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L’1 d’octubre i el valor de la democràcia
L’1 d’octubre de 2017 serà recordat per tota una generació. Mes enllà del resultat del referèndum i de les
dificultats per celebrar-lo de forma adequada, en el record ens quedaran dues cares de la mateixa moneda.
D’una banda, la violència, absolutament injustificable, que determinades forces i cossos de seguretat varen
exercir contra població civil pacífica, que només volia votar. De l’altra, una mobilització sense precedents per
part de la ciutadania que, de forma voluntària i generosa, varen fer possible un exercici de dignitat democràtica
que ja forma part de la nostra història. La voluntat de fer efectiu el referèndum va aglutinar diverses
generacions de gent de Llagostera al voltant de l’institut i la zona verda que l’entorna. Aquest espai quedarà
sempre lligat a aquesta data i, per aquest motiu, per reivindicar el valor de la democràcia, s’han iniciat els
tràmits per posar-li el nom de Parc de l’1 d’octubre.

La cohesió social, un valor que cal preservar
El 2017 ha estat un any molt intens políticament. Catalunya ha viscut un procés democràtic que ha estat seguit
mundialment i en què els municipis i la seva gent n’han estat els autèntics protagonistes. El 2017 marcarà un
abans i un després en la nostra democràcia i és molt important que tinguem la capacitat d’analitzar en la seva
justa mesura tot el que hem viscut i sapiguem treure’n les conclusions adequades. En molt poc temps hem
pogut veure com es posaven en dubte aspectes bàsics de la democràcia i com es posava a prova la cohesió
social, per buscar la confrontació en aspectes que han estat pilars bàsics de la nostra societat. Més enllà del
debat legítim entre projectes polítics molt diversos, la cohesió social i la convivència són fonamentals per a
qualsevol país. I són aquests valors els que entre tots hem de ser capaços de preservar.
Catalunya ha estat sempre un país d’acollida, en què la llengua, la cultura i el model educatiu han estat
elements de cohesió social. Els que ens vàrem veure obligats a emigrar de la nostra terra de naixement ho
sabem molt bé i en podem donar fe. Com a alcalde, sempre he treballat per sumar voluntats, i he posat en
valor la llengua, la cultura i els costums de la terra que em va acollir i on han nascut els meus fills i els meus
nets.
Ara, més que mai, hem de ser un sol poble en què cadascú pugui trobar el seu encaix, pensi el que pensi, voti
el que voti, parli la llengua que parli. El foment de la cohesió social ha estat un dels principals valors que m’han
guiat en la meva trajectòria política i així ho continuaran essent. Us convido a tots a contribuir-hi.
Feliç 2018!
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Llagostera 3.0
El llegat tecnològic
del Pla de Barris

Amb aquest projecte el municipi vol ser un referent en tecnologia a l’abast de les famílies
En el marc de les actuacions del Pla de
Barris i dels pressupostos participatius
del 2017, l’Ajuntament de Llagostera ha
posat en marxa el projecte Llagostera 3.0,
amb l’objectiu de democratitzar l’accés
a la tecnologia i oferir eines i formació
tecnològica a l’abast tothom. La idea és
potenciar la formació en tecnologia i les
habilitats digitals des de la base, és a dir,
des dels centres educatius.

Des de l’Ajuntament volem destacar el
paper i la implicació dels centres educatius
del municipi, que ha estat fonamental en
el disseny i desplegament del projecte,
així com el suport i la participació activa
de Samsung, LEGO Education ROBOTIX,
l’Editorial Vicens Vives i la Secretaria
de Telecomunicacions, Ciberseguretat
i Societat Digital de la Generalitat de
Catalunya.

El projecte Llagostera 3.0 va presentarse a finals del mes de juny passat i s’ha
posat en funcionament aquest setembre,
coincidint amb l’inici del curs escolar
2017-2018 a l’Institut, l’Escola Lacustària i
l’Escola Puig de les Cadiretes.

Amb aquest projecte pioner es pretén
que la nostra població sigui un referent
en l’àmbit de la tecnologia a l’abast de
totes les famílies, amb la voluntat de
democratitzar-ne l’accés amb l’oferiment
d’eines i formació a tots els veïns.

Llagostera presenta
el projecte al Salón SIMO
de Madrid
El regidor del Pla de Barris, Ramon Soler, i
l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria,
van presentar el projecte Llagostera 3.0 a
l'estand de Samsung del Saló de Tecnologia
per a l'Ensenyament SIMO de Madrid, que
va tenir lloc del 25 al 27 d'octubre de 2017.
El regidor va explicar el projecte pioner i
els objectius que persegueix l’Ajuntament
posant en marxa aquesta iniciativa: que els
coneixements sobre tecnologia arribin a les
famílies de Llagostera que ho desitgin.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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[Foto 1]
Un moment de la presentació
a l’Ajuntament de Llagostera.
[Foto 2]
El regidor del Pla de Barris,
Ramon Soler, durant la presentació
a Madrid del projecte Llagostera 3.0.
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Un Centre de
Recursos Tecnològics
a Llagostera
L’equipament està situat a l’Espai Cultural de la Casa de les Vídues
Llagostera compta, des del mes de
novembre passat, amb un Centre de
Recursos Tecnològics ubicat a l’Espai
Cultural de la Casa de les Vídues. Es
tracta d’una aula completament equipada
a disposició de les famílies de la població
per tal de poder ampliar i/o perfeccionar
els coneixements tecnològics adquirits
als centres educatius amb l’objectiu de
trencar la dificultat d’accés a la tecnologia,

Programació de cursos
A partir del mes de novembre es van iniciar
cursos i tallers el Centre de Recursos
Tecnològics. Tots ells han tingut molt bona
acceptació. En total s’han programat 16
sessions, entre cursos, tallers i càpsules
d’iniciació a la robòtica, a la programació i a
l’ús de diverses eines tecnològiques. Podeu
consultar la programació i fer la inscripció
des de llagostera.cat.

sigui per motius de formació o per causes
econòmiques.
Aquest nou equipament neix amb la
voluntat de ser un element de cohesió
social i, per això, ofereix formació i
facilita l’accés a tothom a la tecnologia i,
especialment, a les famílies amb dificultats
econòmiques, que tindran al seu abast
material tecnològic de primer nivell.

