’actualitat, què està fregant el tipus mínim 
establert per la llei. Malgrat tot, aquestes 
reduccions del tipus no compensen del tot 
els increments de la base que es van produir 
a la revisió de 2006.

Malauradament, la crisi econòmica ha reduït de 
forma dràstica el valor del mercat immobiliari 
i això ha fet que els valors cadastrals de 
Llagostera siguin molt més elevats del que cal 
i estiguin per sobre dels pobles de les rodalies. 
Això afecta també d’altres impostos, com ara 
el de Patrimoni, l’IRPF o el de Successions i 
Donacions. 

Per solucionar aquest problema, l’equip de 
govern ha estat insistint des de fa dos anys 
al Cadastre que revisi a la baixa els valors 
de Llagostera, fent gestions fins i tot amb 
el grup parlamentari a Madrid per tal de 
modificar la llei. Finalment, aquest any s’ha 
modificat la normativa estatal que regula el 
cadastre i al Ple de l’Ajuntament celebrat el 
mes de febrer es va demanar la revisió a 
la baixa dels valors vigents a Llagostera a 
partir del 2014, amb la finalitat d’aconseguir 
una fiscalitat més justa i equitativa per a 
tothom. Tot i això, el cadastre encara no s’ha 
pronunciat al respecte.

La posada en marxa del PDL: del paper al carrer



La construcció de l’equipament que 
juntament amb Can Caciques esdevindrà 
el Centre d’Interpretació de la Història de 
Llagostera està molt avançada. Les obres, 
que van començar el 2 d’abril amb un termini 
d’execució de 6 mesos, podrien acabar-se 
abans del previst, a finals de juliol.

El nou edifici s’ha construït en l’espai que 
fins ara ocupava el magatzem en desús 
de la Brigada Municipal i tindrà accés des 
del carrer Processó i el carrer Olivareta. 
La coberta es convertirà en una plaça al 
nivell del carrer Processó. Aquesta nova 
construcció es relacionarà amb Can Caciques 

a través d’una zona verda d’accés públic. 
Amb una superfície construïda de 208 m2, 
preveu una sala d’exposicions de 122 m2 i els 
espais de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 
L’empresa adjudicatària de les obres és 
Teyco S.L amb un pressupost de licitació de 
249.332 € + IVA. Aquesta actuació compta 
amb una aportació de 110.000 € del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) i de 147.106,18 € 
del FEDER.        

L’espai de Can Caciques, situat al carrer 
Olivareta 28, permet conèixer la vila 
medieval de Llagostera a partir de les restes 
conservades, entre elles part de la muralla de 
Llagostera, 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.
Aquest equipament vol ser el pol d’atracció 
turística i el centre des d’on s’aglutinin 
actuacions de gestió cultural, històriques i 
turístiques. L’objectiu del centre és convertir-
lo en un equipament que permeti l’afluència 
de visitants per donar a conèixer la història 
local i l’oferta cultural del municipi.
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El Centre d’Interpretació
de la Història de Llagostera, 
a punt de fer-se realitat
Les obres avancen a molt bon ritme i podrien acabar-se aquest juliol, abans del previst



Enllestides les obres de 
reparació de la muralla
S’ha construït un mur de formigó per tal 
de descarregar la pressió del terreny 
sobre la muralla

El mes de juny passat van acabar les obres 
de la tercera i darrera fase de reparació de la 
muralla de Llagostera, que han consistit en la 
construcció d’un mur de formigó armat a la part 
interior, amb la finalitat de descarregar la pressió 
que el terreny exercia sobre la muralla. També 
s’ha refet el paviment de la zona del mirador i 
s’han tornat a col·locar els arbres i el mobiliari 
urbà que s’havia retirat per tirar endavant 
l’actuació.  
A finals de l’any passat es va dur a terme 
la primera fase, que va incloure diverses 
perforacions de drenatge i el buidat de terres 
per reduir l’esforç a que estava sotmès aquest 
tram de muralla. 

Comencen les obres de 
construcció del dipòsit de 
Can Pinet
Ja s’han iniciat els treballs de construcció del 
nou dipòsit d’abastament d’aigua potable de 
Llagostera, conegut popularment amb el nom 
de “dipòsit de Can Pinet”. El dipòsit tindrà una 
capacitat de 2.000 m3 i permetrà quadruplicar 
els 500 m3 de capacitat de l’actual dipòsit del 
Puig, que abasteix al nucli urbà del municipi i 
que resulta insuficient per a la població de 
Llagostera.
A més, l’obra també contempla l’execució 
de dues noves conduccions d’aigua potable: 
una per abastir d’aigua potable al nucli de 
Llagostera, i una altra per subministrar-
la a les urbanitzacions de la Canyera, 
Mont-rei i la Mata, en previsió d’una futura 
connexió. També inclou la instal·lació de 
la canonada d’alimentació del dipòsit i dues 
casetes, per allotjar els grups de pressió i la 
cloració.
Les obres, amb un pressupost d’adjudicació 
de 422.802,79 euros formen part de les 
inversions previstes a realitzar per l’empresa 
Aqualia, concessionària de la gestió del servei 
municipal d’aigua a Llagostera segons el plec 
de condicions de concessió, en vigor des del 
2011 i fins als 20 anys següents. El termini 
màxim d’execució és de 10 mesos.

