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EDITORIAL

GANES DE REPRESA 
No hi ha cap aspecte de les nostres vides que en aquest darrer any no s’hagi vist afec-
tat per la Covid-19. La pandèmia ens ha revelat vulnerabilitats que no imaginàvem, 
ens hem vist forçats a prendre acords  i impulsar mesures  en un marc de contradic-
cions, incongruències i incerteses i, en alguns moments, els seus efectes han recla-
mat de manera quasi íntegra la nostra acció de govern i han acaparat bona part dels 
recursos municipals. En aquestes circumstàncies. el desenvolupament dels projectes 
s’ha vist o frustrat o absolutament limitat. 

No ha estat un any en blanc, ans el contrari, ha estat un any intensíssim durant el 
qual han emergit els vicis i virtuts del nostre model social. Les debilitats dels serveis 
públics, les desigualtats, les injustícies i ineficiències, la proximitat de les administra-
cions locals però també les seves frustrants limitacions de finançament d’una banda, 
i de l’altra, la constatació emocionada que la nostra pot ser una societat capaç de tre-
nar-se amb la fibra de la solidaritat. No sabem què ens espera per al 2021, però tenim 
l’esperança de fer realitat els projectes que compartim com a govern i dels quals, a 
continuació, donem algun detall.   

Tenim previst arranjar els dèficits dels equipaments de La Canyera; finalitzar 
les obres del passeig Pompeu Fabra; dignificar la seguretat de la connexió Canigó 
Almogàvers; adequar l’antiga fusteria de Can Ramos (carrer Girona/carrer Albertí) 
com a zona d’aparcament per donar solució als problemes d’estacionament del casc 
antic i voltants; millorar la zona dels bancs al costat del parc infantil per fer el pas més 
segur i solucionar els problemes endèmics d’inundabilitat a Llagostera Residencial, 
Maria Gay i zona de Can Gotarra. També incorporarem dos agents cívics que han 
d’afavorir la neteja i civisme a la via pública.     

Volem culminar l’actualització del reglament de participació i seguir impulsant 
nous consells participatius, entenent les polítiques de participació i corresponsabilitat 
col·lectives com un aspecte transversal de l’acció de govern. Volem desenvolupar el 
Pla de Noves Oportunitats en el qual s’ha estat treballant, seguir situant-nos al cos-
tat dels sectors econòmics més afectats i dissenyant plegats les subvencions. També 
confiem que, a la fi, durant el primer trimestre del 2021 la Llar de Jubilats pugui re-
obrir a ple rendiment. I òbviament, seguirem cremant etapes perquè el futur Geriàtric 
Municipal esdevingui una realitat.  

Volem fomentar projectes comunitaris que millorin la cohesió i acompanyin les 
persones grans, la gent que viu sola i la més vulnerable. Dissenyar i implementar el 
Pla d’Igualtat i LGTBIQ, incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat en totes les 
accions que es promouen des de l’Ajuntament. Continuar impulsant les subvencions 
que compensin les desigualtats i permetin l’accés de tots els infants a activitats 
extraescolars.

Volem reparar i dignificar els parcs infantils i els espais públics. Ampliar la plan-
tilla de la brigada municipal. Aprovar el Pla d’Usos de les instal·lacions municipals, 
impulsar el MIEM i el Pla d’esports local. Continuar dinamitzant el parc de cal·lis-
tènia i l’espai cedit al club de BTT per a trial bike. Promoure el Pla Educatiu Local i 
obrir-lo a la participació de tots els agents implicats. Volem emfatitzar les polítiques 
de joventut, buscant noves fórmules perquè els joves trobin el seu espai, amb la cessió 
d’un local que puguin autogestionar-se.    

Volem, també, culminar la construcció  d’un espai de reutilització a  la Deixalleria 
Municipal per reduir els residus. Incorporarem al sistema de recollida porta a porta 
les urbanitzacions de La Canyera, la Mata i Mont-rei  i els veïnats petits. I reforçarem 
les àrees de contenidors dels veïnats grans amb un sistema de control d’accés que 
permetrà, a mitjà termini, aplicar-los bonificacions.      

Continuarem considerant una prioritat l’increment del parc públic d’habitatge 
municipal i el foment de la borsa de mediació de lloguer amb un nou impuls a les 
subvencions per a la rehabilitació. Recuperarem l’explotació de la zona blava per als 
interessos col·lectius, i confiem a poder desenvolupar les publicacions, programacions 
de festes, culturals i de coneixement i preservació del patrimoni. Ho necessitem com a 
comunitat i com a individus.     

Equip de Govern de Llagostera

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
és una publicació periòdica de l’Ajun-
tament de Llagostera amb la col·labo-
ració de la Diputació de Girona.
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DRETS SOCIALS I FEMINISME

Llagostera s’uneix a la 
campanya “Diposita aquí 
el teu masclisme”
La iniciativa, impulsada per l’Institut Català de les Dones, vol fer visible aquest lema.

