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Llagostera recupera 
espais per a les persones
Les obres de millora de la travessera de la carretera C-65 ja són una realitat. Durant un període de 
nou mesos, veurem com un espai antigament pensat per als conductors que circulaven per Llagostera 
passarà a ser un espai guanyat per a la gent de Llagostera. Aquesta transformació no serà ràpida ni fàcil 
i segur que comportarà alguns maldecaps i entrebancs, especialment als veïns de la zona, però estic 
convençut que, al final, haurà valgut la pena. Per poder fer un seguiment acurat de les obres i garantir al 
màxim el benestar de la gent més afectada, s’ha creat una comissió de seguiment amb la participació 
dels veïns, per escoltar les seves propostes i solucionar els imprevistos que vagin sortint. 

Des d’aquí us vull agrair la paciència i l’esforç que us comportarà, però estic segur que, un cop s’hagin 
acabat les obres, podrem valorar una inversió necessària, que fa molts anys que s’hauria hagut de dur 
a terme i que té una especial rellevància pel fet que es fan realitat en un moment en què la inversió en 
obra pública ha baixat molt. La inversió total supera els 2 milions d’euros i es finança al 50% gràcies 
al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Llagostera i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, que és qui executa les obres. 

Recuperar espais per a les persones, unir el nucli urbà amb l’eliminació de la barrera que suposava la 
carretera i posar en valor els atractius que tenim al nostre voltant són els objectius de les inversions 
que s’han fet: les pedres posades al servei de les persones. La millora de les infraestructures, 
la promoció econòmica del poble i la millora del benestar de la gent són objectius que 
han d’anar agafats de la mà. La creació del nou mirador de la torre del castell és una mostra més 
d’aquesta política, que posa en valor un espai d’interès històric que fa molts anys que teníem, però que 
no s’havia aprofitat fins al moment. El centre d’interpretació de Can Caciques, les reformes de la muralla 
i de la Casa de les Vídues i les millores urbanístiques de l’entorn del nucli antic, posen en valor un espai 
que és de tots, que cada cop rep més visitants i que s’està convertint en un referent, tant per a la gent 
que ens visita, com per a la gent que vivim a Llagostera. 

La millora de l’economia local ha de servir perquè millori la situació de la gent que viu al nostre 
municipi. Cal ajudar a qui ho necessiti sense oblidar que cal crear riquesa perquè tots en 
sortim beneficiats. Per això són importants les polítiques de formació, inserció laboral o foment de 
l’emprenedoria, al costat de les polítiques socials d’atenció a les persones més necessitades. Tenim la 
tasca i el repte de fer que aquestes millores arribin a tothom i és feina de tots ajudar a fer-ho possible.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Les escoles de Llagostera 
treballen amb èxit l’estalvi energètic
Els centres van estalviar el curs passat 28,1 tones de Co2 a través del projecte Euronet 50/50

Les escoles de Llagostera van 
aconseguir, durant el curs 2013-
2014, estalviar 28,1 tones de CO

2
 

amb l’aplicació de bones pràctiques 
d’eficiència energètica, gràcies al 
projecte Euronet 50/50. Enguany, els 
centres tornen a participar en aquesta 
iniciativa. Serà el segon cop que l’escola 
Puig de les Cadiretes treballi en aquesta 
proposta educativa d’estalvi energètic, 
mentre que l’escola Lacustària hi 
participarà per primera vegada.

El Pacte d’alcaldes
El projecte Euronet 50/50 s’emmarca 
dins el Pacte d’alcaldes, una iniciativa 
de la Comissió Europea que té com a 
objectiu reduir, abans de l’any 2020, un 
20% les emissions de CO

2
 i de gasos 

d’efecte hivernacle.

A les escoles, un equip energètic format 
per alumnes i mestres s’ha encarregat 
de sensibilitzar tothom sobre el canvi 
climàtic i l’ús de l’energia. Els alumnes 
han après a utilitzar diversos aparells 
de mesura i han proposat un conjunt 
de bones pràctiques ambientals per 
tal d’aconseguir un estalvi econòmic i 
una reducció d’emissions de diòxid de 
carboni. 

Tot el projecte el coordinen el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera.

Un estalvi de més de 9.000 euros
Gràcies a l’aplicació de les bones pràctiques per a l’eficiència energètica i contra el canvi climàtic 
d’aquest projecte europeu, durant el curs 2013/14 les escoles de Llagostera han aconseguit estalviar 
98.727 kWh en electricitat i calefacció, que equival a la reducció de 28,1 tones d’emissions de CO

2
, 

i a un estalvi econòmic total de 9.548,04 €. L’estalvi econòmic aconseguit es distribuirà de forma 
equitativa entre l’escola i l’Ajuntament, i s’invertirà en millores energètiques a les instal·lacions dels dos 
centres educatius. Aquest curs 2014/15 les dues escoles continuen el projecte Euronet 50/50 amb 
noves mesures i bones pràctiques ambientals.

Tothom hi surt guanyant
El projecte educatiu Euronet, al qual estan 
adherides 58 escoles de primària de tot 
Europa, vol promoure l’estalvi energètic a 
les escoles a través del canvi d’hàbits de 
professors i alumnes. Però les mesures 
que s’apliquen a cada escola tenen premi. 
Així, el concepte 50/50 ofereix incentius 
econòmics per a l’estalvi d’energia: 
50% dels estalvis aconseguits amb les 
mesures d’estalvi energètic fetes pels 

alumnes són retornats monetàriament a 
l’escola per l’òrgan que paga les factures 
energètiques, mentre que el 50% restant és 
un estalvi net en la factura d’aquest òrgan 
(ex. l’Ajuntament). El resultat és que tothom 
hi guanya: l’escola estalvia energia i rep 
diners extres per a les seves necessitats, 
l’Ajuntament té menys costos energètics i 
la societat es beneficia d’un menor impacte 
ambiental.