Els ponts de les rieres 
Banyaloca i la Resclosa ja 
tornen a estar operatius
La reconstrucció dels ponts sobre la riera 
Banyaloca i la resclosa de Llagostera va 
finalitzar el mes de maig passat. Les obres han 
consistit en la construcció de dues estructures 
de formigó tipus calaix amb unes dimensions 
interiors per al pas de l’aigua fluvial de 5,50 m 
d’amplada per 2,80 m d’alçada, en el cas de la 
riera Banyaloca. A la riera Rescolsa, l’amplada 
és de 7,5 m i l’alçada de 2,80 m.
Això ha permès reobrir el camí del veïnat de 
Panedes, entre Can Pijoan i Can Gironès, que 
va quedar tallat durant les obres. Tot i que 
estava previst que els treballs duressin 2 mesos, 
s’han allargat més a causa de problemes 
derivats de la meteorologia i també pel retard en 
el lliurament de les estructures de formigó per 
part del proveïdor.
Les obres, promogudes pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, han 
pujat un total de 132.064,31 euros dels quals 
45.000 han estat aportats per l’Ajuntament de 
Llagostera.
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La importància de la 
col·laboració ciutadana

Amb l’objectiu de prevenir i investigar aquests 
i altres fets delictius, és molt important posar 
en coneixement de la policia qualsevol actitud 
sospitosa, ja sigui de persones i/o de vehicles que 
ens trobem a les rodalies dels nostres domicilis. 

En cas de ser víctima d’un delicte no hem de tocar 
res i hem d’avisar immediatament a la policia per tal 
que recullin el màxim de proves possibles per a la 
identificació de l’autor o autors dels fets i realitzar la 
corresponent denúncia al més aviat possible.
 
No dubteu a trucar a la Policia Local al telèfon

972 80 55 80 
o als Mossos d’Esquadra al

112
Trobareu consells de seguretat a 

www.mossos.cat
Sònia Alcarria
Agent Oficina de Relacions amb la Comunitat
Mossos d’Esquadra Girona

La Policia Local de Llagostera, conjuntament amb 
els Mossos d’Esquadra de Girona, han iniciat una 
campanya que té com a objectiu prevenir els 
robatoris violents als domicilis. Aquesta campanya 
ha centrat els seus esforços a augmentar el 
patrullatge al nucli urbà, a les urbanitzacions i a 
les masies aïllades, i a incrementar el nombre 
de controls policials de pas de vehicles i 
d’identificacions de persones, per garantir la 
seguretat de tots els veïns. 

Però aquesta campanya va més enllà i inclou 
un vessant molt més preventiu. Tant l’Oficina 
de Relacions amb la Comunitat dels Mossos 
d’Esquadra com el grup de proximitat de la Policia 
Local s’encarreguen de difondre els consells 
bàsics de seguretat i d’autoprotecció mitjançant el 
repartiment de tríptics i la programació de xerrades 
informatives, amb les quals es pretén que el ciutadà 
recordi els consells essencials de seguretat, què 
s’ha de fer si s’observa quelcom sospitós, i com 
n’és d’important la col·laboració ciutadana, entre 
molts altres aspectes. 

El mes de març passat es va fer una sessió 
informativa al Local Social i aquest mes de juliol 
se n’ha realitzat una altra al Teatre Casino, on 
també s’ha presentat el Mapa de Geolocalització 
de masies i cases aïllades creat per l’Ajuntament. 
Aquest mapa és una eina imprescindible i bàsica 
per facilitar als cossos de seguretat i d’emergències 
l’arribada amb celeritat a les masies en casos 
d’urgència. 

Consells de seguretat per 
prevenir robatoris

·  Tant si hi som com si no, tancar bé tots 
els accessos (garatge, portes, finestres) 
del domicili i no obrir la porta a persones 
desconegudes.

·  Valorar la necessitat, segons les nostres 
possibilitats, d’instal·lar un sistema d’alarma, 
càmeres de vigilància o reixes a les finestres 
de fàcil accés.

·  Fer un inventari de tots els objectes de valor, 
com ara joies i aparells electrònics, mitjançant 
fotografies i/o l’anotació dels números de 
sèrie per tal de facilitar-ne la localització i 
recuperació en cas de sostracció. En el 
cas de les masies, cal fer-ho amb totes les 
eines de valor. Cal tancar-les bé quan no es 
facin servir i no deixar les claus posades als 
vehicles. 

·  Evitar fer ostentació de les pertinences de 
valor que tenim. 

·  Si marxem uns dies o estem de vacances, cal 
ser discrets i no dir-ho a tothom. Acordarem 
amb un familiar o persona de confiança que 
vagi fent passades pel domicili i ens reculli la 
correspondència. Podem deixar roba estesa 
o implantar un temporitzador de llum...

·  Adoptar mesures d’autoprotecció: observar 
si a les sortides i entrades del domicili hi 
ha persones amb actitud sospitosa que 
ens puguin estar vigilant. Agafar-ne bé la 
descripció física, com vesteixen i si tenen 
marques característiques, com ara tatuatges 
o piercings. Si van amb vehicles, intentar 
anotar la matrícula i no dubtar mai a trucar a 
la policia per traslladar-li aquesta informació. 

·  El fet de viure en una població relativament 
petita ens permet conèixer-nos i detectar amb 
més facilitat persones i vehicles aliens a la 
zona. 

·  Si a l’hora d’arribar a casa detectem que hi 
pot haver algú dins no entrarem i alertarem a 
la policia. Tenint en compte que la vida és el 
més valuós que tenim, en un cas extrem no 
ens hi enfrontarem mai. 

·  És important tenir una assegurança de la llar 
que cobreixi bé les nostres necessitats i els 
nostres objectes de valor.