Horaris del centre
El centre estarà obert tots els divendres de
17 a 20 h i els dissabtes de 10 a 13.30 h i
de 16 a 19.30 h.
L’accés és lliure i gratuït a partir de 5 anys i
els infants de menys de 12 anys han d’anar
acompanyats d’un adult.

Compra de robots,
tauletes, ordinadors...
a través del pressupost
participatiu
L’Ajuntament de Llagostera ha adquirit un
total de 81 robots educatius, 60 tauletes
digitals, 6 ordinadors portàtils, màquines i
mecanismes motoritzats, sets d’energies
renovables i sets de pneumàtica. Bona
part d’aquest material s’ha cedit a les
escoles Puig de les Cadiretes, Lacustària i a
l’Institut, i la resta està disponible al Centre
de Recursos Tecnològics. També s’han
destinat 10.000 euros a formar en robòtica
educativa el professorat de les escoles de
primària i de l’Institut.
La compra d’aquest material didàctic i
tecnològic ha suposat una inversió de
45.000 euros, 12.000 dels quals formen
part del resultat de la votació popular
realitzada durant el procés de participació
ciutadana per a l’elaboració del pressupost
municipal del 2017.

Recta final
del Pla de Barris

Comença la reurbanització dels carrers Lacustària, Marina i Baixa de la Costa
El mes d’octubre passat van iniciar-se
les obres de reurbanització dels carrers
Joan Maragall, 11 de setembre i Sant
Feliu i es preveu que aviat comencin els
treballs de millora als carrers Lacustària,
Marina i Baixa de la Costa. Totes aquestes
obres, amb un pressupost de més d’un
milió d’euros (1.027.814 euros), estan
subvencionades en un 75% per la
Generalitat de Catalunya mitjançant el
Projecte d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Llagostera, popularment
conegut com a Pla de Barris.
Els projectes preveuen la reordenació de la

calçada, les voreres i els aparcaments, així
com la renovació de les xarxes de serveis i
la substitució de la totalitat dels paviments.
Les actuacions representaran una gran
millora, ja que se substituiran xarxes de
servei obsoletes i permetran disposar de
voreres accessibles per a tothom, d’acord
amb la normativa actual.
Informació als veïns i veïnes
Abans d’iniciar les obres, s’han convocat
diverses reunions informatives amb els
veïns i comerciants directament afectats
i cada carrer ha escollit un representant
veïnal que participa en les reunions de

[Foto 1-2-3]
Una primera part de la millora es
va dur a terme a l’octubre i ara
començarà a tres carrers més.

seguiment de les obres, per així centralitzar
i canalitzar tota la informació i possibles
incidències.
L’inici de les obres als carrers Lacustària,
Marina i Baixada de la Costa s’ha
endarrerit per un problema amb l’empresa
adjudicatària, que s’ha vist obligada a
desistir del contracte que va guanyar en un
principi. Després dels tràmits administratius
i legals corresponents, s’han adjudicat
les obres a una nova empresa i es preveu
que aquest gener comencin els treballs de
millora, que hauran de finalitzar abans del
mes de juny.
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Nou sistema de recollida
d’escombraries amb
bonificacions fiscals
L’objectiu és millorar el servei i que els que destriïn més les deixalles hi surtin guanyant
Llagostera ha incorporat en els darrers
mesos diferents canvis en la recollida de
residus amb l’objectiu de millorar el servei.
Sota el lema d’A Llagostera la recollida de
residus s’ha renovat, en els darrers mesos
s’han incorporat novetats i innovacions
tecnològiques en el servei de recollida,
arran de les millores incloses en el nou
contracte de gestió de les deixalles.
Una de les grans millores ha estat
l’actualització de la recollida amb vehicles
nous més eficients i que fan menys
contaminació sonora i d’emissions. Això es
produeix perquè incorporen una tecnologia
més avançada que permet sistemes de
seguiment i control més eficaços. Entre
altres aspectes. s’han renovat els cubells de
la recollida porta a porta, els contenidors de
les activitats comercials adherides al servei
municipal i la senyalització de les àrees dels
veïnats i les urbanitzacions.
Una de les novetats importants ha estat la

incorporació de xips electrònics als cubells
de la recollida porta a porta. Aquests xips
permetran fer un seguiment dels residus
que genera cada habitatge per tal de poder
aplicar bonificacions econòmiques a les
llars que facin una bona gestió a partir
d’aquest 2018.
Calendaris i cubells
Qui no disposi encara dels nous cubells o
del nou calendari es pot adreçar a l’Oficina
del servei que es troba al carrer Ferrer
núm.1, dimarts i dijous de 10 a 13 h i
dimecres de 16 a 20 h. Si necessiteu més
informació podeu trucar al 972 194 792 o a
l’Àrea de Medi Ambient: 972 831 707.
Amb aquesta renovació i les condicions
contractuals introduïdes es pretén millorar
la qualitat i l’eficiència del servei. L’objectiu
final és aconseguir un major percentatge de
recollida selectiva, disminuir la fracció de
rebuig i, alhora, millorar la qualitat de les
fraccions, per tal de disminuir la presència
d’impropis.