L’Ajuntament de Llagostera es va 
adherir, a mitjans d’octubre passat, 
a la campanya “Diposita aquí el teu 
masclisme”. Es tracta d’una inicia-
tiva impulsada per l’Institut Català 
de les Dones que pretén reconèixer i 
desmuntar el masclisme per llen-
çar-lo directament a la paperera. La 
campanya consisteix a fer visible 
en les papereres públiques aquest 
lema mitjançant uns adhesius que 
ja s’han començat a distribuir. 

La iniciativa vol donar visibilitat 

a aquesta realitat per poder acon-
seguir la igualtat efectiva i desem-
mascarar les desigualtats socials, 
polítiques, econòmiques i jurídiques 
que pateixen les dones. Així mateix, 
s’han col·locat cartells a les entra-
des del municipi amb el missatge 
“Llagostera no tolera les agressions 
sexistes”.

No a la violència 
masclista
Sota el lema de “Llagostera lliure 
de violències masclistes”, diverses 
persones es van aplegar davant 
del Casino Llagosterenc i el 25 de 
novembre passat, jornada en la qual 
se celebrava el Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers 
les dones, per reivindicar la situació 
de vulnerabilitat del col·lectiu. 

Llagostera atén els infants 
amb més dificultats d’aprenentatge
L’Ajuntament obre un espai per donar suport a mainada de 3 a 12 anys

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament, juntament amb el Consorci 
del Benestar Social, ha posat en 
marxa un espai socioeducatiu per 
atendre infants de 3 a 12 anys que 
presenten vulnerabilitat social i 

dificultats d’aprenentatge. El servei 
està obert cada tarda i es duen a ter-
me activitats de lleure,  reforç d’hà-
bits de la vida quotidiana i suport 
escolar. Es realitza de forma com-
plementària a l’escola Lacustària i 

als equipaments de Serveis Socials i 
té l’objectiu de poder oferir un espai 
de socialització i relació vinculat al 
lleure i poder donar suport en els 
aprenentatges tant escolars com de 
vida quotidiana.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA  / DRETS SOCIALS I FEMINISMES 

Aportació de 3.500 
euros a la Fundació 
Proactiva 
L’Ajuntament de Llagostera ha 
acordat fer una aportació de 3.500 
euros  a la Fundació Proactiva Open 
Arms, destinats a la reparació del 
vaixell que l’entitat sense ànim de 
lucre utilitza per salvar vides al 
Mediterrani. Per donar visibilitat 
a l’acord, el Club Futbol Base Lla-
gostera i el Club Bàsquet Llagostera 
llueixen el logotip d’Open Arms a les 
seves samarretes. Aquesta aportació 
s’emmarca en el compromís que 
vam prendre de destinar el 0,7% del 
pressupost a projectes a cooperació i 
desenvolupament.

El mercat setmanal 
es trasllada  
a l’avinguda de l’Esport
Aquesta decisió s’ha pres com a resultat d’un procés participatiu

El mercat setmanal de Llagostera 
ja ha trobat la seva ubicació defini-
tiva: és a l’avinguda de l’Esport, on 
en principi es va traslladar provisi-
onalment a causa de la pandèmia, 
però que finalment, i gràcies a la 
participació de llagosterencs i lla-
gosterenques, ha resultat ser el seu 
emplaçament definitiu. En aquest 
espai, les parades mantenen la 
distància de seguretat i estan més 
separades. La decisió de canviar la 
ubicació del mercat ha estat fruit 
d’un procés participatiu de la ciuta-
dania de Llagostera. 

El canvi d’ubicació provisional 
es va decidir a finals de maig. Apro-
fitant aquest canvi, i transcorregut 
un mes i mig, es va creure oportú 
sotmetre a valoració dels paradis-
tes, veïns i persones usuàries del 
mercat el canvi d’ubicació. 

Aquest procés va finalitzar amb 
una votació vinculant. El resultat 
de les votacions va ser de 374 vots 
per mantenir la ubicació al passeig 
Pompeu Fabra i 588 vots per traslla-
dar-lo definitivament a l’avinguda 
de l’Esport.

El Consell Social 
estudia les mesures  
contra la crisi
L’Ajuntament de Llagostera ha do-
nat continuïtat i dotat de contingut 
al Consell Social en el qual hi parti-
cipen tècnics, entitats del tercer sec-
tor i representants polítics. L’objec-
tiu és posar en comú les  necessitats 
detectades, així com determinar les 
accions i mesures a emprendre des 
de cada àrea, servei i entitat per po-
der coordinar esforços per fer front 
a la crisi social i econòmica sorgida 
per la crisi sanitària de la Covid-19. 
Aquest Consell s’ha reunit de forma 
periòdica durant aquests mesos i ho 
seguirà fent.