S’engega una campanya per prevenir
els robatoris als domicilis
A part d’incrementar el patrutllatge i els controls, la Polícia Local de Llagostera i els Mossos d’Esquadra 
han posat en marxa diferents accions de caire preventiu
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Les visites a la biblioteca 
s’incrementen un 72%

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
ha publicat la Memòria Anual d’Activitats, que 
es pot consultar íntegrament des de l’apartat 
de Cultura del web municipal: llagostera.cat. La 
Biblioteca Julià Cutiller i l’Arxiu Municipal també 
han presentat les seves memòries, que es 
poden consultar des dels webs respectius. Entre 
les dades més importants, cal destacar que el 
2012 el nombre de visitants de la biblioteca s’ha 
incrementat en un 72%, respecte a l’any 2010. 
Aquest increment d’usuaris ja es va començar 
a notar l’any 2011, quan es va obrir la nova 
biblioteca situada al centre cultural Can Roig. 

A la memòria de l’àrea de Cultura apareixen 
reflectides, entre d’altres, les dades d’assistència 
a les diverses representacions teatrals (3.489 
persones), el públic  els concerts de l’Acústica 
(1.017 assistents) i els 704 alumnes matriculats 
en els cursos i tallers. De la memòria de l’Arxiu 
Municipal, cal destacar el desenvolupament del 
projecte e-Administració  de l’Ajuntament de 
Llagostera, iniciat el 2010 amb la col·laboració 
del programa e-municipis de la Diputació de 
Girona, que ha centrat de manera preferent 
l’activitat de l’Arxiu al llarg de l’any 2012. En 
aquest sentit, durant el 2012, un 28% dels 
expedients produïts per l’Ajuntament han seguit 
un procediment automatitzat i s’han dut a terme 
un total de 321 tràmits online.

Un estiu ple d’activitats

La Biblioteca Julià Cutiller ha organitzat 
per a aquest estiu tot un seguit d’activitats 
adreçades a públic de totes les edats

Per a nens i nenes de 5è o 6è de 
primària
Taller de lectura infantil per dinamitzar la 
lectura de manera lúdica i engrescadora.
Dimarts 2, 9, 16 i 23 de juliol, de 10.30 a 
11.30 h

Per a nois i noies de 12 a 16 anys
Joc de rol juvenil.
Tots els dimarts de juliol i dimarts 6 d’agost, 
de 10.30 a 11.30 h

Per a adults
Club de lectura: La meva vida: relats d’un 
home de províncies d’A. P. Txekhov.
Dijous, 25 de juliol, a les 9.30 h

Nou llibre de la col·lecció 
‘Memòria. Records i Testimonis’
Crònica d’uns anys grisos. Llagostera 1939 – 
1954, de Josep Maymí, és el títol de la nova 
publicació editada des de l’arxiu municipal, que 
s’emmarca dins la col·lecció ‘Memòria. Record 
i Testimonis’, dedicada a la recuperació de la 
memòria de la Guerra Civil i el franquisme a 
Llagostera. El text explica la vida quotidiana 
d’homes, dones i infants del municipi durant la 
postguerra.
L’autor, doctor en antropologia social i cultural 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
es dedica a la investigació i està especialitzat 
en la recuperació de la memòria col·lectiva a 
través de la transmissió oral des d’una òptica 
multicultural.

EDUCACIÓ

El Carrilet acull totes les 
inscripcions de P1 i P2
Atesa la davallada del nombre de preinscripcions 
a les llars d’infants municipals per a aquest 
curs 2013-2014, El Carrilet pot acollir totes les 
sol·licituds de P1 i P-2 i en conseqüència no cal 
obrir El Niu. Pel que fa a les sol·licituds de P0, 
s’han presentat 11 famílies empadronades al 
municipi i 3 de fora del municipi. En el sorteig 
realitzat s’han adjudicat entre les famílies de 
Llagostera les 8 places disponibles. 
L’Ajuntament de Llagostera ha apostat sempre 
per oferir un servei de llar d’infants accessible 
i de qualitat. En aquest sentit, cal destacar 
que Llagostera és un dels pocs municipis que 
disposa d’aula de P0.
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Nou conveni de col·laboració 
amb la Cooperativa Roba Amiga
L’Ajuntament de Llagostera ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Cooperativa Roba Amiga 
per a la recollida de la roba usada, que complementa el que ja té signat amb l’ONG Humana. 

Des de l’any 2003, a Llagostera se separa la 
roba a través de contenidors específics ubicats 
en sis punts del municipi. Durant aquests 
anys, les famílies de Llagostera han dipositat 
anualment unes 24 tones de roba i calçat en els 
contenidors. Això representa 2,85 kg de roba 
per habitant i any, una dada molt superior a la 
mitjana catalana, que és d’1,36 kg per habitant 
i any, segons dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya de 2011.

Avantatges socials
i per al medi ambient

El nou conveni s’ha signat amb l’empresa 
d’inserció EI ADAD L’ENCANT, SLU, que forma 
part de la Cooperativa Roba Amiga, i vol donar 
continuïtat a la recollida de la roba a través 
de contenidors situats al carrer. També es 
pretén ampliar els objectius socials, com són la 
inserció social i laboral de persones amb risc 
d’exclusió, tasca que desenvolupa Roba Amiga. 
L’Associació Humana (Fundación Pueblo para 
Pueblo) seguirà gestionant les tones de roba 
recollides a través de la deixalleria municipal de 
Llagostera.

La recollida, la classificació i la venda de la 
roba i calçat usats promou el reciclatge, ja que 
es redueix el volum de roba que va a parar als 
centres de tractament de residus, i facilita la 
reutilització de la majoria de roba usada. També 
permet el  reciclatge tèxtil de roba en mal 
estat perquè pugui ser transformada en altres 
productes; alhora, s’afavoreix l’ocupació de 
col·lectius d’exclusió social i el finançament de 
projectes de cooperació internacional.