Molt bona acceptació
Des que s’ha posat en funcionament aquest
nou sistema de recollida, s’han repartit
més de 2.500 equips nous per a la recollida
porta a porta (80% dels habitatges); s’ha
incrementat la participació de la gent en
la selecció de les deixalles, i es preveu
una millora en la qualitat de les fraccions
(reducció dels impropis i major ús de
la bossa de compostable per la fracció
orgànica). A més, hi ha hagut i un augment
del percentatge de recollida selectiva:
Selectiva 2016: 58%
Previsió selectiva 2017: 63%
Objectiu selectiva 2018: 70%

Els alumnes de 5è de
l’Escola Lacustària visiten
la deixalleria municipal
El mes d’octubre passat, 40 nens i nenes
van visitar la deixalleria municipal per
treballar la gestió correcta dels residus i el
foment de les bones pràctiques ambientals.
A través de diversos jocs i activitats
educatives van analitzar la selecció de les
deixalles i la manera de reduir els residus.

Qui recicli bé
pagarà menys taxes

Els ciutadans que destriïn els residus correctament poden arribar a pagar fins a un 40% menys
Per fer efectives les bonificacions a partir
del 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar,
amb l’abstenció d’Alternativa per Llagostera
i el vot en contra d’ERC, la modificació de
les ordenances fiscals per a l’any vinent,
entre les quals es troba l’ordenança
reguladora de la taxa per a la recollida i
tractament d’escombraries.

En els casos en què no s’arribi als mínims
de recollida de les fraccions de selectiva,
no serà aplicable la bonificació. Aquests
mínims són: 24 dies l’any de paper/
cartó, 48 dies l’any d’orgànica i 40 dies
l’any d’envasos lleugers. Si el titular té
registrades més de 10 incidències, tampoc
no gaudirà de la bonificació.

La principal novetat d’aquesta taxa és la
introducció d’una bonificació de fins al 30%
de la quota, als titulars dels habitatges que
facin una correcta separació dels residus
en les zones on hi ha el servei de recollida
Porta a Porta (PaP).

Bonificacions que sumen
Aquest descompte s’aplicarà d’ofici per
part de l’Ajuntament a través del llistat que
faciliti l’Àrea de Medi Ambient, i es calcula
a partir de les dades recopilades des del
servei de recollida de residus municipals.

Premi a les bones pràctiques ambientals
Aquesta bonificació vol premiar la gestió
correcta dels residus i podrà ser del
15% o del 30%, en funció de les dades
subministrades pel xip electrònic que
incorporen els cubells i que recolliran la
freqüència així com possibles incidències
detectades.

Les bonificacions poden arribar a un
màxim del 40%, ja que també s’aplica
una bonificació del 5% per als jubilats, un
5% per a l’ús de la deixalleria i un 5% per
als veïns que fan compost a casa seva
i estan donats d’alta a l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament. Els habitatges
que no disposin del servei de recollida
porta a porta pagaran una taxa inferior i les
bonificacions podran arribar al 30%. Tot
i això, l’Ajuntament estudia més mesures
que també permeti premiar a aquells
habitatges de les urbanitzacions i veïnats
que seleccionin correctament els residus.

Alguns exemples
de bonificacions
Habitatge del nucli que utilitza
la recollida PaP i la deixalleria
regularment:
Any 2017: Quota 126,65 €
- 10% bonificació ús deixalleria = 113,99 €
Any 2018: Quota 136,65 €
- 30% bonificació PaP + 5% bonificació ús
deixalleria = 88,82 €
Habitatge d’una urbanització
que utilitza la deixalleria regularment:
Any 2017: Quota 126,65 €
- 10% bonificació ús deixalleria = 113,99 €
Any 2018: Quota 126,65 €
- 10% bonificació ús deixalleria = 113,99 €
Any 2018: Quota 126,65 €
- 10% bonificació ús deixalleria + 10%
compostatge orgànica = 101,32 €
Habitatge d’un veïnat que utilitza
la deixalleria regularment:
Any 2017: Quota 53,90 €
- 10% bonificació ús deixalleria = 48,51 €
Any 2018: Quota 53,90 €
- 10% bonificació ús deixalleria = 48,51 €
Any 2018: Quota 53,90 €
- 10% bonificació ús deixalleria + 10%
compostatge orgànica = 43,12 €
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Habitatge
d’emergència social
Es destinarà a persones o famílies que visquin una situació problemàtica
L’Ajuntament de Llagostera i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya han signat un
conveni per a la gestió d’un habitatge de
titularitat pública al municipi. Amb aquest
acord, l’Ajuntament disposa d’un pis que es
destinarà a persones o famílies que tenen
necessitats especials d’atenció, com per
exemple en casos de desnonaments. El pis
està pensat per resoldre problemàtiques en
situacions d’urgència i de forma temporal
mentre s’intenta solucionar el cas dels
beneficiaris.

Segons es recull en el conveni, l’Ajuntament
establirà el criteri per determinar la persona
o família que es podrà allotjar a l’esmentat
habitatge d’acord amb els informes de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la compra
del mobiliari i de l’alta dels serveis bàsics
(llum, gas) i assumeix un pagament anual
de 1.897,68 euros a favor de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya en concepte de
contraprestació. El conveni té una durada
de 4 anys, i es pot prorrogar.