Els alumnes dels centres han treballat de valent per 
contribuir a l’estalvi energètic de la seva escola.

 ESTALVI ESTALVI TOTAL ESTALVI TONES ESTALVI
 EN EN ACONSEGUIT DE CO2 ECONÒMIC
 ELECTRICITAT CALEFACCIÓ EN UN CURS ESTALVIADES EQUIVALENT

LACUSTÀRIA 9.596 kWh 61.427 kWh 71.023 kWh 20.808 kg CO
2
 6.656,70 €

PUIG DE LES 5.337 kWh 22.367 kWh 27.704 kWh 7.296 kg CO
2
 2.982,34 €

CADIRETES

AQUESTS SÓN ELS RESULTATS ACONSEGUITS PER CADA ESCOLA:
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Les ordenances es congelen 
per reduir la pressió fiscal al ciutadà

L’objectiu principal de les ordenances fiscals 
de Llagostera per al 2015 és mantenir a 
l’Ajuntament un nivell d’ingressos suficient que 
permeti fer front a les despeses bàsiques de 
funcionament del municipi. Al mateix temps, 
s’intenta col·laborar en la recuperació del poder 
adquisitiu de la ciutadania amb una reducció de 
la pressió fiscal. 

Aquest objectiu es tradueix en la congelació 
de la majoria d’ordenances i en la reducció 
de la pressió fiscal de l’IBI. Es garanteixen uns 
ingressos necessaris per poder fer front a les 
despeses ordinàries i es preveu aconseguir un 
petit estalvi net per destinar a petites inversions. 
Per tal de donar a conèixer les ordenances 
fiscals i les bonificacions, s’ha editat una guia en 
suport paper que s’ha repartit casa per casa.

La baixada de tipus de l’IBI, juntament amb 
la reducció de les bases feta l’any passat per 
compensar els efectes de la revisió cadastral del 
2007, faran que el 2015 baixin els rebuts una 
mitjana de l’1,5%. Com a novetat, destaquen les 
bonificacions per estimular el lloguer social. 

Lloguer social
Els habitatges que es lloguin mitjançant la borsa 
de lloguer social de Llagostera tindran dret a una 
bonificació del 25% de la quota líquida de l’IBI. 
Per gaudir d’aquest descompte caldrà sol·licitar-
lo abans del 31 de març, amb un informe previ 
de l’oficina local d’habitatge. En aquest informe 
es valorarà l’import del lloguer, que haurà d’estar 
per sota del valor del mercat, i que l’habitatge 
ofert compleixi els requisits d’habitabilitat i la 
normativa d’arrendaments urbans.

L’Oficina Municipal d’Habitatge establirà cada 
any les condicions per les quals un habitatge es 
pot considerar de lloguer social.

Tindran dret a bonificació els propietaris que 
posin a disposició habitatges que ja estiguin 
arrendats actualment i que compleixin les 
condicions establertes per ser considerats de 
lloguer social als efectes d’aplicació d’aquesta 
bonificació.

Una de de les primeres passes és la realització 
d’una prova pilot per implementar mesures 
de prevenció (d’estalvi energètic) a les llars 
amb pobresa energètica. També es preveu 
la creació d’una Taula Comarcal Contra la 
Pobresa Energètica, per potenciar i coordinar 

Llagostera s’ha adherit al Projecte comarcal de 
prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, 
impulsat pel Consell Comarcal del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Els 
principal objectiu d’aquest projecte és lluitar 
contra aquest problema amb mesures diverses.

l’acció conjunta de tots els agents socials, 
econòmics i de l’administració implicats. 

Per acabar, una altra de les mesures és la 
formació i l’assessorament dels equips dels 
serveis bàsics d’atenció social per atendre les 
persones en aquesta situació.

Prova pilot d’un any
Durant la prova pilot, amb una durada inicial 
prevista d’un any, es realitzaran visites o 
avaluacions in situ a les llars en situació 
d’impagament de subministraments bàsics o 
de pobresa energètica. En aquestes llars es 
duran a terme petites millores en l’enllumenat, 
l’aïllament, etc., alhora que s’assessorarà sobre 
les bones pràctiques que es poden aplicar 
per reduir el consum energètic i es millorarà la 
contractació dels subministraments, si escau.

Els rebuts municipals baixaran una mitjana d’1,5% aquest any i es fomentaran les bonificacions per estimular el lloguer

La prevenció de la pobresa energètica 
 
Llagostera s’adhereix a un programa per lluitar contra aquest problema



El pressupost municipal prioritza l’atenció a 
les persones per sobre de les inversions

El pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Llagostera per al 2015 és de 7.013.700 euros, 
un 6,54% inferior al de l’any passat. Tot i 
aquesta davallada, que representa un total de 
490.735 euros, les partides que es redueixen, 
principalment, són les destinades a inversions, 
ja que s’ha prioritzat mantenir i ampliar els 
programes d’atenció a les persones. Així, 
els diners que s’han pressupostat per a l’atenció 
de les persones s’incrementen en un 4,47% 
respecte a l’any 2014.

Cal destacar, per sobre de tot, que aquestes 
partides es financen amb fons propis de 
l’Ajuntament. La demora en el cobrament de les 
subvencions derivades del Pla de barris fa que 

s’hagi de ser prudent a l’hora de pressupostar 
actuacions subvencionades que no sabem quan 
les podrem cobrar. 

Si afegim a aquestes quanties les actuacions 
pressupostades dins el Pla de barris per al 2015, 
que suposen 210.900 euros més a programes 
d’atenció socioeconòmica, l’Ajuntament 
de Llagostera destinarà l’any 2015 un 
total d’1.118.850 euros a programes 
socioeconòmics, el 17,88% del seu 
pressupost ordinari.

Podeu consultar la informació referent al 
pressupost municipal des de la Seu Electrònica, 
accessible des de llagostera.cat.