 

BENESTAR SOCIAL

El Taller de Memòria, 
tot un èxit

L’Ajuntament de Llagostera ha organitzat 
un any més un taller de memòria en 
el qual han participat 19 persones. El 
fet que molts dels participants fossin 
repetidors d’edicions anteriors demostra 
l’èxit del taller finançat per l’Ajuntament 
de Llagostera a través del Consorci de 
Benestar Gironès-Salt. Per a aquesta 
tardor, hi ha la intenció d’organitzar un nou 
taller amb dos grups més, ja que hi ha 
llista d’espera.

La barra solidària de la Festa Major 
destina els 7.000 euros de benefici 
a Càritas i a Llagostera Solidària
El servei de bar de la Festa Major ha recaptat un 
total de 7.017,99 euros, un cop fet el recompte 
de caixa i descomptades les despeses 
d’explotació. 

Aquests diners es repartiran a parts iguals i es 
destinaran íntegrament a Càritas Llagostera i a 
l’entitat local Llagostera Solidària per a projectes 
i actuacions socials al municipi.

La barra solidària ha estat gestionada 
i organitzada per l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Llagostera, la Comissió de 
Festes i Llagostera Solidària.



Al llarg d’aquest any, l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament ha impulsat una 
nova programació de cursos ocupacionals 
destinats a persones que estan en recerca 
de feina. Aquesta oferta s’ha estructurat en 
diversos cursos per millorar les competències 
bàsiques i professionals, com ara informàtica 
bàsica, graduat escolar, comptabilitat, 
manipulació d’aliments, català, etc. Però també 
s’han ofert cursos més especialitzats, com el de 
Programació d’aplicacions per a mòbils (APP) 
o el d’Autoocupació i/o Emprenedoria, entre 
d’altres. Al voltant d’un centenar de persones 
s’han pogut beneficiar d’aquesta formació, que 
es reemprendrà a principis de setembre.

A més, des de la Borsa de Treball municipal 
també s’han ofert sessions d’orientació grupals 
per anar treballant les eines i els canals 
necessaris per millorar la recerca de feina. 
Per al proper semestre, ja s’està treballant 
en la mateixa línia i es reforçarà la formació 

ocupacional en àmbits concrets, com la Sanitat, 
Logística i/o Comercial.
Aquelles persones que estiguin interessades a 
rebre informació, poden adreçar-se a l’Oficina 
de Promoció Econòmica i Pla de Barris, a la 
Casa de les Vídues. 

El telèfon de contacte és el 
972 83 23 22.

Serveis / Promoció Econòmica - 11

Es posa en marxa un nou
Servei d’Atenció Ciutadana
Per tal de millorar l’atenció als ciutadans i ser 
més eficients en la tramitació dels assumptes 
administratius, s’ha posat en funcionament el 
Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), ubicat a la 
planta baixa de l’Ajuntament de Llagostera. 
El SAC s’encarrega de les funcions següents:
· Atendre les consultes, presencials, 

telefòniques o telemàtiques, adreçades a 
l’Ajuntament

· Informar sobre tràmits, gestions i campanyes 
municipals

· Facilitar l’orientació i l’ajuda necessària a la 
ciutadania en la localització de dependències 

 i personal dels serveis
· Orientar i informar sobre procediments, 

tràmits, requisits i documentació, entre d’altres
La posada en marxa d’‘aquest nou servei ha 
comportat una reorganització de llocs de treball 
i unes obres de millora a la planta baixa del 
consistori.

El Registre Civil
i l’Oficina de 
Recaptació
es traslladen
Des del mes de febrer passat, l’atenció al públic 
del Registre Civil s’ha traslladat al Jutjat de Pau, 
situat al carrer Sant Pere, núm. 5. L’horari és 
tots els dimarts i dijous, de 9 a 15 h.
Aquesta remodelació s’emmarca dins el procés 
d’informatització del Registre Civil, que permetrà 
fer tràmits per Internet. El canvi d’ubicació 
també suposa una millora important pel que fa a 
l’accessibilitat. 
El telèfon de contacte és el 687 060 969.

D’altra banda, l’Oficina de Recaptació de 
l’Ajuntament de Llagostera també s’ha traslladat 
a un nou local més ampli i molt més cèntric, per 
tal de millorar el servei de gestió tributària. La 
nova oficina està ubicada al carrer Pau Casals, 
núm. 26 B (al costat de Correus). 
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Telèfon de contacte: 
972 80 52 55
A/e: tributs@llagostera.cat 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Nova oferta de cursos per a aturats
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Residus que no ho són tant
El darrer any ha augmentat la reutilització d’objectes a la deixalleria municipal i s’han creat algunes noves iniciatives de recollida solidària.

Joguines, objectes de la llar i de primera 
necessitat: per a Cáritas, Creu Roja, Serveis 
socials o directament es donen a famílies 
necessitades de Llagostera.
Les necessitats socials actuals han provocat un 
augment de la demanda d’objectes de primera 
necessitat i també ha augmentat la pràctica de la 
reutilització i la reparació d’objectes.

Taps de plàstic: per ajudar nens amb 
malalties minoritàries
Recollida de taps de plàstic per ajudar nens amb 
malalties minoritàries a través de la deixalleria 
municipal i la peixateria Mar Aixel, peix i marisc. 
Durant els darrers 6 mesos s’han recollit més de 
800 litres en volum.

Ulleres: per a Òptics pel món
Nova recollida solidària d’ulleres usades per a 
l’ONG Òptics pel món, a través de l’Òptica Milent.

Mòbils: per a la Fundació Mona
Recollida de mòbils vells a través de la deixalleria 
municipal amb la finalitat d’ajudar els primats de 
la Fundació Mona, a més de col·laborar en la 
conservació de la Selva tropical. Els darrers 6 
mesos se n’han recollit uns 40 quilos.