Esport per a tothom
L’Ajuntament atorga beques
esportives als fills de les famílies amb
dificultats econòmiques
Per sisè any consecutiu, l’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament ha atorgat diverses
beques esportives per tal que els fills de
les famílies amb dificultats econòmiques
puguin participar de les activitats que
s’organitzen des dels clubs esportius i des
del Patronat Municipal d’Esports.
Enguany, l’Ajuntament ha destinat 10.000
euros per becar un total de 48 nens
i nenes que podran practicar futbol,
bàsquet, patinatge, taekwondo, motricitat
o multiesport. Els beneficiaris d’aquestes
beques són nens i nenes en seguiment des
de l’Àrea de Serveis Socials i s’han atorgat
segons una valoració econòmica i social de
cadascuna de les famílies.
Segons la puntuació, l’ajut concedit varia en
funció de la situació familiar i econòmica,
amb imports que cobreixen del 33,8% al
100% de les quotes del Patronat Municipal
d’Esports i dels clubs esportius.

Ambaixadors
per la justícia climàtica
de les Gavarres
Una cinquantena de nens i nenes participen en un projecte per lluitar contra el canvi climàtic
La primera Acadèmia de la Fundació Plantfor-the-Planet, emmarcada dins el projecte
impulsat per la Fundació i el Consorci de
les Gavarres, va tenir lloc a principis de
novembre. L’objectiu és crear una xarxa
d’ambaixadors per la justícia climàtica a les
Gavarres.
L’activitat va ser possible gràcies a la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament
de Llagostera i la Fundació Plant-forthe-Planet, en la qual també hi participa
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
L’Acadèmia es va dur a terme a les
instal·lacions de Can Vilallonga de Cassà de
la Selva, espai que gestiona el Consorci de
les Gavarres i que va posar a la disposició
de la Fundació Plant-for-the-Planet per tal
de poder desenvolupar aquesta activitat, en

la qual hi han participat una cinquantena
de nens i nenes, alumnes dels centres
d’educació primària i secundària de
Llagostera i Cassà de la Selva.
La fundació internacional Plant-for-thePlanet i el Consorci de les Gavarres
van signar el mes de febrer de 2017 un
conveni de col·laboració per crear la Xarxa
d’Ambaixadors per la Justícia Climàtica
de les Gavarres, a la qual s’hi ha adherit
l’Ajuntament de Llagostera. Aquest projecte
territorial s’uneix al grup de joves que ja
formen actualment la Xarxa d’Ambaixadors
per la Justícia Climàtica de Plant-for-thePlanet en l’àmbit estatal. Aquests joves
lluiten contra el canvi climàtic a partir d’un
pla d’accions concretes i a través d’aquest
projecte, es formen també amb mentalitat
ecològica i sostenible.

Millores en l’enllumenat
de l’avinguda de l’Esport
Nova actuació del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible
Emmarcat dins del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de
Llagostera ha substituït 25 llumeneres de
l’avinguda de l’Esport. Les que hi havia
fins ara eren de tipus ‘globus’, amb una
contaminació lumínica i una potència de
100 W. En canvi, les que s’ha posat ara
són de tecnologia LED, amb una potència
màxima de 37 W.
Aquesta actuació ha permès passar d’un
consum de 10.745 kWh a un de 3.976 kWh,
fet que significa un estalvi anual de 6.769
kWh. Això suposarà un estalvi mitjà de 800
euros anuals.
En canvi de lluminària ha suposat una
inversió d’11.942,40 euros, 3.987,57
dels quals han estat subvencionats per la
Diputació de Girona.

Ajudes per a material
i sortides escolars
L’Ajuntament ha destinat, mitjançant l’Àrea
de Serveis Socials, un total de 10.730 euros
en ajudes a 191 nens i nenes dels centres
educatius de Llagostera per al curs 20172018. Els ajuts cobreixen, en funció de la
situació familiar, entre un 50% i un 100%
de les despeses destinades a sortides i
material escolar dels alumnes de l’Escola
Lacustària, Puig de les Cadiretes i ESO de
l’Institut de Llagostera.

[Foto 1]
Els participants a l’Acadèmia
de la Fundació
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Llagostera tindrà un parc
dedicat a l’1 d’octubre
El Ple aprova i inicia els tràmits per posar aquest nom a l’espai de davant l’Institut

Millores als camins
dels veïnats
L’Ajuntament de Llagostera ha realitzat
recentment diverses actuacions de
tractament superficial asfàltic a diversos
camins dels veïnats de Bruguera, Gaià i
Panedes. Les actuacions s’han dut a terme
en el marc d’un conveni de col·laboració
signat entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament. La Diputació ha aportat
la maquinària i el personal necessari, i
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’aportació
dels materials amb un cost total de
36.343,20 euros.
L’actuació ha representat la renovació
de l’acabat superficial d’un total de 6,5
quilòmetres de camins que requerien
treballs urgents de reparació.
Des de l’Àrea de Medi Ambient esperem
poder signar convenis futurs d’aquest tipus
que ajudin a millorar, renovar i mantenir
l’extensa xarxa de camins públics dins el
terme municipal de Llagostera.

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera va
aprovar per unanimitat iniciar els tràmits
per assignar el nom de ‘Parc 1 d’Octubre’ a
l’espai públic comprès entre les avingudes
del Gironès i de l’Esport i els carrers
Almedinilla i Pocarafina, just davant de
l’Institut del municipi.
La proposta ha estat presentada
conjuntament per tots el grups amb
representació municipal a l’Ajuntament de
Llagostera, PDeCAT, ERC i AxLL, i l’entitat
Llagostera per la Independència.