El Servei d’Acollida 
de Llagostera atén 
45 persones al mes
El servei d’Acollida de Llagostera 
ha atès durant el 2020 una mitjana 
de 45 persones al mes. Val a dir que 
no sempre es tracten de persones 
i casos nous, ja que s’ofereix un 
acompanyament durant els primers 
3 anys d’estada al municipi.  

Els motius principals de les aten-
cions són l’alta al servei de primera 
acollida (25 expedients), la sol·lici-
tud de l’informe preceptiu en el pro-
cés d’obtenció d’una autorització de 
residència temporal (50 expedients) 
i el suport per poder aconseguir cita 
a Estrangeria.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Repensant 
la política 
d’ocupació
Un dels canvis més rellevants que 
hem dut a terme a l’Àrea de Pro-
moció Econòmica és repensar la 
política d’ocupació amb la contrac-
tació d’una tècnica prospectora que 
complementa la feina de l’orienta-
dor laboral. També hem sistematit-
zat la informació de les atencions 
individualitzades per tal de crear 
un perfil de demandant de feina de 
Llagostera i poder aplicar políti-
ques més efectives.

Al mateix temps també hem re-
dissenyat els cursos formatius que 
oferim des de l’ajuntament. 

Ajudes per a 
les empreses i negocis 
de Llagostera
Creació del Consell de Promoció Econòmica per fer front a la Covid-19

Amb motiu de la pandèmia de la 
Covid-19 l’Ajuntament va impulsar 
la creació del Consell de Promoció 
Econòmica integrat per diferents 
sectors econòmics del municipi, 
que inclouen el teixit comercial, 
restauració, indústria, turisme i au-
tònoms, així com un representant 
de cada grup polític amb represen-
tació municipal. Aquest consell 
s’ha reunit diverses vegades i ha 
servit, entre altres, per dissenyar 
les bases d’ajuts als sectors més 
afectats per la crisi de la Covid-19. 

Primera onada 
de subvencions: 
27.500 euros
Per pal·liar els efectes negatius de 
la declaració de l’estat d’alarma de 
la Covid-19 en negocis obligats a 
tancar o que hagin tancat volun-
tàriament per raons de salubritat 
o de baixada d’activitat, des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Llagostera es 
va engegar una primera línia de 
subvencions de suport als negocis 
afectats per la pandèmia amb un 
pressupost de 50.000 euros. En 
aquesta primera línia d’ajuts es 
van repartir 27.500 euros i s’hi van 
acollir un total de 40 empreses i/o 
autònoms.

Segona onada 
de subvencions: 
22.500 euros
L’Ajuntament de Llagostera ha 
obert aquests darrers dies una se-
gona línia de subvencions adreça-
da, en aquesta ocasió, a persones 
titulars de negoci o línies de ne-
gocis obligats a tancar arran de la 
segona onada de la pandèmia, con-
cretament a partir del 15 d’octubre. 
En total, s’han de repartir 22.500 
euros. El termini de presentació 
de sol·licituds acabarà el pròxim 11 
de gener.  L’objectiu és ajudar les 
empreses o negocis més afectats 
per la crisi econòmica fruit de la 
pandèmia.
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Sense festes per
la pandèmia
La Covid-19 obliga a suspendre la Festa Major i la Fira del Bolet 

Malgrat els esforços i intents per 
salvar la celebració de la Festa Ma-
jor i la Fira del Bolet, l’Ajuntament 
de Llagostera es va veure obligat 
a suspendre les edicions del 2020. 
En la situació de pandèmia que es 
vivia, era gairebé impossible man-
tenir totes les mesures de seguretat 
necessàries. Tot i així, es va poder 
mantenir la celebració del Showcoo-
king, que va servir per donar el tret 
de sortida a la campanya gastronò-
mica de la Cuina del Bolet. 

SUSPENSIÓ DE LA RUA DE CARNAVAL
Així mateix, la persistent situació 
d’alarma sanitària causada per la 
pandèmia de la Covid-19 ha por-
tat l’Ajuntament de Llagostera a 
suspendre definitivament la Rua 
de Carnaval 2021 prevista per al 
diumenge 21 de febrer. 

Les raons principals que han 
motivat la presa d’aquestes dures 
decisions han estat que la cele-

bració d’aquests esdeveniments 
apleguen any rere any milers de 
persones, sense poder-ne tenir un 
cap mena de control que ajudi a 
aturar la propagació de la Covid-19, 
seguint les indicacions dictades per 
les autoritats competents.  

