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Millores per a Llagostera
La signatura del conveni amb la Generalitat per fer el traspàs i les obres d’adequació de la travessera de 
la carretera C-65 és una bona notícia per a Llagostera. Aquesta és una obra prioritària per l’impacte que 
té i perquè porta anys de retard. Finalment, s’ha pogut signar el conveni que permetrà executar les obres 
per part de la Generalitat i fer que el carrer Panedes i el carrer Camprodon siguin un vial més del nostre 
municipi. Aquesta adequació no beneficiarà només els veïns de la zona sinó que millorarà una de les 
principals vies d’entrada a Llagostera i tots en sortirem beneficiats.

La situació econòmica continua essent difícil per a molta gent de Llagostera i, per aquest motiu, no 
hem deixat de treballar per afavorir l’economia local. Des de l’àrea de Serveis Socials es treballa molt 
intensament per ajudar les famílies i persones mes necessitades. Malauradament, la capacitat de 
l’Ajuntament és molt limitada però fem els possibles per donar solucions als problemes que té la gent 
de Llagostera. Les polítiques de foment de l’ocupació són clau per millorar aquesta situació i són una 
prioritat, ja que l’atur i la manca d’ingressos tenen un impacte directe en la població més desfavorida. 
Per aquest motiu, la inauguració del Centre d’Interpretació de Can Caciques és un pas més per afavorir 
el desenvolupament de Llagostera ja que, a part de complementar les accions de l’àrea de Cultura i 
recuperar un important fons museístic, fruit de les donacions i la col·laboració desinteressada de molta 
gent, també és un punt clau per explicar la nostra història i posar en valor el nucli antic. El turisme pot 
ser una font de riquesa important per a Llagostera i estem treballant perquè així sigui, amb la presència 
a fires de turisme internacionals, promoció al sud de França o la posada en marxa de plafons informatius 
amb diversos idiomes, que permeten als visitants conèixer els actius que té el nostre municipi.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Signat el conveni de traspàs i millora
de la travessera de la C-65 a Llagostera

Aquestes obres són la resposta a una 
reivindicació històrica de Llagostera 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
obert aquest mes de juliol la licitació de les 
obres de millora i d’integració a la trama urbana 
de la travessera de l’antiga C-65 a Llagostera 
(C-65z), per un import de 2,6 milions d’euros. 
Aquesta actuació s’emmarca en el procés de 
traspàs de la Generalitat a l’Ajuntament de 
la travessera, que ha perdut la condició de 
carretera per l’existència de la variant de la 
C-65, i passarà a formar part de la xarxa viària 
municipal. Es preveu que els treballs s’iniciïn a la 
tardor vinent.

El tram afectat té una longitud d’1,2 quilòmetres, 
des de la sortida de l’enllaç est de la variant de 
Llagostera fins a la intersecció amb la C-253a. 
Les obres, que tenen un termini d’execució de 
nou mesos, consistiran en:
 
· Reforçament i renovació del ferm.
· Pavimentació amb voreres i adequació de les 

existents.
· Millora dels sistemes de drenatge.
· Senyalització horitzontal, vertical, d’orientació 

i barreres de seguretat.
· Habilitació d’espais per a l’aparcament.
· Substitució de l’enllumenat, instal·lació de 

passos de vianants amb semàfors i elements 
d’arbrat i enjardinament.

· Desviament i reposició dels serveis afectats: 
línies elèctriques, de proveïment d’aigua, gas, 
telecomunicacions i reg.

· Millora de la xarxa de serveis urbans, en 
què cal remarcar la construcció d’un nou 
col·lector de pluvials.

El conveni per tirar endavant les obres es 
va formalitzar entre el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, i l’alcalde de Llagostera, 
Fermí Santamaria, el 31 de maig passat.
Aquestes obres donen resposta a una 
reivindicació històrica del municipi de 
Llagostera.

Reunió informativa 
amb als veïns
El 17 de juliol passat va tenir lloc a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Llagostera una reunió 
informativa amb els veïns, oberta a tothom, en 
la qual l’alcalde va anunciar que es crearia una 
comissió de seguiment de les obres amb la 
participació d’un o dos representants dels veïns 
dels carrers Panedes i Camprodon.

Arranjament 
del paviment al veïnat 
de Bruguera
El mes de maig passat es van dur a terme 
els treballs de reparació del paviment al 
veïnat de Bruguera de Llagostera. Es tracta 
concretament del tram de camí del veïnat 
de Bruguera que hi ha entre la masia Can 
Franciac i l’explotació ramadera coneguda 
popularment com a Granges Rodríguez, que 
té una longitud aproximada de 2.000 
metres. Aquest tram suporta molt de trànsit 
de vehicles pesants (camions i maquinària 
agrícola) relacionat amb les explotacions 
agrícoles i ramaderes existents a la zona.
Les obres d’arranjament es van licitar per un 
import total de 176.445,83 euros (IVA inclòs) 
i es van adjudicar a l’empresa Aglomerats 
Girona S.L., per un import de 128.805,46 
euros (IVA inclòs).
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El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques obre les portes

El nou equipament vol ser el pol d’atracció 
turística del nucli antic i un centre de gestió 
cultural.

Llagostera ja disposa d’un nou atractiu cultural i turístic 
per als llagosterencs i els visitants del municipi. Es 
tracta del Centre d’Interpretació de Llagostera Can 
Caciques, un equipament ubicat al nucli antic que 
permet donar a conèixer la història local i cultural del 
municipi.

A la inauguració, que va tenir lloc el 31 de maig, van 
assistir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; 
el vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy; el 
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera, Josep 
Aliu, i l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria.