Roba i calçat: per a la Cooperativa Roba 
Amiga (empresa d’inserció EI ADAD L’ENCANT, 
SLU) i per a la ONG Humana (Fundación 
Pueblo para Pueblo)

Estalvia aigua 
i energia
El juny passat l’àrea de Medi Ambient va posar 
en marxa un campanya per promoure l’estalvi 
d’aigua i d’energia a les llars de Llagostera. 
El primer pas va ser una xerrada-taller sobre 
l’eficiència energètica i l’estalvi a la llar que va 
tenir lloc el dia 19 de juny al Local Social de la 
Caixa. El mateix espai va ser també l’escenari 
d’una exposició sobre el canvi climàtic, oberta al 
públic els dissabtes 15, 22 i 29 de juny.
Amb la finalitat de conscienciar la població, es 
van repartir uns “kits d’estalvi” formats per una 
bombeta de baix consum i un parell d’estalviadors 
d’aigua.

 

Cap foc al bosc 
Amb l’arribada de l’estiu augmenta el 
risc d’incendis forestals. Un any més, la 
Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Llagostera 
s’han posat a treballar per tornar a fer 
difusió de les precaucions i els consells 
de protecció civil davant d‘aquest risc. 
Tota la informació referent a la campanya 
de sensibilització es pot trobar al web 
municipal: llagostera.cat. Aquí també es 
pot consultar diàriament el mapa Alfa de 
risc d’incendi i seguir les informacions i les 
incidències de protecció civil. 
Us recordem que en cas de divisar fum 
o conductes imprudents que puguin 
ocasionar algun incendi, cal trucar al 112 
o bé a la Policia Local al 972 80 55 80.



Els llagosterencs 
reciclen
més i millor
Les dades de 2012 sobre les deixalles a 
Llagostera evidencien l’augment de la 
recollida selectiva a Llagostera. 

Tot i que la producció de residus a Llagostera 
durant el 2012 es va mantenir estable respecte a 
l’any anterior, cal destacar el lleuger augment de 
la recollida selectiva dels residus, que ha arribat al 
65% del total, en una clara tendència a l’alça. Les 
dades fetes públiques per l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament evidencien sobretot l’augment 
de la recollida selectiva de la matèria orgànica, 
els envasos lleugers recollits a través del porta  
a porta i els residus especials o valoritzables 
recollits a través de la deixalleria municipal. 

Altres residus, com el vidre, la poda o la roba es 
mantenen estables, mentre que disminueix la 
fracció de paper i cartró, en molts casos a causa 
dels robatoris i de les recollides indirectes.

La retirada dels contenidors de recollida selectiva 
del nucli antic i la instal·lació del sistema 
de recollida porta a porta no només ha fet 
augmentar la quantitat de residus. També ha 
permès detectar que molts veïns no seleccionen 
del tot correctament i cal informar-los sobre la 
correcta separació dels residus, per tal de millorar 
els resultats obtinguts.

Encara que les dades en general són molt 
positives, enguany s’aprovarà un nou contracte 
de rcollida i gestió de residus. L’objectiu, a part de 
millorar el servei i fer-lo més eficient, és millorar la 
qualitat de les fraccions recollides selectivament, 
reduint sobretot els impropis de l’orgànica i dels 
envasos lleugers.
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Gràfic 1 - EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A LLAGOSTERA

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rebuig 69% 55% 31% 36% 40% 38% 37% 37% 36% 35%

Selectiva 31% 45% 69% 64% 60% 62% 63% 63% 64% 65%
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Gràfic 3 - EVOLUCIÓ DE LES ENTRADES A LA DEIXALLERIA (VISITES)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reutilització     296 595 744 723 768

Comerços 62 119 224 438 690 662 764 824 868

Ajuntament 179 535 621 740 770 708 704 848 903

Particulars 4971 6327 5923 6926 7551 8072 9477 10134 11080

Gràfic 2 - COMPOSICIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS RECOLLITS (LLAGOSTERA 2012)

Altres i deixalleria 18,42%

Vidre  4,89%

18,14%  Orgànica

35,35%  Rebuig

Envasos  6,03%

F. Vegetal  12,31%

Paper i cartró  4,76%

Gràfic 1: 
La recollida selectiva assoleix
a Llagostera el 65% del total.

Gràfic 2:
El 35% dels residus recollits

a Llagostera corresponen a rebuig.

Gràfic 3:
Any rera any augmenten

les visites a la deixalleria.
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csAlternativa per Llagostera