Reorganitzant
la cultura
La Covid-19 ha obligat a 
suspendre o posposar 
programació, però se segueix 
lluitant per mantenir propostes

Tot i la situació d’incertesa deri-
vada de la Covid-19, i seguint totes 
les recomanacions de seguretat, 
l’Ajuntament de Llagostera segueix 
promovent la Cultura, entenent-la 
com a un servei essencial. En 
aquest sentit, tot i que ha calgut 
suspendre i/o ajornar bona part de 
la programació, en la mesura del 
possible s’han organitzat activitats 
com l’exposició temporal “Digui?” 
a Can Caciques, les exposicions de 
pintura de “Reciclart”, gràcies al 
llagosterenc Josep M. Puig Valls; 
“Racons de Catalunya” del també 
llagosterenc Xevi  Valentí a la Sala 
Can Roure i "El Procés a punta de 
BIC" al Casino Llagosterenc, entre 
d’altres.
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SEGURETAT

Millores en la seguretat 
dels vianants
L’Ajuntament impulsa tres nous passos elevats i un reductor de velocitat

Amb l’objectiu de seguir millorant 
la seguretat dels usuaris i usuàries 
de la via pública i pacificar el 
trànsit de vehicles, l’Ajuntament 
de Llagostera va impulsar, el mes 
de juny passat, la construcció de 3 
passos de vianants elevats i un re-
ductor de velocitat a diversos punts 
del municipi. 

En els carrers Bonaire, Concep-
ció i Ricard Casademont es van 
construir els passos de vianants 
elevats, mentre que el reductor de 
velocitat es va instal·lar al carrer 
Barcelona, on també es va corregir 
un dels que ja existia per suavit-
zar-lo i que serveixi, alhora, de 
pas de vianants de la sortida del 
passatge Rec Madral. El pressupost 
conjunt de les actuacions va ser de 
29.438,78 €.

Més vigilància a 
les urbanitzacions

L’Ajuntament de Llagostera va 
instal·lar, el mes d’abril passat, 
un sistema de videovigilància a 
les entrades de les urbanitzacions 
Mont-Rei, La Mata, La Canyera, Sel-
va Brava i Llagostera Residencial. 
Es tracta d’un sistema de lectors 
de matrícules dels vehicles que 
accedeixen i surten de les urbanit-
zacions per millorar la vigilància i 
la seguretat ciutadana. 

Les dades facilitades per aquest 
sistema de videovigilància es faran 
servir en l’àmbit policial per detec-
tar possibles activitats delictives. 
En cap cas, aquestes càmeres con-
trolaran la velocitat dels vehicles.

Ampliació de 
l’horari per recollir 
denúncies
La Policia Local ha ampliat l’ho-
rari per recollir denúncies. El nou 
horari és de dilluns a divendres (no 
festius) de les 7 del matí a les 8 de 
la tarda. Fora d’aquests horaris cal 
dirigir-se a qualsevol comissaria 
dels Mossos d’Esquadra.

POLICIA 
LOCAL

972 80 55 80
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PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Llagostera vol millorar
la Llar de Jubilats
Aquesta va ser la proposta més votada en el procés de pressupostos participatius

Els llagosterencs i llagosteren-
ques han decidit en què es gas-
tarà l’Ajuntament 40.000 euros 
de pressupost municipal: en la 
millora de la Llar de Jubilats. El 
mes d’agost passat va finalitzar 
el procés de votació per escollir 
el destí d’aquesta partida i l’opció 
guanyadora va ser millorar les ins-
tal·lacions de la Llar de Jubilats, 
una actuació que ja s’ha començat 
a executar i es preveu que finalitzi 
els propers mesos. 

CONSELLS SECTORIALS
Amb aquesta decisió culminava 
el procés impulsat per l’anterior 
equip de govern, que seguia la 
dinàmica dels anys anteriors. Per 
als propers anys, el procés de par-
ticipació ciutadana en el marc dels 
pressupost participatius s’enfocarà 
de manera diferent, mitjançant la 
creació de diversos consells sec-
torials que es tindran en compte 
a l’hora de de confeccionar els 
pressupostos, tal com s’ha fet 
per exemple amb la convocatòria 
d’ajudes per als sectors afectats 
per la Covid-19. 

L’Ajuntament de Llagostera va ser 
guardonat, per quart any conse-
cutiu, amb el segell Infoparticipa, 
amb el 100% de compliment dels 48 
indicadors que avaluen la qualitat 
de la informació que es publica des 
del web municipal.

Enguany, es va atorgar el Segell 
Infoparticipa a 113 ajuntaments 
(quinze més que l’any passat), dels 
quals només 36 van obtenir el 100% 
d’indicadors positius. L’Ajuntament 
també ha rebut el Premi Extraordi-
nari a l’Eficàcia Comunicativa.

Els tècnics, visitant les obres de millora de la Llar de Jubilats.