Un pressupost amb propostes ciutadanes
Els números s’han elaborat tenint en compte els consells dels vilatans i vilatanes

Amb l’objectiu d’elaborar un pressupost adaptat a 
les necessitats i reptes de Llagostera, i garantir als 
ciutadans el seu dret a estar informats i prendre 
part del procés, per quart any consecutiu s’ha 
organitzat un procés participatiu per recollir 
propostes ciutadanes.

El procés permet complementar els criteris 
polítics i tècnics que es tenen en compte a l’hora 
d’elaborar determinades partides del pressupost 
municipal. La majoria de propostes han arribat 
telemàticament mitjançant un formulari web 
habilitat des de llagostera.cat.

En total, s’han recollit 42 propostes agrupades en 
4 grans àmbits, que fan referència, bàsicament, 
a les persones, l’urbanisme i el medi ambient, 
l’economia i la promoció del municipi de 
Llagostera. Totes les propostes recollides han 
estat analitzades per l’equip de govern per tal de 
valorar-ne la viabilitat i, si escau, incorporar-les al 
pressupost municipal.

Hisenda / Participació - 05

En un moment en el qual 

disminueix el pressupost 

total gairebé en mig milió 

d’euros, l’Ajuntament de 

Llagostera fa una aposta 

clara per incrementar 

les partides destinades a 

l’atenció socioeconòmica de 

les persones del municipi. 

En total, s’han recollit 42 propostes ciutadanes.

L’Ajuntament acorda destinar 1.118.850 euros a programes socioeconòmics
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Nou dipòsit de can Pinet
La capacitat de reserva d’aigua del municipi s’ha incrementat gràcies a aquesta obra

Millores en la senyalització dels veïnats
S’han indicat els 10 acessos a aquestes zones

Llagostera ja disposa del nou dipòsit 
d’abastament d’aigua potable, conegut amb 
el nom de ‘Can Pinet’, construït per Aqualia, 
empresa que gestiona el Servei Municipal 
d’Aigües de Llagostera des de fa tres anys.

El dipòsit té una capacitat de 2.000 m3 i 
permet quadruplicar els 500 m3 de capacitat 
del dipòsit del Puig, que fins ara abastia el 
nucli urbà. D’aquesta manera, s’incrementa 
la capacitat de reserva d’aigua del municipi i 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Llagostera i la Policia Local han instal·lat un 
total de 32 senyals a les entrades dels 10 
veïnats del municipi. Amb aquesta actuació 
s’ha millorat la senyalització dels accessos 
als veïnats de Panedes, Sant Llorenç, 
Bruguera, Gaià, Ganix, Mata, Cantallops, 
Creu de Serra, Pocafarina i Llobatera des 
de les principals vies de comunicació (C-35, 
C-65 i GIV6612). 

Els senyals metàl·lics reflectors, homologats 
per a carreteres, informen del nom del 
veïnat i el número de les masies i de les 
edificacions rurals. Aquesta senyalització 
forma part de les actuacions de millora 
previstes durant el 2014 a les zones de 
pagès. 

s’assegura la continuïtat del subministrament 
a la població de Llagostera.

Dues noves condiuccions
A més del dipòsit de Can Pinet, s’han 
instal·lat dues noves conduccions d’aigua 
potable: una per abastir el nucli de Llagostera 
i una altra per, en cas de necessitat, 
possibilitar el subministrament municipal 
d’aigua a les urbanitzacions de la Canyera,   
la Mata i Mont-Rei. 

Addicionalment, s’ha instal·lat la canonada 
d’alimentació del dipòsit i s’han construït les 
casetes per allotjar els grups de pressió i el 
grup electrogen, així com una arqueta per al 
dipòsit de post cloració.

El cost total del projecte ha estat de més 
d’1,2 milions d’euros i forma part de les 
inversions previstes a realitzar per l’empresa 
en el plec de condicions de concessió de la 
gestió integral de l’aigua.

La inauguració del dipòsit, a Llagostera, 
amb l’alcalde Fermí Santamaria.

La senyalització és una de les millores que ha dut a 
terme l’Ajuntament a les zones de pagès.



Obres a la carretera
Els treballs de reforma de l’antiga C-65 han començat aquest mes de gener

Urbanisme - 07

Quines obres es faran?
Les obres consistiran en:

· Reforçament i renovació del ferm.
· Pavimentació amb voreres i adequació de les que ja existeixen.
· 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.

Comissió de seguiment
Un dels compromisos adquirits durant les reunions informatives 
realitzades amb els veïns de la zona directament afectada per les 
obres va ser la creació d’una comissió de seguiment integrada pels 
responsables dels treballs, els tècnics municipals, l’alcalde i dos 
representants dels veïns. Periòdicament, la comissió es reuneix per 
compartir informació referent a la planificació i es traslladen possibles 
afectacions i/o incidències.

A llagostera.cat s’ha habilitat un espai específic amb informació 
referent a les obres. Podeu accedir-hi des de l’espai urbanisme del 
web municipal.

L’antiga carretera tindrà un aspecte més urbà, 
amb voreres, serveis i espais arbrats.

Tal com estava previst, aquest mes de gener 
s’han iniciat els treballs de reforma de l’antiga 
carretera C-65 al seu pas per l’interior de 
Llagostera. Les obres tenen un pressupost de 
2,1 milions d’euros i un termini d’execució de 
nou mesos. 

Aquestes obres s’emmarquen en el procés de 
traspàs d’aquestes travessera a l’Ajuntament 
de Llagostera per part de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest via ha perdut la seva 
condició de carretera per la creació de la 

variant de la C-65, i passarà a formar part 
de la xarxa viària municipal. Part de les obres 
s’emmarquen en les actuacions previstes en 
el Pla de barris. 
 
Les obres tenen una longitud d’1,2 
quilòmetres i comprenen el carrers Panedes i 
Camprodon des de la sortida de l’enllaç est de 
la variant de Llagostera fins a la intersecció 
amb la C-253a (Casa Blanca). 