El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques 
ofereix una visió de 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 neix amb la 
vocació de convertir-se en el pol d’atracció turística del 
barri i el centre des d’on s’aglutinin actuacions de gestió 
cultural.

Dos espais diferenciats
El centre està format per dos espais. 
D’una banda, La vila emmurallada que 
descobreix la formació del nucli antic 
de Llagostera, amb un recorregut per 
l’evolució urbana des de la construcció 
del castell i la muralla fins que queda 
sobrepassada pel creixement urbà del 
segle XVI i, d’una altra, l’espai El privilegi 
del bosc, que ens apropa a la relació 
de l’home i el bosc. Aquest espai conté 
un fons variat de peces en exposició 
permanent que il·lustren alguns dels 
oficis derivats de l’aprofitament del bosc 
i també una mostra de les millors peces 
arqueològiques sorgides dels diferents 
jaciments del poble.

L’equipament acull també les noves 
dependències municipals de l’Àrea de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament de 
Llagostera.

Pressupost i finançament
El Centre d’Interpretació de Llagostera 
Can Caciques és la suma de dos 
projectes: la rehabilitació de Can 
Caciques (2010-2013) i la construcció 
del nou edifici (2013-2014) que connecta 
amb Can Caciques i que també ha 
permès millorar l’entorn, els accessos i 
una part de la muralla del carrer Olivareta.   

Així doncs, el cost total del Centre 
d’Interpretació de Llagostera Can 
Caciques ha estat de 510.293,17 € 
dels quals 413.180,01 € han estat 
subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, 
mentre que els 97.113,16 € restants 
han estat aportats per l’Ajuntament de 
Llagostera entre el 2010 i el 2014.



510.293,17 €

El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques obre les portes

La primera actuació de rehabilitació de Can Caciques forma part 
del projecte del Pla de Barris i ha suposat una inversió total 
de 211.772,24 €, que ha estat finançat de la manera següent: 

Pla de Barris (Generalitat de Catalunya):

136.096,08 €

Diputació de Girona:

19.977,75 €

Ajuntament de Llagostera:

55.698,41 €

La segona actuació de construcció del nou edifici ha suposat una 
inversió de 298.520,93 €, finançats de la manera següent:

FEDER:

147.106,18 €

PUOSC (programa DG Diputació de Girona)

110.000,00 €

Ajuntament de Llagostera:

41.414,75 €
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Comprar al barri
té premi

Llagostera s’ha adherit a una campanya conjunta per 
potenciar el comerç de proximitat

Durant el mes de juny Llagostera ha participat, juntament amb 
22 municipis més de Catalunya, en un campanya conjunta per 
potenciar el comerç de proximitat i premiar els clients sota el 
lema “Comprar al barri té premi”. Així, totes les persones que 
han comprat als comerços adherits a la campanya optaven a 
guanyar un premi aportat per cadascun dels barris participants. El 
guanyador de Llagostera es va donar a conèixer el passat 4 juliol 
durant la mitja part de l’obra de teatre Interessos, representada a la 
plaça del Castell.

Aquesta és la quarta edició d’una campanya que compta amb la 
col·laboració d’un total de 1.479 comerços i forma part de la Xarxa 
de Barris amb Projectes, dins el Pla de Barris. A part de Llagostera, 
la campanya s’ha dut a terme als municipis de Besalú, Centelles, el 
Vendrell, Figueres, l’Arboç, la Bisbal d’Empordà, la Pobla de Segur, 
la Selva del Camp, Lleida, Mollerussa, Roda de Ter, Sant Feliu de 
Codines, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Quintí 
de Mediona, Solsona, Torelló, Tortosa, Ulldecona, Vic i Vilanova del 
Camí.

Llagostera ja 
és Vila Florida

Des de l’Ajuntament se segueix treballant per promocionar el 
municipi com a destinació turística 

Llagostera ha entrat a formar part del projecte Viles Florides de 
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. Aquest 
projecte, que s’emmarca dins les actuacions de promoció i del pla 
estratègic de desenvolupament local, distingeix aquelles iniciatives 
de l’àmbit públic i privat en els quals la flor i la planta ornamental 
són protagonistes.

Durant els darrers anys s’han dut a terme actuacions en espais 
com el parc de l’Estació, al peu de la via verda, i el nucli antic de 
Llagostera, amb la rehabilitació dels seus carrers i enjardinament 
de zones verdes i espais públics, que s’han convertit en un dels 
principals reclams turístics del municipi. 

Properament està previst col·locar testos per millorar i ordenar la 
tradició ja existent d’engalanar el carrer. En aquest sentit, ja s’han 
fet diverses reunions amb els veïns per tirar endavant la proposta.



L’Ajuntament de Llagostera va convocar, el juny passat, la taula 
d’agents turístics per debatre diversos aspectes relacionats amb la 
promoció del municipi. Durant la sessió de treball es va fer valoració 
de les diverses actuacions que s’han dut a terme durant el darrer 
any, com ara la creació del web visitallagostera.cat, la participació 
de Llagostera al Saló Internacional de Turisme de Barcelona i les 
actuacions vinculades al Pla estratègic. 

Entre les novetats d’enguany, i amb l’objectiu de seguir apostant 
per la difusió adreçada als nous visitants, s’han instal·lat dos 
plafons tàctils digitals a la Plaça del Castell i al Parc de l’Estació, 
que ofereixen informació d’interès en català, castellà, anglès i 
francès. 

Amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i la formació, l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Pla de Barris de l’Ajuntament de Llagostera 
ha posat en marxa una nova oferta formativa. Enguany aquests 
cursos s’han focalitzat en els sectors de l’administració, el comerç, 
el sociosanitari i les noves tecnologies i també s’hi han inclòs tallers 
i sessions d’orientació laboral adreçades especialment a persones 
en recerca de feina inscrites a la borsa de treball local.
Aquestes activitats, emmarcades dins les actuacions previstes en el 
Pla de Barris i Pla estratègic de desenvolupament local, s’iniciaran 
a la tardor i les inscripcions començaran el 17 de setembre a 
l’Estació.

Reunió per valorar 
la promoció turística

Nous cursos per 
promoure l’ocupació
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L’Ardenya-Cadiretes, 
una ruta 
per descobrir

L’Oficina de Turisme 
de l’Estació obre 
de nou les portes
L’equipament acollirà els serveis d’informació turística i 
l’Oficina de Promoció Econòmica

Aprofitant l’arribada de les vacances, aquest mes de juliol s’ha 
obert de nou l’Oficina de Turisme de Llagostera a l’edifici de 
l’Estació, situat al passeig Romeu. Aquesta iniciativa s’emmarca 
dins les polítiques de promoció i optimització dels serveis 
municipals. A més, l’Ajuntament ha signat un conveni de pràctiques 
amb la Universitat de Girona que ha permès disposar de dos 
estudiants de Turisme, tal com ja es va fer la temporada passada.
 
Trasllat de l’Oficina de Promoció Econòmica
L’Ajuntament de Llagostera també ha decidit traslladar a l’Estació 
l’Oficina de Promoció Econòmica, ubicada fins ara a la Casa de 
les Vídues, a la Plaça Llibertat, 1, que seguirà acollint l’Àrea de 
Joventut i l’aula Reaprèn. El telèfon de contacte, però, no canvia i 
segueix essent el 972 83 23 22.

Un equipament ple de serveis

Amb la nova redistribució, l’edifici l’Estació acollirà 
els serveis següents:

· Oficina de Pla de Barris
· Oficina de Promoció Local 
· Oficina de Turisme
· Àrea d’Ocupació
· Borsa de treball
· Cursos ocupacionals 
· Oficina d’Habitatge (divendres al matí)

Horari d’atenció al públic: de 9.30 a 14 h, de dilluns a divendres. 
A partir del 7 de juliol, l’oficina també obrirà les tardes de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h, dissabtes de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h 
i diumenges de 9.30 a 13.30 h, per oferir informació turística. 
Telèfon: 972 83 23 22

Nova oficina d’emprenedoria

L’Ajuntament de Llagostera disposa d’un 
nou servei adreçat a persones que vulguin 
iniciar un negoci o bé que tinguin una idea 
empresarial i necessitin assessorament 
per dur-la a terme. El servei està ubicat a 
l’Estació i atèn el públic tots els dijous de 
9.30 a 13.30 h.

S’ha creat un llibret i una aplicació per a mòbils per 
promocionar el seu valor patrimonial i natural

Set municipis de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès han unit 
esforços per donar a conèixer l’anomenada ruta de l’Ardenya-
Cadiretes. El resultat és un recorregut de 93 quilòmetres, dividit en 
set etapes, que permet visitar els llocs més emblemàtics i gaudir de 
les vistes del massís a la zona interior i dels penya-segats a la part 
del litoral, tot amb una dificultat adequada per a un públic familiar i 
persones poc experimentades en el senderisme. 

Aquesta ruta turística, que abasta els municipis de Llagostera, 
Tossa de Mar, Vidreres, Lloret de Mar, Santa Cristina d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols i Caldes de Malavella, compta amb dues 
plataformes de difusió: un llibret amb informació detallada de 
cada etapa i una aplicació gratuïta per a mòbils, que permet tenir 
informació de cadascun dels punts que es visiten. Destaca també 
la incorporació d’alarmes sonores per avisar l’usuari que s’ha 
desviat de la ruta marcada -desviaments de més de 50 metres del 
traçat- o que es troba a prop d’un punt d’interès. Amb un sol clic, 
es pot ampliar la informació, escoltar un breu resum o consultar 
fotografies. Un cop descarregada, l’aplicació funciona amb senyal 
de GPS i permet fàcilment actualitzar la informació, com ara per 
avisar d’una esllavissada que dificulta el pas i oferir una ruta 
alternativa. 
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Llagostera ja té un skatepark
La pista fomentarà els hàbits saludables i esportius, i serà un element de trobada i dinamització del col·lectiu jove de la població

El pavelló municipal d’esports 
portarà el nom de Josep Mir

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera de l’abril 
va aprovar assignar al pavelló municipal 
d’esports el nom de Josep Mir.
Josep Mir, popularment conegut com El 
barber, estretament vinculat a les entitats 
socials i esportives de Llagostera, va ser 
regidor d’Esports entre el 1987 i 1991. Va ser 
un dels principals impulsors de la construcció 
d’aquest equipament esportiu.

Reconeixement institucional 
a la U.E Llagostera

Amb motiu dels èxits assolits pel primer equip 
de la U.E Llagostera, l’Ajuntament va fer una 
recepció institucional en reconeixement a 
la seva trajectòria esportiva i als resultats 
obtinguts durant la temporada 2013-2014. 
La recepció va tenir lloc a la sala de plens on 
es va lliurar un diploma als jugadors, equip 
tècnic i a la presidenta de la U.E Llagostera. 
A la imatge, podeu veure els jugadors amb el 
diploma.