D’aquesta manera es vol retre homenatge
a totes aquelles persones, entitats i
col·lectius que van defensar el dret a decidir
i van garantir que es pogués exercir el dret
a vot durant tota la jornada electoral del
referèndum de l’1 d’octubre.

Condicionament d’una
nova zona verda amb
300m2 de jocs infantils
L’Ajuntament de Llagostera ha condicionat
una part de la zona verda situada entre el
carrer Maiena i el carrer Gregal. L’actuació,
amb un pressupost de poc més de 20.000
euros, inclou una zona de jocs infantils
amb una superfície d’uns 300 m2, així com
la plantació d’arbres, bancs i una tanca
perimetral de seguretat per als nens.

L’Oficina de Turisme
atén més de 1.200
persones a l’estiu
La majoria de visitants són catalans, seguits per espanyols i francesos
L’Oficina de Turisme de Llagostera ha
registrat un total de 1.288 usuaris aquest
estiu passat, xifra que representa una
mitjana 7 visitants diaris. La majoria dels
visitants provenen de Catalunya, tal com va
passar també el 2016.

L’Oficina d’Informació i Turisme de
Llagostera està situada a l’antiga estació
del Carrilet. Des d’aquí, s’ofereix als
visitants informació sobre els punts
d’interès de la població, allotjaments i
gastronomia.

Pel que fa a les pernoctacions, enguany han
augmentat respecte a 2016, i són el motiu
de consulta del 23% dels visitants atesos a
l’Oficina de Turisme.

Les principals consultes que ha rebut
l’oficina han estat relatives a la ruta del
Carrilet, seguides per les rutes urbanes i
naturals, el Puig de Cadiretes, el camí de
Ronda, la gastronomia i les platges i cales
properes.

Oficina de
Promoció Econòmica:
Oficina de l‘Estació
17240 Llagostera
Horari d‘atenció:
de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Telèfon: 972 83 23 22
Adreça electrònica:
promocio@llagostera.cat

Idioma d’atenció
als visitants

Principals punts
d’interès dels visitants

Ordre de procedència
de països

1—Via Verda - Ruta del Carrilet
2—Rutes urbanes
3—Puig de les Cadiretes
4—Rutes naturals
5—Camí de Ronda - GR92
6—Gastronomia local
7—Platges i cales
8—Can Caciques
9—Mercat setmanal
10—Comerç local

1—Catalunya
2—Resta de l’estat espanyol
3—França
4—Països Baixos
5—Regne Unit
6—Resta d’Europa
7—Amèrica
8—Austràlia

60%—Català
19%—Castellà
11%—Francès
10%—Anglès

Prop de 100 alumnes
en els nous cursos
i tallers ocupacionals
L’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament ha organitzat 15 cursos
i tallers ocupacionals durant el darrer
trimestre del 2017, en els quals hi han
participat prop de 100 alumnes. Entre els
cursos que s’han ofert hi ha Manipulador
d’aliments, Formació bàsica per a cuidadors
no professionals, Informàtica bàsica,
Monitor de menjador escolar, Activitats
administratives, Carretons elevadors,
Plataformes elevadores, Logística i
magatzem, Aparadorisme, Gestió del
temps, E-comerç i Fiscalitat bàsica.

Milloren les dades
d’ocupació a Llagostera

Les darreres dades oficials sobre el nombre
de persones en situació d’atur a Llagostera
confirmen la tendència a la baixa dels
darrers tres anys. Si al novembre de l’any
2015 la xifra era de 595 persones, el 2016
va ser de 501 i el 2017 de 435. Aquesta
xifra representa un 12,36% de la població
de Llagostera, lleugerament per sota de
la mitjana a Catalunya que, segons dades
del darrer trimestre de l’Idescat, se situa
al 12,54%. A la província de Girona el
percentatge és del 13,7%.
Tot i aquesta tendència a la baixa som
plenament conscients que hi ha moltes
persones sense feina i que cal seguir
treballant per revertir aquesta situació,
sobretot en aquells casos d’atur de llarga
durada. En aquest sentit seguim apostant
per la formació com a principal eina de
promoció de l’ocupació.
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Homenatge a
Eugeni Gurnés Bou
Emmarcat dins dels actes de
record i homenatge a Eugeni
Gurnés Bou —sindicalista i
alcalde de Llagostera afusellat
el 7 de maig de 1943 pel règim
franquista— el maig va tenir lloc
la presentació del llibre Entre
dictadures, Llagostera 1923-1943
i la projecció del documental
"Eugeni Gurnés, sumari obert'.

[Foto 1]
L’Ajuntament de Llagostera ha volgut dedicar
un parc a la figura d’Eugeni Gurnés Bou.

El llibre, escrit per Jordi Bohigas Maynegre,
és el treball guanyador de la VII Beca
Esteve Fa Tolsanas i s’endinsa en uns
anys intensos i convulsos que serveixen
per entendre el passat més recent de la
vila de Llagostera. En aquests vint anys
se succeeixen 21 alcaldes i quatre canvis
de règim: la Dictadura de Primo de Rivera,
la caiguda de la Monarquia, la revolució
socialitzant del 1936 i l’adveniment del
franquisme. Surten a la llum els diferents
corrents polítics, les intrigues al si de
l’Ajuntament, els projectes fallits i els
exitosos, la violència desfermada el 1936
i la repressió subsegüent, els anys de
l’estraperlo i les carències de tota mena.
L’execució del darrer represaliat per causes
de la guerra, l’alcalde Eugeni Gurnés, el
maig de 1943, suposa el punt final al llibre,
però també el punt final a una època que ha
marcat de manera significativa la vida de
molts llagosterencs i catalans.