Aquesta reforma ha estat possible després 

de constants reivindicacions que van 
culminar amb la signatura d’un conveni 
formalitzat entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Llagostera, 
en el qual cada administració aportarà 
aproximadament el 50% del pressupost total 
de l’obra.

PRESSUPOST:

2.100 milions d’euros
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Llagostera des d’un altre punt de vista
El mirador de la torre de la presó permet veure el municipi des de 8 metres d’alçada i es vol convertir en un atractiu turístic 

Llagostera segueix treballant per ampliar els 
atractius turístics i complementar l’oferta 
del nucli antic del municipi. Des de finals 
del 2014 s’ha obert al públic el mirador de 
la torre de la presó, que posa en valor la 
qualitat paisatgística del municipi i el seu 
patrimoni històric. Les obres  han consistit en 
la instal·lació d’una plataforma metàl·lica a la 
part superior de la torre, a la qual s’accedeix 
a través d’una escala de cargol des de 
l’interior de l’edificació. Amb una alçada de 
8 metres per sobre el nivell de la plaça del 
Castell i a 171 metres per sobre del nivell del 
mar, Llagostera disposa d’un nou mirador 
privilegiat de les Gavarres.El projecte va 
néixer com una proposta del Pla estratègic 

de desenvolupament local i s’ha adaptat per 
poder mantenir part de les voltes interiors, 
d’acord amb les condicions fixades per 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Girona.

L’actuació ha tingut un cost de  42.154,39 € 
€, 13.000 € dels quals estan subvencionats 
pel Servei de Monuments de l’Àrea de 
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social 
de la Diputació de Girona. 

La torre forma part del conjunt del castell i les 
restes de la fortificació del segle XIV. Aquest 
conjunt està catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN).

El mirador complementarà les actuacions 
de millora i promoció del nucli antic amb 
l’objectiu de convertir-lo en un pol d’atracció 
turística i dinamització econòmica. 

Tal com expliquen Joan Llinàs i Pol i Jordi 
Merino i Serra en el volum 1 de la Guia del 
patrimoni del Gironès, editada pel Consell 
Comarcal de Gironès, la vila de Llagostera 
va estar emmurallada des del segle XIII. 
HI havia dos recintes. L’interior, a la part 
més alta, tenia quatre torres rodones i era 

una veritable ciutadella que protegia el 
castell, l’església i un espai sense edificar 
conegut com l’hort del Castell. El recinte 
exterior envoltava el turó per la part baixa i 
se li coneixien dues torres i tres entrades. 
Aquestes tres entrades també estaven 
flanquejades per torres.

Entre els segles XVI i XIX la muralla es va 
degradar molt i en part va ser enderrocada i 
en part integrada en diversos habitatges de 
nova construcció. 
Pel que fa al castell, residència del baró, va 
instituir-se al segle XIV i va funcionar fins al 
segle XIX.

Apunts històrics

Un mirador privilegiat sobre  Llagostera.
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El Servei d’Atenció Ciutadana de Llagostera 
ha atès més de 21.000 peticions
El SAC fa un balanç positiu del seu primer any de funcionament

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) de 
l’Ajuntament de Llagostera ha fet balanç del 
seus primers 13 mesos de funcionament amb 
les dades recollides des de l’1 de setembre 
de 2013 al 24 d’octubre de 2014. Les dades 
s’han reunit en una memòria que es pot 
consultar a través del web. En aquest primer 
any de funcionament, el servei ha atès més 
de 21.000 peticions.

Una memòria d’activitats
La memòria d’activitats ha recopilat les 
dades corresponents al servei personalitzat 
que es dóna al ciutadà. Per a l’elaboració de 
l’estadística, s’han classificat les consultes 
que fan els usuaris en diferents grups segons 
la seva tipologia. 
Les preguntes més habituals han girat sobre 
els temes següents: l’obertura d’un negoci, 
el cobrament de taxes, la cessió i lloguer 
d’espais i material municipal, les altes, baixes 

i canvis en el padró, l’emissió de certificats 
d’empadronament i de convivència, les 
comunicacions de crema, les consultes 
referents a recaptació, les queixes i els 
suggeriments, entre d’altres.  

Durant  aquest període s’han atès un total de 
21.283 peticions de ciutadans, 10.676 de les 
quals han estat de forma presencial i 10.707, 
telefònicament.

Així mateix, s’han obert un total de 577 
expedients dels quals ha derivat algun 
tipus de procediment com ara llicències 
d’ús de béns, autoritzacions de guals, 
llicències per a la tinença i conducció 
d’animals, autoritzacions per encendre foc 
i reagrupaments. S’han rebut i gestionat 
un total de 31 queixes o suggeriments 
mitjançant la plataforma telemàtica 
E-TRAM. 

Millor servei al ciutadà
El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) va néixer 
amb la intenció de donar un millor servei 
als ciutadans  i ciutadanes de la població i 
ser més eficients pel que fa a la tramitació 
dels assumptes administratius d’àmbit 
municipal, així com per facilitar informació 
sobre les activitats que duen a terme les 
diferents unitats i serveis de l’Ajuntament de 
Llagostera. 

Podeu consultar la memòria amb
el recull de totes les dades a:

http://www.llagostera.
cat/ajuntament/sac/
memoria_sac.pdf

El servei ha obert prop de 600 expedients. 
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Llagostera vol dinamitzar la seva indústria

L’Ajuntament de Llagostera segueix treballant en el desplegament del pla estratègic que, 
entre d’altres punts, fa de la promoció econòmica i la formació el seus eixos vertebradors 

A través d’un projecte de la Generalitat, 
es pretén reactivar l’economia i generar 
ocupació 

Dinamitzar la indústria, reactivar l’economia 
i generar ocupació, aquests són els tres 
punts que pretén tirar endavant el Projecte de 
dinamització de la indústria de Llagostera, sud 
del Gironès i Conca del Ridaura. L’Ajuntament 
ha rebut una subvenció de 14.200 euros per 
redactar aquesta proposta, que forma part dels 
programes de suport al desenvolupament local 

de la Generalitat de Catalunya. 