Algunes persones pensaran que no ens sembla 
bé res del que fa aquest equip de govern i que 
critiquem de forma gratuïta tot allò que fan o 
proposen. Doncs no és així. Critiquem moltes coses, 
és veritat, però és que ens en sobren motius. Tal i 
com venim denunciant des de fa molt de temps, el 
govern de CiU a Llagostera no planifica acuradament 
les coses que fa, i d’això se’n ressent el poble i, 
de retruc, la seva ciutadania. La llista d’exemples 
necessitaria d’unes quantes pàgines d’aquesta 
publicació, però farem allò tan català de “posar com 
a mostra un botó” i remetre els curiosos al nostre 
blog: http://alternativallagostera.blogspot.com/ 
on els mostrem tota una capsa plena de botons 
perquè no sigui dit que no argumentem les nostres 
asseveracions.
Entrem en matèria: el pla estratègic. Fa quatre dies 
el va aprovar inicialment la junta de govern perquè 
el termini per justificar una subvenció s’acabava. 
Després a corre-cuita el ple ho va ratificar. Els hi 
sona? Efectivament van fer exactament el mateix 
amb el Pla Local d’Habitatge, que per cert 1 
any i 3 mesos després encara no s’ha aprovat 
definitivament. Com a mínim en aquesta ocasió l’han 
posat a informació pública, però...quin ha estat el 
resultat després de mesos de treball? En què han 
revertit els 30.000 € que ha costat aquest pla? 
Quin document han exposat al públic? Doncs un 
llistat d’una cinquantena de propostes, que ocupen 
cadascuna d’elles dos o tres línies.
És de tots sabut que en la part final del procés de 
planificació, la part en que s’elabora el pla d’acció, 
s’han de formular les propostes d’actuació amb 
la màxima concreció, és a dir amb un grau de 
definició suficientment detallada com perquè resultin 
entenedores. És en aquesta fase on es prioritzen 
les accions, s’analitza la seva viabilitat, es preveu 
l’assignació de recursos, el termini d’execució, 
les principals fases, quina àrea o persona se’n fa 
responsable, quin és el seu cost, quines seran 
les seves fons de finançament, quin és el resultat 
esperat, quins indicadors s’utilitzaran per fer-ne 
el seguiment, etc. Per posar un exemple del que 
estem dient i del que hauria de ser, podeu consultar 
les accions que proposava el PALS a la web de la 
corporació. Com si no, volen que aquest pla sigui 
creïble?
Però encara hi ha unes preguntes millors... Com 
pretén l’equip de govern que ens creiem que volen 
executar allò que planifiquen? Què han fet per donar 
compliment al Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat, 
al Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipal, al Pla 
d’Acollida, al Pla director de participació ciutadana 
i a d’altres documents de planificació local? Com 
pretén l’equip de govern que ens creiem les seves 
intencions d’actuar en la millora de la promoció 
econòmica i l’ocupació al nostre poble? Mentre en 
els últims sis anys s’han assolit rècords històrics en 
l’atur registrat al nostre municipi (triplicant les 246 
persones del 31 de març de 2007, a 730 persones 
aturades el 31 de març 2013), què han fet per 
promoure les activitats industrials? Per crear una 
aula o escola de formació d’adults? Per promoure el 
comerç local? Per posar en valor el nostre patrimoni 
natural? Per què han acomiadat l’agent d’ocupació 
i desenvolupament local (AODL)? Aquest pla potser 
serà estratègic, però... no és creïble!

Esquerra

Els últims mesos l’Ajuntament de Llagostera 
ha iniciat, conjuntament amb agents socials, 
econòmics i polítics, un diagnòstic de la situació 
actual del nostre municipi. L’objectiu és encarar els 
nous reptes que estem vivint, i viurem els propers 
anys, amb l’ajuda del diàleg i la participació dels 
llagosterencs. 

A Esquerra Republicana compartim amb el govern 
municipal la idea que cal adaptar les polítiques 
municipals per tal que siguin coherents amb la 
realitat econòmica i social i perquè tinguin en 
compte la idiosincràsia de Llagostera. És evident 
que ens calen estratègies específiques per poder 
superar les dificultats que molts llagosterencs i 
llagosterenques patim actualment.
El Pla Estratègic és ara mateix una eina teòrica. 
La teoria no és garantia d’èxit, però ens permet 
meditar el que fem, preveure’n els possibles 
efectes, explicar-ne les limitacions i moure’ns 
estratègicament. L’adquisició de nous marcs de 
referència adaptats a la conjuntura actual ens ha 
de dotar, com a llagosterencs, dels coneixements 
necessaris per al disseny i l’execució de les 
intervencions col·lectives que han de regir les 
properes actuacions polítiques del nostre 
Ajuntament que, en conseqüència, afectaran tota la 
gent del poble.

Així, l’avaluació prèvia ens ha proporcionat la 
possibilitat de conèixer la realitat, reflexionar i 
establir uns criteris vàlids d’interpretació; a partir 
d’aquí comença la feina: concretar i prioritzar 
actuacions, destinar-hi els recursos necessaris, 
avaluar-ne l’eficàcia i reorientar-les si és necessari. 
El Pla Estratègic de Desenvolupament Local és una 
eina viva i cal que estigui contínuament amatent 
als canvis que es produeixin al seu entorn d’ara 
endavant.

No podem permetre que aquesta eina, elaborada 
per agents socials, econòmics i polítics, quedi 
oblidada en un calaix tal i com ha passat en altres 
ocasions amb altres iniciatives també definides 
participativament pels llagosterencs, com ara el Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Llagostera 
(PALS) o el Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals (MIEM), per citar-ne alguna.

Tot i que el Pla Estratègic preveu diferents objectius 
i concreta algunes accions a desenvolupar, ara cal 
posar fil a l’agulla per tal de fixar-les en el temps 
i contextualitzar-les. En altres paraules, convé 
formular un pla de treball i executar-lo. 
Considerem que les actuacions no s’han 
definit amb prou precisió i per això, a Esquerra 
Republicana, ens mantindrem atents a aquest 
procés d’especificació, centrant-nos tant en els 
processos que s’hagin concebut, com en els 
resultats aconseguits i en l’impacte que puguin 
obtenir  un cop executats.

Convergència i Unió

Llagostera pateix la crisi d’una manera 
especialment intensa, perquè el component del 
sector de la construcció i els serveis associats 
han tingut una gran importància en el nostre 
teixit econòmic i aquests sectors en són els més 
afectats. Davant aquesta realitat, es pot optar per 
una actitud passiva, tot esperant que l’economia 
remunti sola o treballar de forma activa per 
modificar el model productiu i analitzar quines 
són les nostres mancances i potencialitats per 
fer propostes d’actuació i millora de l’economia 
local. Aquest és l’objectiu del Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local de Llagostera i aquesta 
era una de les principals propostes econòmiques 
del programa electoral de CiU, un compromís que, 
des del primer dia de legislatura, ha estat prioritari 
per part de l’equip de govern.