Segell infoparticipa
L’Ajuntament rep, per quart any consecutiu, aquesta distinció
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MOBILITAT / ENSENYAMENT

Les voreres del 
passeig Pompeu Fabra, 
per als vianants
Les obres propiciaran que els vehicles no hi aparquin al damunt

Amb l’objectiu de pacificar el 
trànsit de vehicles i millorar 
l’accessibilitat i la seguretat del 
veïnat, l’Ajuntament ha iniciat, el 
novembre passat, unes obres de 
reforma de les voreres del passeig 
Pompeu Fabra

Les actuacions planificades, 
de les quals els veïns i les veïnes 
van ser informats prèviament 
en una xerrada al Teatre Casino 
Llagosterenc, consisteixen a 
suprimir la vorera estreta que 
hi ha al vial inferior, a tocar de 
la terra del passeig. Les millores 

evitaran que els vehicles aparquin 
sobre la vorera i, per tant, no 
la malmetran, com succeeix 
actualment.

L’actuació prevista preveu 
també incrementar els passos de 
vianants, el canvi d’embornals 
per uns de més capacitat, arreglar 
les canonades que provoquen 
filtracions greus en algun domicili 
i la substitució dels arbres que 
actualment estan en mal estat i 
representen un perill. La retirada 
dels arbres va anar a càrrec de la 
Brigada Municipal.

Corona dels desitjos 
a Llagostera
L’alumnat del PTT d’Auxiliar 
en vivers i jardins han impulsat 
aquesta iniciativa

L’alumnat del PTT d’Auxiliar en 
vivers i jardins de Llagostera ha fi-
nalitzat el seu primer microprojec-
te del curs. Durant el trimestre, els 
alumnes han anat fent col·labora-
cions al municipi aportant petites 
millores als patis de les escoles de 
primària i a l’Institut. També han 
col·laborat en la millora dels espais 
de la deixalleria conjuntament 
amb l’Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol.

El darrer microprojecte s’ha 
basat en la col·laboració en la de-
coració del municipi a través de la 
realització d’una corona de Nadal. 
Aquesta corona l’han construït a 
través de materials que han estat 
treballant durant el primer trimes-
tre tant als mòduls de floristeria 
com en els de jardineria.
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HISENDA

Les llars que 
reciclen bé tenen 
bonificacions
El Ple aprova les ordenances per al 2021

El Ple de l’octubre va aprovar amb 
els vots favorables de l’equip de 
govern (ERC - CUP Alternativa per 
Llagostera), l’abstenció del PSC i el 
vot contrari de Junts per Llagoste-
ra, la modificació de les ordenances 
fiscals pel 2021. Un dels punts clau 
és que es mantenen les bonifica-
cions fins al 40% de la taxa d’es-
combraries per a aquelles llars que 
realitzen les aportacions de residus 
de forma correcta.

La modificació de la taxa d’es-
combraries contempla un augment 
del 5% per als comerços i del 10%  
per als habitatges i es mantenen 
les bonificacions que poden arribar 
fins al 40% per participar de mane-
ra correcta en la recollida selectiva 
o tenir hàbits evidents de reducció 
de residus i estar inscrits a la cam-
panya Compromís Residu Zero. 

AUGMENT DEL COST DEL SERVEI
A diferència dels impostos, les 
taxes s’apliquen per cobrir les 
despeses dels serveis prestats i hi 
ha previst un augment del cost del 
servei per diversos motius, entre els 
quals la pujada del cànon que apli-
ca l’Agència de Residus de Catalun-
ya per dur els residus a l’abocador 
que s’incrementa un 12,7% respecte 
al 2020. Cal tenir en compte que 
aquest cànon continuarà aug-
mentant un 10-12% anual en els 
pròxims anys. Així mateix, la puja-
da de la taxa servirà per compensar 
l’increment parcial de personal de 
l’Àrea de Medi Ambient i del salari 
per als treballadors de la recollida 
d’escombraries per adaptar-lo al 

conveni col·lectiu del sector. També 
hi ha previstes diverses inversions 
i millores que es faran en les àrees 
de recollida dels veïnats, amb àrees 
tancades i amb control d’accés, 
tot plegat encaminat a reduir el 
nombre de residus que acaben a 
l’abocador.  

LLUITANT CONTRA ELS PISOS BUITS
Pel que fa a l’IBI d’urbana i rústi-
ca es manté igual que el 2020 tot 
i que es modifica el redactat de 
l’ordenança per facilitar l’aplicació 
del recàrrec del 50% als immobles 
d’ús residencial desocupats per-
manentment. La mesura no té cap 
afany recaptatori sinó que pretén 
mobilitzar el parc d’habitatges buit 
existents al municipi, sobretot dels 
grans tenidors que impedeixen 
disposar d’una oferta d’habitatges 
de lloguer. Es manté la bonificació 
del 95% de l’impost per a aquells 
habitatges que s’incloguin dins la 
borsa de lloguer municipal. 