Nova temporada
de teatre amb
més de 40 propostes
Es espectacles es representaran en diferents espais del poble

Un sindicalista
convençut
Eugeni Gurnés Bou va ser alcalde
de Llagostera del novembre
de 1936 al març de 1937 i
primer tinent d’alcalde fins al
10 de maig de 1938. Gurnés,
anarcosindicalista, va formar part
del Comitè de Milícies Antifeixistes.
Va ser cridat al front el 1938 i va
estar destinat al cos de Transports
de l’Exèrcit Republicà. El febrer de
1939 va passar la frontera, com la
major part de l’exèrcit republicà, i va
ingressar al camp de concentració
de Barcarès, després a Rivesaltes i
finalment a Tornay.
L’agost de 1939 ingressà malalt a
l’hospital de Thouars on, un cop
recuperat, va fer d’infermer.
L’agost de 1940 va intentar passar
la frontera per Irun i tornar a casa.
Però va ser capturat i enviat al
camp de concentració de Miranda
de Ebro. Va ser empresonat, primer
a Madrid i més tard a Girona.
El novembre de 1940 va començar
el procediment sumaríssim que
tres anys més tard acabaria amb
el seu afusellament a la tàpia
del cementeri de Girona, acusat
injustament de la mort dels
mossens de Llagostera.
El 7 de maig de 1943 va ser
afusellat al cementiri de Girona.

Llagostera ha encetat una nova temporada
teatral i musical amb més de quaranta
propostes per a tots els públics. La
programació, coordinada des de l’Àrea de
Cultura, s’ha realitzat amb la col·laboració
de diverses entitats del municipi. La majoria
dels espectacles de sala es realitzaran al
Teatre Casino Llagosterenc, però també
s’han programat funcions al Teatre del
Casal P. Llagosterenc, el Petit Casino i en
diferents espais a l’aire lliure del poble.
La temporada va estrenar-se el 20
d’octubre passat amb l’espectacle Tot ha
sigut un malentès, una adaptació de l’obra
de Dario Fo realitzada per la companyia

local d’Encarna González. La recaptació
recollida va anar destinada a la Fundació
Josep Carreras contra la leucèmia.
La programació inclou espectacles familiars
i propostes musicals variades que van
des de la música clàssica al jazz, passant
pel cant coral, la sarsuela, el pop-folk i
el Barbershop. El cicle comptarà amb la
presència destacada de Le Croupier, que
portarà el seu aclamat espectacle Dinamita
la Sarsuela.
Podeu consultar la programació de la
temporada i obtenir informació de la venda
d’entrades a www.llagostera.cat.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

Dilluns 1, 19 h
Música
Concert d’Any Nou

Diumenge 4, 18 h
Familiar
Els tres porquets

Dissabte 3, 21 h
Teatre
L’home gras

Dissabte 7, 21 h
Teatre
Tots eren
fills meus

20.05.2018, 18 h
Familiar
Cançons de mar

Diumenge 14, 18 h
Familiar
Les sabates noves
de l’emperador

Diumenge 11, 18 h
Teatre
El llarg dinar
de Nadal

Diumenge 11, 17-18 h
Familiar
A la una el sol
i la lluna

Diumenge 21, 18 h
Dansa
Trencanous (Suite)

Dissabte 17, 12 h
Familiar
Festa a la plaça

Diumenge 25, 18 h
Música
Dinamita
la Sarsuela

Dissabte 27, 18 h
Cinema
Canta!

Diumenge 25, 18 h
Música
Mesclum

28.01.2018, 18 h
Teatre
Les dones sàvies

Dissabte 14, 21 h
Teatre
Pigmalió
Diumenge 22, 18 h
Familiar
Contes 1.0
Dilluns 23, 17.30 h
Familiar
Micro-Shakespeare
Dissabte 28, 21 h
Música
On Air

21.05.2018, 18 h
Familiar
Gresca fresca
22.05.2018, 17 h
Familiar
Miss Umbrel·la
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Desfibril·lador
a les escoles
per a possibles
emergències
L’Ajuntament de Llagostera ha dotat les escoles
Lacustària i Puig de les Cadiretes d’un aparell
Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), per tal de
poder actuar en cas que es doni una situació de
parada cardiorespiratòria en els centres educatius
de primària del municipi.
La instal·lació d’aquests aparells porta associat un
curs de formació per a la seva utilització adreçat
a professorat i a alumnes del centre. Els aparells
instal·lats dins una cabina senyalitzada estan equipats amb un joc d’elèctrodes pediàtrics i d’adults.

Llagostera, territori
cardioprotegit
Aquest dos desfibril·ladors se sumen als tres que
Llagostera ja té instal·lats a la zona esportiva, a
la plaça Catalunya i al Centre d’Atenció Primària.
Aquesta actuació s’emmarca dins el programa
Girona, territori cardioprotegit impulsat des de
l’organisme Dipsalut de la Diputació de Girona.