Algú es podria preguntar: com és que si és tan 
prioritari, s’hi ha estat treballant durant més d’un 
any?

La resposta a aquesta pregunta és doble: perquè 
s’ha volgut fer un treball molt acurat, mitjançant 
l’anàlisi de la realitat socioeconòmica de 
Llagostera, com mai no s’havia fet fins ara, i perquè 
s’ha volgut fer amb la participació de la ciutadania, 
perquè el Pla Estratègic és, i ha de ser, de tota la 
gent de Llagostera.

També es podria haver fet un encàrrec a un grup 
d’experts que, des de la visió teòrica i tancats dins 
un despatx, haurien fet un gran document tècnic 
sobre quina és la realitat de Llagostera, però no 
haurien comptat amb la visió del dia a dia que dóna 
la ciutadania, que potser no seran grans experts 
en economia social, però segur que tenen una 
opinió molt clara de com volen que sigui el poble 
on han triat viure. Si hagués primat la velocitat i 
la puresa tècnica, segurament la primera opció 
hauria estat vàlida, però com que la voluntat és 
fer un pla estratègic plural, obert a la participació 
de la ciutadania, posant a debat quin model de 
poble tenim i quin model de poble volem tenir, s’ha 
optat per fer-ho de forma participativa i dedicant 
el temps necessari perquè tothom qui hagi volgut, 
hagi pogut participar-hi. Per aquests motius, 
s’han fet reunions sectorials amb empreses, 
representants institucionals, amb representants 
del sector social i assistencial, la ciutadania en 
general i la participació de tots els partits que varen 
presentar candidatura a les darreres eleccions 
municipals. A tots els volem agrair la seva 
implicació, les seves opinions i les seves propostes.
El resultat final és un document que descriu de 
forma acurada la realitat que ens envolta. Un 
document viu, en estat permanent de canvi, que 
vol ser ambiciós i realista alhora, que vol defugir el 
triomfalismes i que, per sobre de tot, vol proposar 
solucions a problemes que de vegades depassen 
l’àmbit local, però que no podem mirar com si no 
fossin responsabilitat nostra. El futur de Llagostera 
està en mans dels ciutadans i tots plegats, podem 
fer alguna cosa per millorar-lo. 
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Llagostera.cat, el web municipal de l’Ajuntament 
de Llagostera encapçala el rànquing de 
Girona pel que fa als indicadors del Mapa de 
Bones Pràctiques de la Comunicació Pública 
Local, elaborat pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A data d’avui, només 8 dels webs dels 
ajuntaments gironins superen el 50% dels 
indicadors analitzats per la UAB. Aquest són 
Blanes, Girona, Llagostera, Santa Coloma de 
Farners, Celrà, Olot, Palafrugell i Torroella de 
Montgrí. Llagostera ho fa amb un 80,49% seguit 
de Girona amb un 73,17%.

El mapa amb tots els indicadors es pot consultar 
online des de: http://mapainfopublica.com/
ca/mapes i proporciona una fitxa de cada 
web municipal amb els 41 indicadors que es 
consideren bàsics: qui són els representants 

polítics, com gestionen els recursos col·lectius i 
quina informació i eines de participació ciutadana 
ofereixen. Aquest mapa vol ser també una guia, 
tant per a representants polítics com per a tècnics, 
tot prenent com a referent el Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Pública Local a 
Catalunya elaborat pel mateix equip l’any 2003. En 
definitiva, el mapa mostra el grau de transparència 
informativa que ofereixen els ajuntaments de 
Catalunya des dels seus webs corporatius. 

Llagostera encapçala el rànquing
del Mapa gironí de les Bones Pràctiques
de la Comunicació Pública Local

La Policia Local estrena Twitter
La Policia Local de Llagostera ha posat en marxa 
el seu perfil de Twitter, accessible des de @
PLllagostera (https://twitter.com/PLllagostera). 
Aquesta iniciativa pretén reforçar la presència 2.0 
que l’Ajuntament de Llagostera té a la xarxa des 
del mes juny de 2011, quan va estrenar el Twitter 
oficial de l’Ajuntament (@llagosteraldia) i el seu 
perfil a Facebook (https://www.facebook.com/
ajuntamentdellagostera) 
Aquest perfil complementarà el del mateix 
Ajuntament amb informacions puntuals, sobretot 
amb avisos, consells de seguretat i de Protecció 
Civil, i incidències d’interès per als ciutadans (talls 
programats de trànsit, incidències en serveis 
d’interès públic, prohibicions d’aparcament...).

Promoció del patrimoni 
cultural amb codis QR
L’Ajuntament de Llagostera ha estrenat aquest 
estiu un sistema de senyalització informativa 
del patrimoni cultural basada en els codis 
bidimensionals QR. El projecte va dirigit als visitants 
del municipi, però també al conjunt de la població 
per tal de millorar la percepció i el coneixement del 
patrimoni de Llagostera. 
S’han instal·lat 9 plafons amb informació en 4 
idiomes (català, castellà, francès i anglès), que es 
complementa amb un codi QR imprès que, un 
cop escanejat amb un dispositiu mòbil, permet 
escoltar una audioguia.

El nou portal turístic 
de Llagostera
Visitallagostera.com és el nou portal d’informació 
turística del municipi, impulsat des de l’àrea de 
Promoció Econòmica i fruit del desplegament del 
Pla Estratègic de Llagostera, que contempla el 
turisme com un dels actius a treballar i potenciar. 
El web recull en 4 idiomes tots els recursos i les 
informacions d’interès per al visitant de Llagostera.

