REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

NOM ENTITAT

FINALITAT GENERAL

CORREU-E

Club Patinatge Llagostera

Fomentar la pràctica esportiva del patinatge artístic

cpllagostera@hotmail.com

Associació de Segadors i Segadores de Llagostera

Recuperar la tradició agrícola

segadors_es@hotmail.com

Càritas Diocesana Girona

Acollir persones desafavorides socialment

Fundació privada Oncolliga Girona

Ajudar i assistir a malalts de càncer

Creu Roja Española Llagostera - Cassà

Fomentar i col·laborar en accions de solidaritat, cooperació i benestar social

Casal Parroquial Llagosterenc

Oferir llocs d'esplai i de formació, i organitzar esdeveniments de caire esportiu,
cultural i religiós

Club Futbol Base Llagostera

Fomentar la pràctica esportiva del futbol

Casino Llagosterenc
Penya Llagosterenca Els Golfus

Promocionar el coneixement, la cultura i l'entreteniment de tots els seus socis i
de la població de Llagostera
Defensar els colors de la Unió Esportiva Llagostera i fomentar el benestar entre
els simpatitzants dels clubs

convocatories@caritasgirona.cat
fundacio@oncolligagirona.cat / voluntariat@oncolligagirona.cat
llagostera@creuroja.org
juntacasalllagosterenc@gmail.com
tresoreria@cfbasellagostera.cat
gestio@casino.com
golfusllagostera@gmail.com

Promoure el coneixement dels jocs de taula i fomentar-ne l'ús

jocsdetaulallagostera@gmail.com

Societat de caçadors Sant Hubert

Fomentar, desenvolupar i practicar l'activitat física i esportiva

santhubertdellagostera@gmail.com

Club Taekwondo Llagostera

Practicar la disciplina esportiva del Taekwondo

Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil a
Llagostera
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut
d'Ensenyament Secundari de Llagostera

Associació Amics del Teatre de Llagostera

Promoure i organitzar espectacles i altres activitats relacionades amb el món
de la cultura i l'espectacle per a infants
Donar suport i assistència a tots els membres que formen la comunitat
educativa de l'institut
Produir i gestionar continguts periodístics de caire local, en especial aquells que
són de caràcter radiofònic
Controlar la proliferació de gats del carrer, procurar-ne el benestar, implantarne l'esterilització i, sobretot, promoure'n l'adopció
Donar suport i assistència a tots els membres que formen la comunitat
educativa de l'escola
Realitzar actuacions teatrals per promocionar la cultura a través del teatre

Associació Esportiva Grup Excursionista Bell-Matí

Foment, desenvolupament i pràctica continuada de l'activitat física i esportiva

Club BTT Llagostera

Practicar la modalitat esportiva del ciclisme tot terreny
Donar a conèixer i promoure l'astronomia i la ciència en general i la seva
pràctica, en qualsevol àmbit
Donar a conèixer el motor antic i esportiu
Donar suport i assitència a tots els membres que formen la comunitat
educativa de les escoles bressol
Desenvolupament de la cultura popular en el poble de Llagostera i
específicament tot allò relacionat amb el món geganter i la imatge popular
Donar suport i assistència a tots els membres que formen la comunitat
educativa de l'escola
Organitzar una festa popular en honor a Sant Antoni Abat per potenciar la
cultura popular del poble de Llagostera, especialment tot allò relacionat amb el
món del cavall i la pagesia

Associació de Jocs de Taula Meeple Llagostera

Associació Llagostera Media Produccions
Associació Gats108
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Lacustària

Astrogirona - Associació d'Astronomia de Girona
Associació d'Amics del Motor Antic i Esportiu
Associació de Famílies de les Escoles Bressol Municipals de
Llagostera (El Carrilet - El Niu)
Colla Gegantera de Llagostera
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Puig de les
Cadiretes
Comissió Festa de Sant Antoni Abat de Llagostera

taekwondollagostera@gmail.com
info@montielboadas.com

ampa.institut.llagostera@gmail.com
llagosteraradio@llagosteraradio.cat
llagosteragats@gmail.com
ampalacustaria@gmail.com
***
bellmati@gmail.com
bttllagostera@gmail.com
presidencia@astrogirona.com
amicsdelmotor@outlook.es
afacarriletniu@gmail.com
gegantsllagostera@gmail.com
afa.puigdelescadiretes@gmail.com
***
***

Club Petanca Llagostera

Practicar la modalitat esportiva de la petanca

Associació Juvenil Esplai de Llagostera

Treballar en l'educació en el lleure d'infants i joves de la localitat de Llagostera

esplai.papustisores@gmail.com

Associació Cultural Moixiganga

Promoure i organitzar activitats i esdeveniments de caire lúdic, festiu i cultural
al municipi de Llagostera

hola.moixiganga@gmail.com
correvarans@gmail.com

Propagació i dignificació de la sardana i de la música per a la cobla en les seves
característiques i manifestacions
Promoure l'interès en les plantes i flors, i en general de la natura

llagosteraenflor@gmail.com

Agrupació Dansaires Sardanistes de Llagostera
Associació Llagostera en flor
Unió de Botiguers de Llagostera

Agrupació de Defensa Forestal de Llagostera
Associació de restaurants de Llagostera
Associació Espanyola Contra el Càncer - Catalunya - Girona
Associació Zen&Game Llagostera
Llar del jubilat i el pensionista

Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos comuns dels
membres de la unió a títol de comerciants amb establiment fix de venda a
Llagostera
Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció
d'incendis
Promoure la gastronomia
Lluitar contra l'enfermetat del càncer
Promoure i coordinar partides lúdiques de videojocs entre els seus socis.
Promocionar i impulsar les activitats de tipus socio-cultural entre els jubilats i
pensionistes sense distinció d'ideologies polítiques i religioses

***

ubdellagostera@gmail.com
llagostera.adf@gmail.com
restcalamaria@gmail.com
girona@contraelcancer.es | girona@aecc.es

zengamellagos@gmail.com
llarjubilatsllagostera@gmail.com