Els joves de Llagostera ja poden fruir d’un 
skatepark. La pista per practicar esports de 
rodes es va inagurar a mitjans d’agost, un 
mes després d’haver començat les obres. 
La creació d’aquest espai d’oci respon a 
les demandes dels joves de Llagostera i 
serà un element dinamitzador i de trobada 
d’aquest col·lectiu. Aquest és un projecte de 
la regidoria de Joventut que posarà en marxa 
un programa de foment de la salut associat a 
la pràctica esportiva.

El nou skatepark es troba a la zona verda 
situada entre l’avinguda de l’Esport, 
l’avinguda Gironès, el carrer Almedinilla 

i el carrer Pocafarina, en una parcel·la 
de titularitat municipal propera a la zona 
esportiva. En aquest espai els aficionats 
poden practicar esports sobren rodes com 
ara l’skateboarding, el patinatge agressiu, el 
roller, l’snakeboard o el bmx, entre d’altres 
Es tracta d’una pista d’uns 350 m2 dividida 
en tres espais diferenciats. En un dels 
extrems hi ha una zona de bowl, a l’altre un 
espai de plans inclinats, i a la part central de 
la pista s’hi ubicaran tres mòduls.

Aquesta obra, amb un pressupost de prop 
de 47.314,97 euros, han estat adjudicades 
finalment per 37.951,97 euros. L’Ajuntament 

han rebut una important subvenció que 
pràcticament ha cobert el seu cost. 

Una reivindicació dels joves
A finals del mes de març, l’Ajuntament  de 
Llagostera va convocar una reunió informativa 
i participativa en la qual els joves van poder 
conèixer de primera mà la proposta de 
creació de l’skatepark i van poder fer-hi 
aportacions, algunes de les quals s’han tingut 
en compte a l’hora de fer el projecte. Un cop 
finalitzat el procés participatiu, els tràmits de 
redacció del projecte, l’aprovació, l’exposició 
pública i l’adjudicació, s’han començat les 
obres
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La llar d’infants El Niu torna a obrir
per la demanda de places
En total, s’han formalitzat 
120 inscripcions

L’Ajuntament de Llagostera ha decidit obrir la llar 
d’infants El Niu per cobrir la demanda de places 
sol·licitades per al curs 2014-2015. En total, 
les places que s’han sol·licitat són 120, mentre 
que la capacitat de la llar d’infants El Carrilet és 
inferior. 

Durant el període de preinscripció i inscripcions 
a les llars d’infants municipals de Llagostera 
hi ha hagut un total 77 sol·licituds de famílies 
empadronades al municipi, 9 de P0, 52 de P1 
i 16 de P2. Tal com va aprovar el Consell de 
participació de les Llar d’Infants i l’Ajuntament 
de Llagostera, l’oferta de P0 era de 8 places 
i l’oferta de P1 i de P2 era il·limitada. Per 
tant, s’han admès 8 sol·licituds de P0 (una 
queda en llista d’espera), i s’han admès totes 
les sol·licituds de P1 i P2 que complien els 
requisits: 68.

Si a aquestes preinscripcions hi sumem els 
alumnes que passaran de P0 a P1 i de P1 

a P2, el proper curs a Llagostera tindrem 
escolaritzats 8 alumnes de P0, 59 alumnes 
de P1 i 53 alumnes de P2.En total seran 120 
alumnes admesos.

La llar d’infants El Niu es va tancar l’any passat 
per falta de demanda. El Niu acollirà P1 en 
horari de 9 a 12 i de 15 a 18 h. Al Carrilet 
l’horari serà el mateix, però hi haurà servei 
opcional de bon dia i servei de menjador (de 12 
a 15 h).

Ajudes a les famílies 
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de 
Llagostera ha obert una convocatòria d’ajuts 
destinat a les famílies que volen inscriure els 
seus fills a la llar d’infants però que disposen 
d’escassos recursos econòmics. L’equip de 
govern sempre ha cregut en la necessitat d’un 
servei de llar d’infants de qualitat i accessible 
per a la majoria de famílies de Llagostera i 
reitera el compromís de vetllar pel seu bon 
funcionament.
Cal recordar que Llagostera és un dels pocs 
municipis de l’entorn que disposa d’aula de P0 i 
que les tarifes estan per sota de la mitjana dels 
pobles del voltant.
L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, 
ha explicat que “es tracta d’una línia d’ajuts 
destinada a famílies amb necessitats 
econòmiques que no poden pagar les quotes 
mensuals del servei municipal de la  llar 
d’infants”.
Les bases de la convocatòria contemplen 
ajudes del 25, 50 o 70%, segons els ingressos 
de la unitat familiar.

Inscripcions setembre
GRADUAT ESCOLAR (ESO)
Estudis per a l’obtenció del Graduat Escolar 
de Secundària (Títol ESO).
Període d’inscripcions: del 3 al 12 de 
setembre de 2014

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA 
D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR
Formació destinada a persones que vulguin 
preparar el contingut per presentar-se a les 
proves d’accés a cicles formatius de grau 
superior del Departament d’Ensenyament.
Període d’inscripcions: del 22 al 29 de 
setembre de 2014

PRÒXIMES INSCRIPCIONS PER A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU 
SUPERIOR
Alumnat nou: del 13 al 25 de novembre 
de 2014
Alumnat antic: del 28 de gener al 9 de febrer 
de 2015

Aula Reaprèn:
reprèn els estudis 
L’Ajuntament posa en marxa un espai de 
formació per a adults i per a joves majors 
de 16 anys

L’Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa 
l’aula Reaprèn. Es tracta d’una nova proposta 
educativa adreçada a joves, de més de 16 
anys, i adults que vulguin reprendre els estudis. 
Aquesta aula, situada a la Casa de les Vídues, 
disposa dels recursos idonis per a la formació: 
ordinadors amb connexió a internet, material 
de consulta i el suport d’un educador que guia 
i assessora els alumnes al llarg del procés 
d’aprenentatge.