 

Línia directa amb l’alcalde

Des de finals de 2011, cada darrer 
divendres de mes, l’alcalde de Llagostera 
Fermí Santamaria (CiU) pren el cafè amb 
els veïns que prèviament s’han inscrit a “El 
cafè amb l’alcalde”, una iniciativa posada 
en marxa amb la voluntat de potenciar la 
proximitat dels ciutadans amb l’Ajuntament 
sense necessitats de formalismes i amb 
un ambient més distès. La proposta 
està coordinada des de la Regidoria de 
Participació i Comunicació i pretén ser 
una eina més per estimular la participació 
ciutadana i apropar l’administració i els 
seus representants a la població. 



JULIOL 
5 i 6 de juliol
LA GÀBIA DE LES BOGES
Espectacle teatral a l’aire lliure interpretat per 
actors llagosterencs.
Plaça del Castell, a les 22.30 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera
Direcció: Anna Hidalgo i Francesc Pujadas

Dimecres 10 de juliol
CINEMA A LA FRESCA
Las aventures de Tadeo Jones
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Divendres 12 de juliol
SARDANES A LA PLAÇA
Amb la cobla La Flama de Farners
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 13 de juliol
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Cercavila i benedicció de vehicles
Av. de l’Esport, a partir de les 19.30 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

SOPAR I BALL AMB EL GRUP HARMONIA
Parc de l’Estació, a les 21 h.
Organitza: U.E. Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Diumenge 14 de juliol
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  
La piscina municipal obre les portes a qui vulgui 
nedar per l’esclerosi múltiple.
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Divendres 19 de juliol
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Ball Country amb la millor selecció de música 
i la professora Isabel Tomàs.
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 20 de juliol
CAMINADA A LA LLUM DE LA LLUNA
Caminada popular d’unes 3 hores amb 
remullada final a la piscina municipal.
Concentració: Pavelló Municipal d’Esports, a les 
20.30 h. Sortida: a les 21 h.
Organitza: A. E. Grup Excursionista Bell-Matí

Diumenge 21 de juliol
COMPETICIÓ DE PETANCA
Pistes de Petanca, a partir de les 9 h.
Organitza: Club Petanca Llagostera

Dimecres 24 de juliol
CINEMA A LA FRESCA
El lado bueno de las cosas
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Divendres 26 de juliol
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Balls de saló amb l’actuació de Leo i Rosamari
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 27 de juliol
QUO VADIS
Gimcana sobre rodes
Organitza: Comissió de Festes
(Programació a part)

FESTA DE SANT JAUME
Sopar i ball amb el grup Harmonia
Parc de l’Estació, a les 21 h.
Organitza: Casal Parroquial Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Diumenge 28 de juliol 
FIRA DEL BATRE
Fira comerç de la Unió de Botiguers, mercat 
de caça, música tradicional, concurs de tallada 
de troncs, demostració del batre i fer paller, 
trobada de puntaires, mercat de brocanters i 
artesanal, fira d’art....
Lloc: Parc de l’Estació
Organitza: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

AGOST
Divendres 2 d’agost
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Actuació de Pexsom Blues. Presentació del seu 
treball La nit més negra.
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 3 d’agost
FESTA DE SANT LLORENÇ
Sopar i música amb el grup Records 
Parc de l’Estació, a les 21 h.
Organitza: U. E. Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dimecres 7 d’agost
CINEMA A LA FRESCA
Argo
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Divendres 9 d’agost
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Exhibició de salsa, merengue i bachata.
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Diumenge 11 d’agost
XIP-XAP NOCTURN
Banyada nocturna la Piscina Municipal
Organitza: Comissió de Festes
(Programació a part)

Dijous 15 d’agost
FESTA DEL CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC
Casal Parroquial Llagosterenc
Organitza: Casal Parroquial Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

Divendres 16
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Actuació del grup Family Style
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 17
FESTA DE L’HANDBOL
Sopar i ball amb el grup El trio de la Costa Brava
Parc de l’Estació, a les 21 h.
Organitza: Club Handbol Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dimecres 21
CINEMA A LA FRESCA
Amanecer (Parte 2)
Plaça Catalunya, a les 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera

Divendres 23
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Balls de saló amb l’actuació de Leo i Rosamari
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dissabte 24
SARDINADA* POPULAR
Sopar i havaneres amb el grup Voramar
Parc de l’Estació, a les 21h.
Organitza: Manaies de Llagostera
Col·labora: Ajuntament de Llagostera
*Opció de carn per als qui no els agradi les 
sardines

Divendres 30
16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Actuació del duet H&B. Presentació del seu disc 
Amors trencats
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

SETEMBRE
Diumenge 1 
BICICLETADA POPULAR
Lloc de sortida: Casal Parroquial Llagosterenc
Organitza: Casal Parroquial Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

Divendres 6 
CONCERT: ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
L’EMPORDÀ
Espais Sentits: Música per la Llibertat.
Lloc: Nucli antic de Llagostera
Hora: 22 h.
Organitza: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

16è FESTIVAL D’ESTIU DEL CASINO
Actuació del grup Jazzyments
Terrassa del Casino Llagosterenc, a les 22 h.
Organitza: Casino Llagosterenc
Col·labora: Ajuntament de Llagostera

Dimecres 11 
DIADA DE CATALUNYA
Esmorzar a Terra Negra, sardanes, havaneres, 
cremat, sopar popular...
Plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Llagostera
(Programació a part)

FESTA DE LA URB. LLAGOSTERA 
RESIDENCIAL: 17 i 18 d’agost
FESTA DE LA URB. FONT BONA:  
9, 10 i 11 d’agost 

ACTIVITATS D’ESTIU 2013

En cas de pluja les festes d’estiu se celebraran a l’Edifici Polivalent. Tots els actes del Casino Llagosterenc són gratuïts. En cas de pluja, les actuacions es faran dins del saló cafè.