IMPOST SOBRE VEHICLES
Pel que fa a l’impost de vehicles, se-
guint amb la modificació endegada 
el 2020, es proposa reduir progres-
sivament els vehicles que poden 
beneficiar-se de la bonificació del 
100% (vehicles antics) i només ho 
faran aquells amb una antiguitat 
mínima de 27 anys (l’any passat 
eren 26 anys).

L’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) passa 
del 2,6% al 3,0% (la llei permet fins 
al 4%) per assimilar-se als nivells 
de la majoria de municipis. 

Reserva de 100.000 
euros per mitigar els 
efectes de la crisi
El Ple del mes d’abril va aprovar, 
per unanimitat, reservar una parti-
da de 100.000 euros del pressupost 
municipal per fer front a la crisi 
provocada per la Covid-19. Es tracta 
d’una partida inicial que es va ba-
tejar amb el nom de 'Subvencions 
Covid-19’ per pal·liar els efectes 
més immediats de la crisi econòmi-
ca i sanitària. 

D’aquests 100.000 euros, 5.000 
van anar destinats directament a 
incrementar l’aportació actual a 
Càritas, passant dels 10.000 euros 
actuals a 15.000, per a la compra de 
productes alimentaris frescos i de 
primera necessitat.

Amb la modificació de crèdit es 
va crear també una partida dotada 
amb 3.400 euros, per destinar-la 
al Patronat de la Residència Josep 
Baulida, tal com van demanar les 
entitats locals del Grup Excursio-
nista Bell-Matí i El Butlletí de Lla-
gostera, que van decidir renunciar 
a part de la subvenció anual rebuda 
per part de l’Ajuntament.



LLAGOSTERA11

El regidor de noves tecnologies, Eduard Diaz, provant la nova xarxa.

NOVES TECNOLOGIES HABITATGE

Llagostera compta 
amb una xarxa 
pública de wifi
Gràcies al projecte WiFi4EU de la Comissió Europea

Llagostera disposa, des del mes 
de maig passat, d’una nova xarxa 
WIFI pública gràcies al projecte 
WiFi4EU de la Comissió Europea, 
que té com a objectiu oferir als 
ciutadans de la UE connexió WIFI 
gratuïta en espais públics com 
parcs, places, edificis públics i 
equipaments municipals

En total es van instal·lar 12 
punts (7 d’exteriors i 5 d’interiors) 
que donen cobertura i accés gratuït 
a internet a diversos espais públics 
i equipaments municipals. Concre-
tament, l’accés a la xarxa Llagos-
tera WiFi4EU pot fer-se des de la 
Plaça del Castell, la Plaça Catalun-
ya, la Plaça August Vidal, el Parc de 
l’Estació, l’interior i l’exterior del 
Pavelló d’Esports Josep Mir així 
com des del camp de futbol i la pis-

cina municipal. També es va dotar 
d’accés a Internet el Local Social 
de la Caixa, la Sala de Plens, la Llar 
d’avis i el Teatre Casino.

Llagostera va ser un dels pri-
mers 44 municipis catalans selec-
cionats per la Comissió Europea 
per participar en el programa 
WiFi4EU, dotat amb una aportació 
de 15.000 euros per a la instal·lació 
de diversos punts d’accés gratuït a 
internet.

La Pardala: un model 
alternatiu d’accés a 
l’habitatge
L’objectiu és facilitar el dret a 
l’habitatge

La Regidoria d’Habitatge, conjunta-
ment amb la Fundació La Dinamo, 
va participar en la presentació de la 
Pardala, entitat formada per diver-
ses persones de la nostra població 
que volen impulsar una Cooperativa 
d’Habitatge en cessió d’ús. Aquest 
model alternatiu d’accés a l’ha-
bitatge, molt estès en països com 
Dinamarca o Uruguai, es basa en la 
propietat col·lectiva i el dret d’ús. 
Són projectes no especulatius que 
faciliten habitatge assequible i que 
permeten integrar la iniciativa públi-
ca i la privada. 

El grup impulsor, ja constituït, 
en l’actualitat està centrant els seus 
esforços en la localització del solar o 
l’edifici on concretar el projecte. 

Rehabilitats dos 
habitatges cedits a 
la borsa de lloguer 
de l’Ajuntament
Els dos primers habitatges cedits a 
l’Ajuntament per propietaris particu-
lars s’han lliurat a les famílies que hi 
residiran. L’Ajuntament que, amb el 
suport de la Diputació de Girona, ha 
aportat 10.000 euros per a la restau-
ració de cada habitatge, proporciona 
una assegurança de multirisc, una 
de defensa jurídica i garanteix men-
sualment el cobrament íntegre de la 
quota de lloguer que es determina 
en funció dels metres quadrats i que 
pot arribar fins els 500 euros. La 
voluntat de l’Ajuntament és estimu-
lar aquest tipus d’actuacions amb 
propietaris que tinguin habitatges 
tancats per posar-los al mercat de 
lloguer social. 