Entre l’oferta formativa prevista per al pròxim 
curs 2014-2015 hi ha el Graduat d’Educació 
Secundària (GES), diversos cicles formatius de 
grau mitjà i grau superior, i cursos de reforç de 
llengua catalana i castellana. 
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Un llibre i una exposició recorden l’obra
del fotògraf Ricard Solà

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
ha impulsat aquesta iniciativa

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
ha editat un llibre de fotografies dedicat al 
fotògraf llagosterenc Ricard Solà, sota el títol 
Ricard Solà, fotògraf. Llagostera 1949-1990. El 
fotògraf va retratar Llagostera durant la segona 
meitat del segle XX, i va deixar un llegat molt 
important per a la història de la nostra vila. La 
presentació del llibre ha estat acompanyada 
d’una exposició sobre l’obra d’aquest 
professional.

La publicació es va presentar el març passat, en 
un acte a la Sala de Plens de l’Ajuntament en el 
qual també es va oficialitzar la cessió del fons 
fotogràfic Ricard Solà-Can Llirinós. A més, es va 
inaugurar l’exposició que, amb el mateix títol que 
el llibre, recollia les fotografies més rellevants del 
seu arxiu. Les seves imatges deixen testimoni 
dels importants canvis urbanístics que ha viscut 
el poble, i també dels costums, les festivitats i 
els esdeveniments més importants que hi han 
tingut lloc.

Els retrats de galeria s’afegeixen a aquest 
important llegat que, gràcies a la generositat 
de la família, és actualment part del patrimoni 
cultural de Llagostera.

Més de 24.000 
negatius

L’Arxiu Municipal de Llagostera 
va ingressar més de 24.000 
negatius fotogràfics (1.533 en vidre) 
procedents del fons de Ricard Solà, 
que durant 41 anys va fotografiar 
la gent de Llagostera i la vida 
institucional, social i cultural del poble.

El fons “Fotos Solà–Can Llirinós” és 
un conjunt documental format per 
24.343 negatius fotogràfics datats 
entre el 1949 i el 1990 que contenen 
la totalitat de l’activitat professional 
de Ricard Solà: reportatges 
d’esdeveniments festius, institucionals 
i religiosos, imatges publicitàries, 
casaments, comunions, retrats, fotos 
de galeria...

Les imatges del fons constitueixen 
una mostra típica de la feina que 
a la segona meitat del segle XX 
realitzaven els fotògrafs de poble.

Un treball sobre la 
recerca arqueològica 
a Llagostera guanya 
la VIII Beca 
de Recerca Esteve 
Fa Tolsanas
El treball guanyador de la VIII Beca de 
Recerca Esteve Fa Tolsanas ha estat 
La recerca arqueològica a Llagostera: 
de mossèn Josep Gelabert al Centre 
d’Estudis de Llagostera (1900-1972) 
de Francesc Aicart Hereu. Aquest 
projecte desenvoluparà la història 
de l’arqueologia a Llagostera des de 
l’època de mossèn Josep Gelabert 
Rincón amb la creació del Museu-
Biblioteca de Llagostera, i del grup de 
persones vinculades a l’arqueologia a 
l’entorn del mossèn, com Josep Calvet 
Amat, Rafael Mas Ripoll, Pere Mayol 
Borrell o el mestre Julià Cutiller Creus, 
sense oblidar la refundació del museu 
llagosterenc l’any 1937. 

Amb aquests antecedents el projecte 
pretén continuar l’estudi durant l’època 
del franquisme amb la constitució de 
l’Agrupació Filatèlica i Numismàtica 
als anys seixanta, de la qual sorgí 
una secció d’arqueologia, el Centre 
d’Estudis de Llagostera. Aquest centre 
estava vinculat amb els col·laboradors 
del Museu d’Arqueologia de Barcelona 
i l’Institut de Prehistòria i Arqueologia 
de la Diputació de Barcelona.
També es farà una referència detallada 
de les nombroses intervencions 
arqueològiques realitzades durant 
aquests setanta anys a Llagostera.

La beca Esteve Fa Tolsanas es va 
crear l’any 1997 i el seu objectiu és la 
promoció de la recerca en els camps 
de les humanitats i de les ciències 
socials a Llagostera. La convoca 
bianualment l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Llagostera, a través de 
l’Arxiu Municipal.
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La deixalleria de Llagostera ha fet 15 anys
S’han recollit més d’11.143 tones 
de residus i ha rebut 134.237 visites

Aquest 2014 la deixalleria municipal de 
Llagostera ha celebrat 15 anys de vida. 
L’equipament es va inaugurar l’abril del 1999 
amb unes instal·lacions que tenien una capacitat 
superior a la corresponent a la població del 
municipi i que, amb els anys, s’ha convertit en 
un punt de referència del reciclatge de residus 
municipals. També destaca arreu del territori 
per la seva bona gestió i pel foment en la 
reutilització d’objectes.  Actualment rep a l’any 
més d’11.000 visites i gestiona unes 900 tones 
de residus provinents de les llars i els comerços 
del municipi.