L’elaboració d’un pla de dinamització de la 
indústria respon a una de les línies d’actuació 
definides al Pla estratègic de Llagostera, 
vinculades als àmbits de desenvolupament 
industrial, foment de la formació i promoció 
turística.

Aquest projecte pretén traçar les línies 
estratègiques d’actuació i col·laboració i definir 
els motors claus per al desenvolupament 

econòmic industrial del territori. A més, vol 
aportar un treball conjunt i coordinat entre 
Llagostera i el seu voltant per afavorir el 
desenvolupament econòmic de tot el territori veí. 

La inciativa vol fomentar la indústria al territori i 
descentralitzar l’especialització del mercat en el 
sector serveis i la construcció com a activitats 
productives principals a la zona, per així poder 
diversificar i fomentar el desenvolupament 
econòmic i crear noves ocupacions i llocs de 
treball.

SUPORT A LA FORMACIÓ

Més de 10 cursos 
ocupacionals amb
142 alumnes inscrits
L’Àrea de Promoció Econòmica i el Pla de 
barris de l’Ajuntament de Llagostera segueixen 
apostant per la formació ocupacional. Durant 
els darrers mesos s’han dut a terme 11 
cursos amb un total de 142 alumnes inscrits. 
Aquesta formació està adreçada a tothom, amb 
preferència per les persones en situació d’atur i 
inscrites a la Borsa de treball de Llagostera.
Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar 
l’ocupació i la formació especialitzada en diversos 
sectors d’interès com ara les noves tecnologies, 
el sector sociosanitari, l’hostaleria i el comerç. 
Tots els cursos i sessions es duen a terme a 
l’Oficina l’Estació i han de tenir un mínim de 8 
alumnes inscrits per tal de poder-se impartir. 

Sis persones troben 
feina dins els projectes 
ocupacionals
Durant el 2014 s’han incorporat 6 persones 
com a projectes ocupacionals a Llagostera. 
Aquestes persones s’han contractat per 
desenvolupar feines diverses a la brigada 
municipal, a la deixalleria i al manteniment 
d’espai públics. Totes elles són persones 
desocupades i procedent del Servei d’Ocupació 
de  Catalunya (SOC). La seva contractació 
s’ha fet a través d’un conveni amb el Consell 
Comarcal del Gironès. Val a dir també que 
l’Ajuntament de Llagostera ha rebut una 
subvenció per a la contractació de tres 
persones més procedents del projecte de 
Treball als barris, una ajuda que s’atorga només 
als pobles que tenen Pla de barris. 

L’Aula d’Orientació 
Laboral: sessions 
per trobar feina
L’Aula d’Orientació Laboral està oberta a 
totes a les persones en recerca de feina. Les 
sessions aborden temes com ara l’elaboració 
d’un currículum i la carta de presentació, les 
eines i canals disponibles de recerca de feina, 
les entrevistes de treball, la recerca de feina 
per Internet i el portal Feina Activa. L’objectiu és 
que les persones aturades tinguin recursos per 
poder buscar feina amb més garanties d’èxit. 

Les sessions es duen a terme tots els dilluns de 
setembre a juny. Per assistir-hi, cal inscriure’s a 
la borsa de treball municipal, a l’Oficina l’Estació, 
al passeig Romeu, 4b, al telèfon 972 832 322. 
L’horari d’atenció al públic és de 9.30 a 14 h.

Un moment del curs de gestió d’estocs i magatzem El curs sobre higiene personal del malalt enllitat va tenir molt bona acollida
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Els participants en el programa, amb el seu diploma.

Vuit joves de Llagostera aturats han après 
a fer de cambrer amb dins d’aquesta 
iniciativa

El programa Fórmula Jove, impulsat pel 
Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, està adreçat a joves 
entre 16 i 25 anys que han acabat els estudis 
d’ESO, però que no han continuat estudiant i no 
han trobat feina. 

L’Ajuntament de Llagostera forma part de 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona i durant 
aquest darrer any s’ha adherit al projecte de 
Formació en Xarxa i Feina en Xarxa, que 
permet optimitzar els recursos formatius i la 
recerca de feina més enllà del municipi de 
Llagostera.

Feina en xarxa és un sistema d’orientació i 
intermediació laboral que permet gestionar 

L’objectiu de Fórmula Jove és incrementar i 
millorar les oportunitats formatives i socio-
laborals de les persones joves amb poca 
qualificació que ni estudien ni treballen, algunes 
dels quals han patit fracàs escolar i d’altres són 
a l’atur des de fa temps. En el cas de Llagostera, 
el projecte s’ha centrat en l’àmbit de l’hostaleria, 
ja que és un sector important a la població per 
la seva proximitat amb la Costa Brava, sobretot 
en el període estival. Un total de 8 joves han 

participat en el curs durant dos mesos i mig 
(unes 195 hores de formació), i han combinat 
teoria i pràctica, a càrrec de professionals de la 
Fundació Oscobe. La part final del curs ha inclòs 
pràctiques en establiments de l’Associació de 
Restaurants de Llagostera i Cassà de la Selva 
(Hotel restaurant Mas Ros, Bar restaurant El 
Passeig, Can Panedes, Els Tinars, Restaurant 
Swing i Cal Negre). De moment, l’experiència ha 
estat molt positiva.

aquests processos amb més eficàcia i 
proximitat en benefici de les persones en 
situació d’atur i de les empreses. Aquest 
sistema de treball s’articula mitjançant el portal 
públic d’ocupació Feina Activa i el sistema 
d’orientació laboral Galileu, al qual Llagostera 
té accés.