COM ACCEDIR-HI?
Per accedir a la xarxa cal seleccionar 
el punt d’accés corresponent i validar 
l’accés al portal captiu identificatiu 
de la xarxa WiFi4EU. La velocitat de 
la connexió és d’uns 30Mbps.
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MEDI AMBIENT

Llagostera impulsa 
una campanya per reduir 
els embolcalls d’un sol ús
Reparteix entre el personal embolcalls d’entrepans reutilitzables

L’Ajuntament de Llagostera aposta 
per reduir residus. En aquesta línia, 
l’Àrea de Medi Ambient ha repartit 
entre el personal de les dependències 
municipals i de la Residència Josep 
Baulida un embolcall d’entrepans re-
utilitzable. Així mateix, l’Ajuntament 
en va fer arribar també a les escoles 
per repartir-los entre l’alumnat i 
professorat. 

El “Boc’n roll” serveix per em-
bolicar entrepans, peces de fruita, 
galetes... ideal per portar a l’escola, 
a la feina o d’excursió. D’aquesta 
manera, es redueix dràsticament la 
utilització d’embolcalls d’un sol ús, 
com ara papers de plata i bosses de 
plàstic, un residus que a partir d’ara 
es poden evitar.

L’Ajuntament en va encarregar un 
total de 1.200 unitats de cinc colors 
diferents, personalitzades amb el 
lema “Reduir residus a Llagostera, 
més fàcil i més net”.

Destinada a residus 
de petit format

L’Ajuntament de Llagostera ha instal-
lat aquest mes de desembre una mini 
deixalleria al passeig Pompeu Fabra, 
a la cruïlla amb els carrers Álvarez de 
Castro i Pau Casals, L’objectiu és que 
s’hi puguin dipositar residus de petit 
format, com ara cartutxos d’impres-
sora, telèfons mòbils, piles, bateries, 
bombetes de baix consum i LED, 
bolígrafs, taps de plàstic i petits apa-

rells electrònics. Es tracta de residus 
que tenen un impacte mediambiental 
molt alt i que per això, és molt impor-
tant que es reciclin.

Des de l’Àrea de Medi Ambient 
fan una crida perquè se’n faci un ús 
adequat. Així mateix, recordem que 
per als residus diaris s’ha de seguir 
utilitzant el sistema Porta a Porta i 
per a emergències es pot fer ús, dins 
l’horari d’obertura, de la Deixalleria 
Municipal.

Una mini deixalleria al passeig Pompeu Fabra
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MEDI AMBIENT ESPORTS

Retirats els 
contenidors del 
carrer Migjorn
A causa del mal ús que se’n feia

L’Ajuntament de Llagostera va deci-
dir, a principis de novembre, retirar 
l’Àrea d’Emergència de contenidors 
situada al carrer Migjorn, a l’exterior 
de la Deixalleria Municipal. 

Lamentablement, aquest punt de 
recollida d’escombraries va deixar 
de ser una àrea d’emergència i d’ús 
puntual per convertir-se en un punt 
habitual d’abocament d’escombra-
ries, trastos, andròmines, runa i tota 
mena de residus de forma barreja-
da i incontrolada. El seu mal ús, ja 

sigui per particulars que l’utilitzen 
incorrectament per no haver d’en-
trar a la deixalleria, o per empreses 
que se n’aprofiten per llençar il·le-
galment els seus residus, va provo-
car que l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Llagostera prengués 
aquesta decisió. 

L’espai que ocupava l’àrea 
d’emergència s’ha recuperat grà-
cies a la col·laboració de l’Escola de 
Belles Arts Pere Mayol i els alumnes 
del PTT de Jardineria.

Millorada la 
il·luminació del 
pavelló d’esports 
Josep Mir

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Llagostera va canviar, a princi-
pis d’octubre, les 40 lluminàries 
actuals del pavelló d’esports Josep 
Mir per unes noves llums LED 
recomanades per a espais espor-
tius, amb una potència de 200w 
i 32000 lúmens. Es tracta d’una 
actuació per millorar la il·lumina-
ció i l’eficiència energètica d’aquest 
equipament. Es calcula que l’estal-
vi energètic serà del 80%. El cost de 
l’actuació va ser de 10.180 euros.