Durant aquests anys. i gràcies a diverses 
subvencions de l’Agència de Residus del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, s’han anat ampliant i millorant les 
seves instal·lacions, s’ha incorporat maquinària 
nova, com el compactador de cartró o la 
trituradora de restes vegetals, s’ha millorat la 
senyalització i els accessos o s’han construït 
coberts nous per ampliar l’emmagatzematge de 
residus. 

Tot i que durant els primers anys de vida va 
ser gestionada per una empresa privada, l’any 
2006 l’Ajuntament de Llagostera se’n va fer 
càrrec i la va convertir, a més, en la seu de 
l’Àrea de Medi Ambient, relacionant diàriament 
les tasques de gestió i educació mediambiental 
amb la deixalleria i els seus usuaris.

Un balanç molt positiu
El balanç d’aquests 15 anys és molt positiu: 
134.237 visites i 11.143 tones de residus 
gestionades: 
· 1.300 tones de poda i restes vegetals
· 8,3 tones de piles
· Més de 5.000 pneumàtics
· 33.200 litres d’oli vegetal 
· 2.387 neveres 

D’aquesta manera, s’ha evitat una contaminació 
del medi ambient i ha fet possible el reciclatge 
dels recursos naturals perquè tots els materials 
reciclats tornin a utilitzar-se per fabricar nous 
productes. 

Sense aquesta instal·lació molts residus anirien 
a parar a l’abocador o serien abandonats al 
medi amb el conseqüent alliberament de les 
substàncies tòxiques. A més, no s’aprofitarien 
els recursos, fet que suposaria una greu pèrdua 
econòmica i ambiental.

Cal dir que aquesta bona gestió ha estat 
possible gràcies als veïns de Llagostera, que 
han demostrat un cop més els seus bons hàbits 
mediambientals i un alt nivell de convivència i 
civisme, fent de la deixalleria municipal un servei 
imprescindible per a la bona gestió dels residus 
municipals de Llagostera. Gràcies i felicitats a 
tots!

Campanya d’estalvi d’aigua 
a les llars 
(del 3 al 15 de maig)
Principals accions: exposició, 
xerrada sobre la factura de l’aigua 
i consells d’estalvi a la llar, punt 
informatiu al mercat, repartiment 
de kits d’estalvi...

Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible 
(del 23 al 27 de juny)
Principals accions: xerrada sobre la 
factura de llum i consells d’estalvi 
per als comerços, punt informatiu 
al mercat, repartiment de jocs i 
tríptics...

Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible 
(del 22 al 28 de setembre)
Principals accions: caminada, 
pedalada, festa de la mobilitat 
sostenible, punt informatiu, accions 
de foment de l’ús de la bicicleta, 
punt informatiu al mercat...

Setmana Europea
de Prevenció de Residus 
(del 22 al 30 de novembre)   
Principals accions: recollida de 
deixalles a bosc, punt informatiu 
al mercat, accions malbaratament 
alimentari.

Campanyes mediambientals durant tot l’any 
Aquestes són algunes de les campanyes i de les accions impulsades 
durant tot l’any des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera:

deixalleria@llagostera.cat



Els números d’aquest any de l’Ajuntament s’han 
elaborat amb les propostes que han aportat els 
ciutadans

Els pressupostos d’aquest any 2014 s’han elaborat seguint, 
un any més, un procés de participació ciutadana. Per tant, 
el números que regeixen el funcionament de l’Ajuntament 
incorporen millores i suggeriments pensats pels ciutadans i 
ciutadanes del nostre poble.

L’objectiu era elaborar un pressupost adaptat a les necessitats 
i reptes del municipi. Per això, i per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament va organitzar un procés participatiu que permet 
complementar els criteris polítics i tècnics amb la recollida de 
propostes ciutadanes.

Per fer-ho, es va organitzar un taller participatiu, que també 
va servir per donar compte del grau d’execució de les 
propostes ciutadanes que es van incorporar al pressupost 
municipal del 2014.

Durant tot el procés de recollida de propostes hi han 
participat una vintena de persones, ja sigui de forma 
presencial o bé telemàticament,  amb la utilització dels canals 
en línia que s’han habilitat per facilitar la participació.
L’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria i el regidor 
d’Hisenda i Participació, Ramon Soler han volgut destacar 
la bona acollida que ha tingut la possibilitat de fer arribar 
propostes des de la mateixa web municipal mitjançant el 
formulari específic. 

Pressupostos
participatius
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Es comercialitza carbó vegetal fruit 
de la gestió sostenible dels boscos

L’Ajuntament de Llagostera segueix donant 
suport al projecte “Carbó d’Ardenya i Gavarres” 
per tal de fomentar l’ocupació al territori. La idea 
està impulsada des de la Cooperativa d’Inserció 
IDÀRIA, SCCL, amb seu a Llagostera. 

L’objectiu principal del projecte és crear 
ocupació al territori gràcies a la producció i la 
comercialització de carbó vegetal, un producte de 
proximitat i de qualitat, fet de llenya de bruc, arboç 
i alzina. Aquesta llenya s’obté en estassades de 
sotabosc i en podes baixes, tot fent possible una 
gestió sostenible i responsable dels boscos de 
l’Ardenya i les Gavarres.

L’any 2013 l’Ajuntament va fer una aportació 
econòmica al projecte de 5.000 € i enguany 
n’han fet una altra de 5.000 € més mitjançant una 
subvenció de la Diputació de Girona. 