Analitzem
Llagostera 3.0
PDCAT

ERC

Alternativa per Llagostera

El Pla de Barris ha permès fer un salt endavant en polítiques socials
a Llagostera i ha contribuït de forma decisiva a la transformació del
nucli antic, en diversos àmbits. Els que es veuen més fàcilment són
les inversions en infraestructures: millores de carrers, adquisició de
zones verdes, nous equipaments culturals i socials o reformes de béns
històrics i patrimonials, entre d’altres. Però el veritable canvi ha estat en
les polítiques d’atenció a les persones i en l’oportunitat de poder donar
resposta a les necessitats socioeconòmiques de la gent que hi viu i que,
en plena crisi econòmica, s’han vist molt agreujades. Un dels aspectes
més importants en els quals s’ha incidit ha estat la formació. Tant el Pla
de Barris com el Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llagostera
definien la formació com un dels pilars bàsics per al desenvolupament de
la població. Les polítiques de formació per als desocupats, per als joves i
de foment de l’emprenedoria, han estat una constant aquests darrers vuit
anys i els seus fruits els hem començat a recollir al cap d’un temps.
Aquesta prioritat per les polítiques educatives ha rebut l’aval i
l’empenta del procés participatiu dels pressupostos 2017 que va escollir,
de forma molt destacada, un projecte de robòtica i aplicacions mòbils
aplicades a l’educació com el més votat de tots els que es van presentar.
Aquest projecte, sumat a la planificació i l’experiència de les diverses
actuacions formatives engegades i al suport fonamental del Pla de Barris,
ha donat com a resultat el projecte Llagostera 3.0.
Amb la creació del Centre de Recursos Tecnològics de Ca la Viudi, s’ha
dotat el centre de l’equipament tecnològic i formatiu necessari per fer
realitat un objectiu molt ambiciós: democratitzar la tecnologia i crear un
entorn favorable a la innovació. Gràcies al fet que la casa de les Vídues
està situada al nucli antic i que el projecte lliga amb els objectius del Pla
de Barris, s’ha pogut finançar aquest projecte. Si no estès situat dins
l’àmbit del Pla de Barris, no hauria estat possible
També ha estat fonamental la col·laboració i les aportacions dels
centres educatius de Llagostera: CEIP Lacustària, CEIP Puig de les Cadiretes i l’Institut. Gràcies a la seva implicació i compromís, tota la població
escolar de Llagostera pot formar-se i disposar de recursos tecnològics de
primer nivell, cedits pel centre de recursos.
No podem oblidar tampoc el suport de col·laboradors tan importants
com ara Samsung, Lego Education Robotix o l’editorial Vicens Vives.
Empreses líders en el seu sector que han apostat de manera entusiasta
per aquest projecte des del primer dia.
I el darrer pilar d’aquest projecte: la formació tecnològica fora de les
escoles, que s’imparteix des de les aules de Ca la Viudi i que permet tancar el cercle d’un projecte innovador, que vol trencar les barreres econòmiques i formatives i que pot ser un element de cohesió molt important,
de present i, sobretot, amb molt de futur.
Ara cal que hi hagi la paciència i la constància necessàries perquè
aquest projecte tingui la continuïtat que requereix una inversió d’aquestes
característiques, ja que els seus fruits no els recollirem fins d’aquí a vuit
o deu anys; la formació és una llavor que triga a donar fruit, però que
esdevé imparable quan arrela. Només cal paciència i deixar-la créixer.
Esperem que el projecte Llagostera 3.0 sigui el llegat tecnològic que
ens deixi el Pla de Barris i volem agrair als centres educatius i a tots els
col·laboradors, el seu entusiasme i determinació, sense ells no hauria
estat possible. Moltes gràcies a tots.

Des d’Esquerra Llagostera valorem molt positivament l’aposta per la
robòtica que han fet les escoles i l’Ajuntament. Ja fa temps que grans
referents mundials com Tim Cook, el cap d’Apple, afirmen que aprendre a
programar és una obligació per a les noves generacions.
A més, els alumnes no només aprenen a fer que un robot realitzi una
acció, sinó que també s’enfronten a reptes que ajuden a millorar la seva
habilitat per resoldre problemes.
Creiem que és de justícia felicitar les escoles de Llagostera per haver
aprofitat el marc dels pressupostos participatius per introduir aquesta
millora substancial en el currículum educatiu dels nostres fills. D’altra
banda, trobem encertada la decisió de l’Ajuntament de possibilitar al
conjunt de la població l’accés a aquest tipus de recursos. La col·laboració
entre el consistori i els centres educatius ha estat un factor determinant
per a l’èxit d’aquesta iniciativa.
Des del nostre grup voldríem poder tenir un paper més actiu en els
pressupostos participatius. Òbviament, no estem parlant de limitar la
llibertat de la ciutadania per determinar quines han de ser les accions que
s’han de dur a terme. Ens referim a la possibilitat de debatre o valorar
l’execució concreta de les inversions acordades.
Com hem dit, en el cas que ens ocupa estem satisfets de la implementació final, però hi ha altres casos que no han anat tan bé. Principalment ens referim al de la pantalla digital informativa instal·lada inicialment a l’encreuament que tots coneixem com a Casablanca.
Des d’ERC feia temps que denunciàvem que aquest era un punt problemàtic per a la circulació del poble, tal com s’ha manifestat en alguna
memòria de la Policia Local. La nostra sorpresa davant la ubicació de la
pantalla va ser majúscula.
Després de diverses preguntes i requeriments per a un canvi de lloc,
l’Ajuntament es va limitar a desplaçar-la uns cent metres i va mantenir, al
nostre entendre, el risc d’accident. Només aquest trasllat ha suposat per
a les arques municipals 3.664,97 euros, de manera que el cost total de
l’actuació ha superat els 21.000 euros.
La ubicació actual no només no redueix el risc d’accidents, sinó que
té poca utilitat per informar. Per aquesta raó, l’Ajuntament vol instal·lar
una nova pantalla informativa, amb un cost aproximat de 23.000 euros,
a la Plaça de Catalunya. Entenem que aquest és l’espai idoni per a una
pantalla informativa, i que entre la Unió de Botiguers i tots els regidors del
consistori hauríem evitat tantes despeses innecessàries.
Esperem que en el futur es millorin els mecanismes de participació
per tal de fer-los més efectius. Un dels altres punts que caldria debatre és
el calendari d’aquests pressupostos participatius, que al nostre entendre
hauria de començar abans de l’aprovació dels pressupostos municipals.
D’aquesta manera, l’Ajuntament coneixeria de primera mà la voluntat dels
ciutadans i podria tenir-la en compte de cara a plantejar les inversions.
A més, en cas que fos necessari, es podria ampliar la partida de 40.000
euros destinada a aquest fi.
Per finalitzar, volem tornar a deixar clara la nostra satisfacció per
l’aplicació del projecte Llagostera 3.0 i volem animar la ciutadania, les
entitats i l’Ajuntament, en el sentit ampli de la paraula, a seguir treballant
conjuntament per fer del nostre un poble millor.