Formació en xarxa és el portal web de 
la formació ocupacional no reglada que 
aglutina l’oferta formativa a la demarcació 

de Girona. Tota la informació que s’hi pot 
cercar és fruit del treball col·laboratiu de les 
entitats locals de promoció econòmica i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest 
portal, els ciutadans i ciutadanes (aturats, 
treballadors, empresaris i emprenedors) 
poden cercar ofertes de formació per 
localitat, família professional, destinatari o 
data d’inici. Així mateix, hi ha la possibilitat 
de subscriure-s’hi, guardar i imprimir el 
resultat de les cerques.

Fórmula jove: 
un programa per aprendre i treballar
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Editat un llibre sobre el paisatge de Llagostera 
entre els segles XIV i XVII
Homes i terres. L’ordenació del paisatge 
agrari de Llagostera ha estat coordinat 
per Marta Albà i Elvis Mallorquí

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
ha editat el segon llibre de les conferències de 
l‘Arxiu, titulat Homes i terres. L‘ordenació del 
paisatge agrari de Llagostera, segles XIII - XX i 
coordinat per Marta Albà i Elvis Mallorquí.

En aquesta publicació s’hi troben documents 
sobre Llagostera, els valors del paisatge, 
l‘arqueologia dels masos medievals, els masos 
i el paisatge de Panedes, el mercat de la terra 
a Llagostera els segles XIV - XVII, el plànol 
de l‘agrimensor Agustí Bragat del 1879 i 
l‘experiència d‘entrevistar propietaris i masovers.

La presentació va tenir lloc a la sala de plens a 
càrrec de Rosa Congost, catedràtica d‘història 
econòmica de la Universitat de Girona. Podeu 
adquirir el llibre a les llibreries del municipi.

20 persones s’apunten a l’aula Reaprèn
És una proposta per a joves i adults de formació reglada

L’aula Reaprèn de Llagostera ha iniciat la seva 
activitat amb un total de 20 persones inscrites 
que s’han matriculat al graduat en educació 
secundària, als cicles formatius o bé al curs per 
a preparar la prova d’accés a cicles de Grau 
Superior. L’aula Reaprèn és una nova proposta 
educativa adreçada a joves, de més de 16 anys, 
i adults, que vulguin reprendre els estudis. 

Amb aquest nou servei s’ofereix la possibilitat 
de fer formació reglada a Llagostera. L’aula  per 
a persones adultes, situada a la Casa de les 

Vídues, disposa dels recursos idonis per a 
formar-se: 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 hi ha el graduat d’educació secundària 
(GES), diversos cicles formatius de grau mitjà 
i grau superior, el curs de preparació per a 
la prova d’accés a cicles de grau superior i 
cursos de reforç de llengua catalana. Tots els 
cursos s’ofereixen a través de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC).

Can Caciques rep 
més de 2.300 visitants 
durant l’any 2014
El Centre d’Interpretació de la Història de 
Llagostera, més conegut com a Can Caciques, 
ha rebut, durant el 2014, un total de 2.356 
visites, entre les exposicions i les activitats 
proposades, durant el seu primer any de 
funcionament. 

En total, Can Caciques ha acollit vuit exposicions 
durant l’any passat, cinc de les quals eren 
microexposicions, dues eren permanents i la 
darrera era temporal. Pel que  fa a les activitats, 
se n’han organitzat cinc, entre jornades 
monogràfiques i passejades.

El Centre d’Interpretació de Can Caciques va 
obrir les seves portes oficialment el maig de 
2014. L’equipament  explica la història del 
municipi, tant pel que fa al vessant econòmic 
com al patrimonial i el cultural.

Un moment de la presentació del llibre, amb la catedràtica d’Història Econòmica, Rosa Congost.

L’aula disposa d’ordinadors i 
connexió a Internet.
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L’Ajuntament renova les pistes de tennis 
de la zona esportiva de la Canyera

S’ha canviat el paviment, que es trobava 
en mal estat, i s’ha substituït el sistema 
de xarxes

L’Ajuntament de Llagostera ha adjudicat les 
obres de reconstrucció de les pistes municipals 
de tennis ubicades a la zona esportiva de la 
urbanització la Canyera. L’actuació consisteix en 
la substitució del paviment de formigó porós, 
el pintat del terreny de joc i la substitució del 
sistema de xarxes malmesa pel pas del temps. 
El mal estat de les pistes impedia que s’hi 
pogués practicar aquest esport amb normalitat. 
El projecte preveu també la renovació de la 
il·luminació amb la instal·lació d’unes noves 
torres de llums més eficients, i la millora la tanca 
perimetral.  

A finals d’any van iniciar-se les obres de 
reconstrucció de la primera de les dues pistes i 
aquest mes de febrer s’han iniciat els treballs de 
la segona. 

Es preveu que les dues pistes puguin entrar en 
funcionament a principis del mes d’abril.
principis d’abril.

El nombre de practicants 
d’esport creix a Llagostera
Des del 2003, el nombre de persones inscrites en alguna activitat 
o club ha augmentat un 50%

L’esport segueix creixent a Llagostera, any rere 
any. Així ho demostren les dades de persones 
inscrites en clubs o activitats esportives, xifra 
que des del 2003 ha augmentat gairebé en 
un 50%.Si el 2003 hi havia 497 persones 
inscrites, el 2014 n’hi ha hagut 745. La 
temporada que més va créixer va ser la del 
2012 al 2013. Pel que fa als clubs, el que té 
un major nombre de practicants inscrits és la 

Unió Esportiva Llagostera, amb 263 persones. 
La segueix en Club Bàsquet Llagostera, amb 
141 practicants i l’Escola de l’Esport, amb 
120. 
Al darrere hi ha el Club Patinatge Llagostera 
(80 persones) i el Taekwondo Llagostera 
(38). Pel que fa a activitats, la gimàstica per a 
gent adulta té 27 inscrits; l’escalada, 6, i les 
activitats dirigides, 70.