Creació d’ocupació a través del projecte 
“Carbó d’Ardenya i Gavarres”

Llagostera participa en el projecte 
“Salut i crisi”

L’Ajuntament de Llagostera participa en el projecte “Salut i Crisi” per donar 
resposta a l’impacte de la crisi en la salut de les persones. Enguany les 
propostes que s’han presentat al programa són la compra de kits d’higiene 
que s’han repartit des de Creu Roja, l’aportació d’aliments a Càritas i els 
tallers de formació vinculats als horts socials i a la cuina, en els quals els 
participants aprenen a combinar aliments per obtenir una alimentació més 
saludable. La inciativa està impulsada per la Diputació de Girona a través de 
Dipsalut.

L’any 2013, aquest programa va servir per finançar part dels 8.711 
euros destinats a la compra d’aliments de primera necessitat mitjançant 
l’aportació anual a Càritas, les beques al Casal Parroquial per a infants amb 
risc d’exclusió social, els ajuts a les famílies amb menys recursos per a 
l’escolarització a la llar d’infants, els menús a domicili en casos d’emergència 
i la subvenció a famílies amb fills amb necessitats educatives especials. La 
subvenció concedida va ser de 5.410 euros. 

La barra solidària de Festa Major recull 
més de 6.000 euros

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Llagostera ha decidit destinar 
a finalitats socials els beneficis obtinguts de la barra solidària organitzada 
amb motiu de la Festa Major. Un cop fet el recompte i descomptades les 
despeses d’explotació, el resultat obtingut és de 6.249,70 euros, que s‘han 
destinat íntegrament a parts iguals a Càritas Llagostera i a l’entitat Llagostera 
Solidària per a projectes i actuacions socials al municipi. La barra solidària ha 
estat gestionada per Llagostera Solidària, la Comissió de Festes i l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Llagostera.

Èxit del taller de memòria 

Per sisè any consecutiu, des de l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci 
de Benestar Social Gironès – Salt se segueixen organitzant els Tallers de 
Memòria, adreçats a persones majors de 65 anys o prejubilades. 
L’objectiu principal és fomentar la promoció de la salut i l’autonomia, a fi de 
contribuir a un envelliment actiu i amb qualitat de vida, per tal de retardar el 
deteriorament cognitiu associat amb el procés natural de l’envelliment de les 
persones. Totes les places ofertades, 36 en total, han estat ocupades. 

14  - Salut / Solidaritat / Serveis socials
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csAlternativa per Llagostera

Arranjament dels carrers de Panedes 
i Camprodon
Quan van finalitzar les obres de la variant, l’antiga 
carretera C65 va perdre la seva funció preferent 
de connexió de Girona amb la Costa Brava per 
convertir-se en un carrer més del poble. L’aleshores 
govern de l’Entesa va centrar tots els seus 
esforços per aconseguir el seu arranjament amb 
la col·laboració necessària de la Generalitat de 
Catalunya i, després de fer diversos estudis, es va 
aprovar un primer projecte constructiu el juny de 
2006.

Aquest projecte no incloïa la renovació de serveis 
que volia realitzar el consistori i no va tenir el seu 
vistiplau, ni tampoc no va convèncer l’esborrany de 
conveni que la Generalitat va fer per executar una 
rotonda a l’entrada del poble.   

Amb el canvi de govern (maig 2007), CiU i IxLL 
van assumir la responsabilitat de promoure aquest 
projecte, però no ha estat fins ara, set anys després, 
que aquest tema ha arribat al Ple municipal. En 
aquests set anys, els grups municipals d’ICV-EUiA 
primer, i d’Alternativa després, han presentat 
diverses mocions per desencallar aquesta actuació, i 
ara finalment celebrem que es tiri endavant. 
El conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat preveu 
que l’actuació tingui un cost de 2,6 M d’euros. 
L’aportació de la Generalitat serà de 1,3 M d’euros. 
La resta va a càrrec del consistori. No cal dir que 
l’actual context econòmic aconsellaria una actuació 
rigorosa i responsable de l’equip de govern, però 
per contra:

el conveni no esmenta cap partida pressupostària ni 
aclareix la disponibilitat financera de la Generalitat. 
Tot i l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament 
haurà de fer front a 1,3 M d’euros, dels quals uns 
400.000 € estaven previstos en el Pla de Barris. 
El conveni tampoc no deixa clar si la subvenció 
del Pla de Barris és o no compatible amb aquest 
projecte. Si aquesta compatibilitat quedés garantida 
en el conveni, el cost per a l’Ajuntament seria d’uns  
900.000 €.

El consistori també podria aprofitar una subvenció 
de 200.000 €, ja concedida, del PUOSC (inicialment 
prevista per l’any 2012 per a l’arranjament del carrer 
Fivaller). D’aquesta manera només necessitaríem 
uns 700.000 €.

En aquests set anys l’equip de govern no ha fet res 
perquè es pogués construir la rotonda a l’entrada 
del poble, ni tan sols ha parlat amb els promotors 
del sector SUD-11 perquè fessin el projecte i 
costegessin les obres. 

Tampoc s’ha treballat en la prolongació del carrer 
Lacustària fins la carretera, actuació que inicialment 
estava prevista en el Pla de Barris.

Tot aquest conjunt de motius ens van portar a 
abstenir-nos en l’aprovació d’aquest conveni signat 
entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

Esquerra Republicana

Des de el Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Llagostera vam aprovar, al Ple del dia 28 de 
maig passat, el conveni de col·laboració amb 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya que el tram de la carretera 
C-65z, en el seu pas per la nostra població, perdi 
la funcionalitat com a carretera i adquireixi la 
condició de xarxa viària municipal.
Havent adquirit aquesta condició i una vegada 
acabades les obres de millores previstes, creiem 
que tota aquesta zona quedarà més integrada al 
nucli urbà, ja que sempre hem tingut la sensació 
que la carretera partia.
L’obra, llargament reivindicada pel nostre grup, 
tal com ho portàvem en el programa electoral, 
finalment es farà. Esperem que sigui en benefici de 
tots els veïns.
Pel que fa al centre de Can Caciques, tot i creient 
que ha quedat molt bé, potser la despesa que ha 
comportat la reforma no estaria dins les nostres 
prioritats en una època tan precària per a molta 
gent.