L’Ajuntament de Llagostera ha estrenat el Centre de Recursos Tecnològics, situat a la Casa de les Vídues, amb una inversió de 45.000 euros
per a la compra de material tecnològic divers, entre el qual hi ha robots
educatius, tauletes, ordinadors portàtils, etc.
Diu l’equip de Govern en la seva propaganda que “Llagostera 3.0 és
un projecte que pretén democratitzar l’accés a la tecnologia oferint eines
i formació en aquest àmbit a l’abast de tothom” i que “L’Ajuntament de
Llagostera l’ha posat en marxa, en el marc de les actuacions del Pla de
Barris, amb la voluntat de fomentar i impulsar la programació robòtica i
l’aprenentatge mòbil.”
Des d’Alternativa per Llagostera celebrem qualsevol iniciativa que
tingui com a finalitat un objectiu pedagògic però pensem que, de nou, des
del Govern municipal s’aprofita el Pla de Barris per finançar una actuació
transversal que afecta tot el poble i que, en conseqüència, disminueix els
recursos del mateix Pla de Barris per als seus objectius. D’altra banda, es
continua menystenint el paper del Centre Cultural Can Roig, que definitivament ha quedat relegat a ser només l’espai on s’alberguen la biblioteca
municipal i l’observatori astronòmic. Si realment Llagostera 3.0 vol ser
una eina a l’abast de tothom i, per tant, adreçat a totes les edats, pensem
que el seu lloc idoni hagués estat el CC Can Roig, cosa que hauria servit
a més per dinamitzar aquestes infrautilitzades instal·lacions. Ben al
contrari, la realitat ens demostra que l’equip de Govern mai no ha apostat
per promocionar aquest espai.
D’altra banda, en temes d’educació de la ciutadania, des d’ALL proposàvem en el nostre programa electoral impulsar un projecte educatiu
de poble i la creació d’una Escola d’Adults, per assolir una educació
entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida,
que anés més enllà de l’escola, que servís d’instrument per planificar
les polítiques educatives del municipi i que mitjançant la participació
ciutadana fos capaç d’elaborar propostes i compromisos permanents,
dinàmics i compartits en matèria d’educació. L’educació realitzada al llarg
de tota la vida, no només pensada com a adquisició de coneixements sinó
també basada en el coneixement dels drets humans, és una eina molt
poderosa per lluitar contra l’exclusió i contra les desigualtats socials. Les
persones que són capaces de pensar per elles mateixes, de ser crítiques
amb les persones que les governen, conformen una societat molt més
lliure que aquella que ha caigut en el conformisme. Contràriament, nosaltres volem un poble que no es conforma amb el que té o li donen, sinó
que exigeix allò que creu que és millor per al seu desenvolupament com
a persones sobiranes. L’educació ha d’esdevenir, en definitiva, una eina
d’apoderament de la ciutadania.

16 - Participació

Els veïns tornen
a decidir el destí
de 40.000 euros
del pressupost
municipal
Ja s’ha iniciat un procés de recollida de propostes
Un any més, l’Ajuntament ha reservat
una partida de 40.000 euros del capítol
d’inversions del pressupost municipal per al
2018, per tal que els ciutadans decideixin
a què els volen destinar. Per fer-ho, s’ha
iniciat un procés de recollida de propostes
que, un cop validades i prioritzades, seran
sotmeses a votació popular.
Procés obert als joves de l’institut
Com a novetat, enguany, s’ha obert el
procés als joves que actualment estan
estudiant l’ESO a l’Institut de Llagostera

amb la voluntat d’involucrar-los en les
dinàmiques de participació. La proposta
més votada per aquest col·lectiu serà
incorporada a la resta de propostes que se
sotmetran a la votació final.
Per donar a conèixer aquest i tots els
processos de participació ciutadana
impulsats per l’Ajuntament, hem renovat
completament l’espai de participació en
línia accessible des de:
www.llagostera.cat/participa

Llagostera rep
el Segell Infoparticipa
L’Ajuntament de Llagostera ha rebut
el segell Infoparticipa amb el 100%
de compliment dels 52 indicadors que
avaluen la qualitat de la informació que
es publica des del web municipal
www.llagostera.cat.
A la demarcació de Girona només els
Ajuntaments de Llagostera i Cassà
de la Selva compleixen amb el 100%
dels indicadors (17 a tot Catalunya)
avaluats pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb aquesta, és la quarta vegada
consecutiva que l’Ajuntament de
Llagostera rep el segell a la qualitat i la
transparència de la comunicació pública
local que anualment atorga la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