Les obres per millorar les pistes de tennis.



És el millor municipi de les comarques 
gironines

El web de l‘Ajuntament de Llagostera ha estat 
guardonat, per segon any, amb el Segell 
Infoparticipa, que destaca la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local. 
Llagostera és el municipi de les comarques 
gironines més ben puntuat.

El Segell Infoparticipa és un distintiu creat pel 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per 

a la Ciutadania Plural de la UAB que es basa 
en els resultats d’avaluar els webs municipals. 
Se segueixen 41 indicadors sobre qui són els 
representants polítics, com gestionen els recursos 
col·lectius, com informen de la gestió i quines 
eines proporcionen per a la participació ciutadana. 
Els resultats es publiquen al Mapa Infoparticipa 
www.mapainfoparticipa.com. 

Llagostera ha complert el 95% dels indicadors i 
es converteix en el municipi de les comarques de 
Girona amb la millor puntuació.

El web de Llagostera rep el segell 
a la qualitat i la transparència 

En diverses zones dels carrers Pocafarina i 
avinguda del Gironès les arrels dels arbres han 
provocat l’aixecament del paviment de la vorera i 
el deteriorament de les canalitzacions de serveis 
subterrànies. L’Ajuntament de Llagostera està 
duent a terme diverses actuacions per solucionar 
el problema, com ara substituir una part dels 
arbres per exemplars d’una altra espècie i, alhora, 
reduir-ne la densitat, que es considera excessiva. 
Un cop substituïts els arbres, es procedeix 
a tapar els escocells anul·lats i a reparar el  
paviment malmès.
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L’alcalde, Fermí Santamaria, amb el segell.

Els ajuntaments gironins que han obtingut el segell 
el 2014 han estat:

Actuació contra les arrels dels arbres que malmeten els carrers

MUNICIPI PUNTUACIÓ

LLAGoSTERA (Gironès) 95%

CELRÀ (Gironès) 90%

PALAFRUGELL (Baix Empordà) 90%

BLANES (La Selva) 90%

RIUDELLoTS DE LA SELVA (La Selva) 88%



Alternativa per Llagostera

Els nostres principals arguments per votar en 
contra del pressupost 2015

Amb aquest escrit exposarem, en línies generals, 
els motius que ens van dur a votar NO al pressupost 
municipal presentat per CiU per al 2015.

La manera com es va dur a terme el procés 
participatiu per elaborar una part del pressupost 
té encara un marge enorme de millora. Només 
hi van participar presencialment una vintena de 
persones, en una única reunió feta una setmana 
abans de presentar el pressupost davant del Ple. 
A part, 22 propostes van arribar via web i 47 més 
via bústia de participació (cal dir que d’aquestes 
69 propostes, 53 van ser idèntiques i promogudes 
per una entitat esportiva), un bagatge molt pobre si 
tenim en compte el potencial que se’n podria treure 
si la participació es planifiqués amb més ganes i 
temps amb l’organització, per exemple, de reunions 
per barris o sectors de població, tal com preveu el 
Reglament de participació ciutadana.

 La despesa en serveis socials continua estant 
molt per sota del que necessiten el nostres 
veïns, i del que es destina a altres capítols com 
cultura i festes o esports. Al nostre parer en una 
situació econòmica com l’actual, caldria dotar 
d’una partida pressupostària molt més potent els 
serveis socials municipals, així com incrementar la 
col·laboració amb aquelles entitats del tercer sector 
que, precisament, si existeixen és per suplir les 
mancances en temes socials de les administracions. 

El Pla de barris per al 2015 està aturat. Segons el 
nou calendari, aquest hauria de ser el darrer any 
del Pla de barris a Llagostera, i calia invertir-hi 3 
milions d’euros, 750.000 dels quals els ha de posar 
l’Ajuntament. El que diu el pressupost municipal 
és que no hi haurà cap inversió en el Pla de barris 
durant el 2015, i que es preveuen gastar el 7% del 
que estava previst en actuacions que no beneficiaran 
de forma específica aquesta zona del poble, sinó 
que afecten tot el poble (campanyes d’educació 
ambiental, cursos de català, noves tecnologies, 
actuacions culturals, servei tècnic joventut...) 
desvirtuant així l’esperit del Pla de barris. 
Continuem sense tenir cap política d’habitatge. 
Encara esperem que es doni curs a part de la moció, 
presentada per Alternativa per Llagostera i aprovada 
per unanimitat, que demanava fer un registre 
d’habitatges buits i un reglament per incentivar 
que els propietaris els posessin a disposició de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge perquè gestionés el 
seu lloguer, en forma de lloguer social. El tema de 
l’habitatge és urgent i cal una actuació decidida i 
valenta de l’Administració municipal.

En definitiva, el pressupost municipal que es va 
presentar a aprovació inicial constata que les 
prioritats de l’equip de govern disten molt de les 
nostres, cosa que ens va portar a votar-hi en contra.      

Esquerra Republicana

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Llagostera no ha fet arribar cap 
escrit, tot i les reiterades peticions.

Convergència i Unió

El pressupost municipal és alguna cosa més que 
una pila de xifres i partides. És on es recullen les 
actuacions que es duran a terme durant tot l’any. 
La partida més important de totes és la de personal 
de l’Ajuntament que, des de molt diverses àrees, es 
dedica a donar serveis a la ciutadania. Persones que 
donen serveis a les persones. Cal destacar aquest 
vessant humà que permet oferir a la ciutadania 
solucions a problemes molt complexos, sovint anant 
molt més enllà del que podrien. En uns moment 
difícils com aquests, cal fer un reconeixement a 
aquesta vocació de servei que sovint queda oblidada 
dins els balls de números del pressupost.