Convergència i Unió

La signatura del conveni de traspàs de la 
travessera de la C-65 a Llagostera ja és un fet. Un 
cop construïda la variant de la C-65 l’any 2004, 
el pas següent era que la Generalitat fes les obres 
d’adequació que marca la llei i, tot seguit, cedís la 
carretera al poble de Llagostera perquè fos un vial 
més del municipi. Però aquest procés s’ha allargat 
molt. Massa. Quan l’equip de govern de CiU-IxLl 
va arribar a l’Ajuntament l’any 2007, una de les 
primeres gestions que van fer va ser preguntar 
sobre aquest tema; la resposta de la direcció 
general de carreteres va ser sorprenent: “Ens 
pensàvem que no us interessava”.

Aquesta resposta diu molt del per què hem hagut 
d’esperar l’any 2014 per tenir un conveni signat. 
Sobta que, durant els anys en els quals es lligaven 
els gossos amb llonganisses, es feien obres a 
dojo i no hi havia restriccions pressupostàries, una 
cessió de carretera que hauria hagut de ser gairebé 
automàtica s’hagi allargat tant i hagi posat en perill 
la seva execució per manca de pressupost, ja 
que no és cap secret que la Generalitat té moltes 
dificultats econòmiques per fer inversions. Malgrat 
tot, i després de fer molta pressió política, s’ha 
aconseguit la signatura d’un conveni que ha de 
permetre dignificar la carretera, transformar aquest 
espai en un vial del poble i millorar la qualitat de 
vida dels veïns d’aquesta zona.

Pel que fa al finançament de l’obra per part de 
l’Ajuntament de Llagostera, ja hi ha una reserva de 
crèdit per fer front als pagaments que pertoquin. 
Bona part de la inversió serà subvencionada 
al 75% pel Pla de Barris perquè aquesta ajuda 
és compatible i està inclosa en la programació 
vigent. La voluntat de l’equip de govern en fer 
aquesta inversió es demostra en el fet que quan 
es va fer el projecte del Pla de Barris, l’any 2007, 
l’arranjament de la carretera era la principal inversió 
i és prioritària. 

Pel que fa a la participació dels veïns, es va fer 
una reunió per explicar-los el projecte, per tal 
que l’execució de les obres causin les mínimes 
molèsties possibles i per assegurar la informació 
i la participació dels veïns de la zona. Així doncs, 
es crearà una comissió de seguiment amb 
representants veïnals dels carrers Panedes i 
Camprodon que s’anirà reunint al llarg de l’execució 
de l’obra.

Des del grup municipal de CiU de Llagostera 
valorem molt positivament que s’hagi pogut 
desencallar aquest conveni que, per la seva 
importància, ens hauria agradat que fos aprovat per 
unanimitat. Malgrat tots els entrebancs i el temps 
d’espera, esperem veure feta ben aviat aquesta 
obra llargament reclamada i que millorarà una de 
les principals entrades del poble. 



Els ciutadans han pogut triar, en un 
procés de participació, quina de les dues 
opcions plantejades per la Generalitat els 
agradava més

Llagostera ja té bandera i el disseny ha estat 
escollit pels ciutadans i ciutadanes de la nostra 
vila. L’Ajuntament va obrir el mes de juliol passat un 
procés participatiu i va plantejar dues opcions de 
disseny. Al final, els ciutadans de Llagostera han 
triat la segona: una franja central de color vermell 
sobre un fons blanc.

Les dues opcions van ser proposades per 
l’assessor d’heràldica i vexil·logia, Armand de 
Fluvià, expert del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya.

La primera opció era la llagosta vermella, senyal 
principal, original i identificatiu de l’escut. La 
segona opció convertia el mateix senyal en peça 
i la llagosta quedava esquematitzada en forma de 
pal central de color vermell. 

Les votacions es van dur a terme per Internet, 
a través del web www.llagostera.cat i mitjançant 
un sistema de validació per DNI. En total, hi han 
participat un total de 92 persones majors de 16 
anys empadronades al municipi. També s’ha pogut 
votar presencialment a través de les oficines de 
l’Ajuntament.

Ara, un cop escollida l’opció, s’obre el 
procediment administratiu i el període d’exposició 
pública corresponent perquè el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals oficialitzi la 
bandera.

Segell infoparticip@ per a llagostera.cat

La bandera
de Llagostera

L’Ajuntament de Llagostera ha rebut el segell 
“Infoparticip@” a la qualitat i la transparència de 
la comunicació pública que atorga el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB. Aquesta entitat avalua els webs 
de tot Catalunya a partir de 41 preguntes que 
indaguen sobre quatre qüestions bàsiques: qui 
són els representants polítics, com gestionen els 

recursos col·lectius, com informen de la gestió 
i quines eines ofereixen per a la participació 
ciutadana. Llagostera, juntament amb Celrà, són 
els dos únics municipis gironins a aconseguir el 
segell: Llagostera amb una puntuació de 92,68 
% i Celrà amb un 90,24%. Podeu consultar les 
dades del Mapa de les Bones Pràctiques de la 
Comunicació Pública a mapainfoparticipa.com.