El pressupost 2015 de l’Ajuntament de Llagostera 
està marcat per l’austeritat (es redueix prop de mig 
milió d’euros respecte a l’any anterior) i dóna prioritat 
als serveis abans que a les inversions. De la despesa 
total, es destinen 1,3 milions d’euros (un 20% del 
total) a programes d’atenció a les persones. Aquesta 
prioritat és global i no se centra només en l’àmbit 
de serveis socials. Així, els programes de formació 
per a desocupats, d’inserció laboral o de promoció 
econòmica, conviuen amb els de caire més 
assistencial com ara els de serveis socials i salut o 
els de foment de l’esport com a eina d’integració. 
Totes aquestes actuacions, en el seu conjunt, tenen 
com a objectiu una millora de les condicions socials i 
econòmiques de la gent que viu a Llagostera.  En un 
any en el qual el pressupost es redueix un 6,45%, 
l’aposta de l’equip de govern és clara i les partides 
destinades a l’atenció de les persones, finançades 
amb recursos de l’Ajuntament, creixen un 4,47%.

Un capítol a part es mereix el Pla de barris. Per pagar al 
deute heretat del tripartit, la Generalitat va comunicar fa 
tres anys que només pagaria les actuacions dels plans de 
barris fins al maig de 2011. Si s’haguessin tirat endavant 
les actuacions programades fins avui, l’Ajuntament no 
hi hauria pogut fer front. Per tant, l’execució del Pla de 
barris de Llagostera s’ha centrat en programes d’atenció 
a les persones i s’han deixat les inversions per a quan es 
tingui el finançament assegurat. Això no vol dir en cap 
cas que es renunciï a fer les actuacions previstes ni que 
es posi en perill el seu finançament, regulat per una llei 
de Parlament, sinó que es faran quan hi hagi la seguretat 
que es podran cobrar les subvencions corresponents (el 
75% del cost de les obres) i sense que s’hagi de posar 
en perill l’economia municipal i es puguin mantenir els 
serveis bàsics i prioritaris. 

Pel que fa al capítol de les inversions, que hi hagi 
prudència no vol dir que no es facin inversions 
destacables, ja que les obres de reforma de la 
travessera de la carretera C65, actualment en 
execució, procedeixen del pressupost de 2014 i 
d’altres inversions necessàries, com ara l’asfaltatge 
de carrers o millora de voreres, també hi tenen 
cabuda. Cal destacar que aquest és el quart 
pressupost que s’elabora amb la participació de 
la ciutadania. A banda dels tallers presencials, 
la novetat d’enguany ha estat la recollida de 
propostes per via telemàtica, que han permès 
recollir un major nombre de propostes i que obre 
una nova via de participació. 
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Quatre anys de 
cafè amb l’alcalde 
El ‘cafè amb l’alcalde’, la iniciativa que va posar-se 
en marxa l’any 2011 amb la voluntat de potenciar 
i estimular la participació ciutadana, ha complert 
4 anys. Així, l’alcalde de Llagostera, Fermí 
Santamaria, pren el cafè un cop al mes (el darrer 
divendres de cada mes) amb els veïns i veïnes que 
així ho desitgin per tractar temes d’interès general 
per al municipi sense necessitat de formalismes i 
en un ambient distès.

Durant aquest quatre anys han participat al ‘cafè 
amb l’alcalde’ una vintena de veïns de forma 
individual o bé en grups reduïts 4 persones com a 
màxim s. El cafè es fa en diversos establiments del 
poble i cal apuntar-se prèviament trucant al 972 
83 03 75 o bé enviant un correu electrònic  a 
cafealcalde@llagostera.cat.

Participació ciutadana als 
plens a través de Twitter

L’alcalde s’ha trobat amb diferents 
veïns i veïnes per fer un cafè.

16  - Participació

El ROM: una eina per regular l’Ajuntament 
i els seus òrgans
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un instrument de regulació del règim organitzatiu i del 
funcionament de l’Ajuntament de Llagostera i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels 
membres de la corporació municipal. El ROM ordena els òrgans de govern municipals com ara 
el Ple municipal, l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local, els tinents o tinentes d’alcaldia, 
els regidors i regidores delegats, el règim de les competències delegades, així com els òrgans de 
representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la Comissió Especial de 
Comptes, els grups municipals o la Junta de Govern. 

El ROM també regula els drets i deures dels regidors i regidores municipals, les incompatibilitats i 
registres d’interessos, i la informació i participació dels regidors i regidores en el govern municipal.

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que es va 
celebrar el 25 de febrer, va aprovar inicialment, 
amb el vot favorable de tots els grups, el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) en el qual, 
entre d’altres aspectes, es preveu la participació 
ciutadana dels veïns mitjançant la utilització del 
Twitter.  

L’article 147, dels 155 de què disposa el ROM, 
està dedicat a la participació ciutadana en el 
Ple municipal. En aquest article es regulen les 
condicions per a la participació del públic assistent 
i les condicions per a la participació virtual a través 
de les noves tecnologies que fan possible les 
xarxes socials.

Noves tecnologies
Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, es 
preveu la possibilitat de formular precs i preguntes 
als plens municipals via Twitter. Els precs i les 
preguntes es podran formular, un cop s’hagi 
aprovat l’ordre del dia del Ple i abans o durant el 
transcurs del Ple.

Les preguntes o els precs seran llegits en veu 
alta pel servei de premsa i l’alcalde, els regidors 
de l’equip de govern i/o oposició, segons a qui 
vagin adreçades, els respondrà al mateix moment,    
llevat que el destinatari o la destinatària de la 
pregunta en demani l’ajornament per a la sessió 
següent.

Per a la formulació de precs i/o preguntes 
s’utilitzarà l’etiqueta #plellagostera, seguida 
de la pregunta o prec en qüestió. Es respondran 
un màxim de 10 qüestions per rigorós ordre 
d’arribada. Aquesta article vol fomentar la 
participació ciutadana i obrir el Ple a tots els 
llagosterencs i llagosterenques.