El voleibol arriba 
a Llagostera
Gràcies a la iniciativa d’un grup 
de noies d’entre 11 i 13 anys, s’han 
iniciat els entrenaments de voleibol 
a Llagostera. Les limitacions en el 
marc de la Covid-19 no han permès 
ofertar l’activitat com ens hauria 
agradat i de moment s’ha limitat 
a 13 els integrants de l’equip. De 
cares a l’any vinent, si la iniciativa 
es consolida, està previst constituir 
formalment un nou club esportiu. 
Des de l’Ajuntament valorem molt 
positivament aquesta proposta que 
permet ampliar la pràctica esporti-
va local.



LA VEU DELS PARTITS DE L’AJUNTAMENT
En aquestes pàgines es reprodueixen els escrits redactats pels 
partits polítics amb representació municipal. Tots tenen llibretat per 
escollir el tema a tractar i l’única limitació fixada és l’espai.

L’orgull de l’esforç 
col·lectiu
Aquest 2020 ens ha plantejat uns reptes totalment inesperats. 
El temporal Glòria, primer, i la pandèmia de la Covid-19 que 
encara patim, han influït de forma molt important en la nostra 
acció de govern.

Totes les àrees de l’Ajuntament s’han bolcat a pal·liar els 
efectes del coronavirus. Amb l’ajuda dels voluntaris hem centrat 
una gran part de la nostra actuació en les persones més vulnera-
bles. Paral·lelament, com a  govern, hem impulsat mecanismes 
de participació per dissenyar conjuntament amb els sectors més 
afectats diverses línies de subvencions i exempcions fiscals. 
Aquesta tasca malauradament no s’ha acabat, i formarà part de 
la nostra acció de govern fins que es trobi una solució definitiva 
a la pandèmia i als seus efectes socioeconòmics.

Com a conseqüència directa del que hem comentat fins ara, 
molts projectes i polítiques que esperàvem encetar amb il·lusió 
s’han hagut d’ajornar o alentir per atendre necessitats més ur-
gents. Just quan posàvem en marxa el nostre primer pressupost, 
vam haver de desviar molts recursos econòmics i personals a la 
lluita contra la pandèmia. 

Tot i aquesta situació, l’equip de govern de què formem 
part ha aplicat les polítiques socials necessàries i ha avançat 
en l’aplicació d’un programa pensat en les persones. Si bé hem 
hagut de renunciar a determinades inversions planificades per 
al 2020, hem destinat els pocs recursos econòmics a avançar en 
polítiques d’habitatge, de solució a problemes d’aparcament al 
poble, a reformar algunes àrees que consideràvem que necessi-
taven una certa reforma... Algunes d’aquestes actuacions seran 
efectives durant els pròxims mesos.

El que no s’ha vist frenat, sinó més aviat impulsat, ha estat 
el desenvolupament de polítiques participatives. Aquesta for-
ma de treballar va ser un dels nostres objectius de govern més 
importants. Per això, s’han convocat consells participatius, se 
n’han creat de nous i fins i tot hem realitzat una consulta popular 
en la qual vam decidir entre tots la ubicació del mercat setmanal.

L’any 2021 ha de ser l’inici de la fi d’aquesta crisi. Des de 
l’Ajuntament, sense oblidar les emergències socials i econòmi-
ques provocades per la Covid, volem executar alguns projectes 
importants com la instal·lació de plaques solars i sistemes de cli-
matització a les llars d’infants, la realització de millores a la zona 
esportiva de La Canyera, inversions en polítiques d’habitatge, 
l’adequació de l’espai de la connexió de l’avinguda Canigó amb 
el carrer Almogàvers o la reforma parcial de la Plaça Catalunya. 

Tot això, sense oblidar un dels nostres objectius com a poble, 
que és avançar en la construcció d’un nou geriàtric. Juntament 
amb la imminent revitalització de la Llar de Jubilats i l’impuls 
a l’atenció domiciliària, ha de ser un punt d’inflexió en les polí-
tiques adreçades a la gent gran.

Tot i la situació viscuda durant aquests mesos, amb pèrdues 
irreparables de llagosterencs, confinaments durs i afectacions 
econòmiques greus, volem destacar alguns aspectes que han 
brillat dins la foscor. La solidaritat entre veïns, l’autoresponsa-
bilitat mostrada a l’hora de complir amb les diferents recoma-
nacions o la imaginació desplegada entre tots per adaptar-nos 
a les noves situacions ens han d’omplir d’orgull com a poble.

ERC

Els límits 
i els reptes
Si diuen que la política és la consciència dels propis límits, en la 
política municipal només cal fer l’exercici de traslladar els pro-
jectes al pressupost per constatar-ho. I si sempre és així, durant 
aquests llargs mesos de pandèmia ho ha estat especialment. 
Negocis tancats, treballadors a l’atur i sense prestacions, grans 
desigualtats en l’accés a l’educació, accentuació de les condici-
ons de precarietat preexistents i grans dificultats o, directament, 
dificultats insalvables per poder satisfer drets bàsics com el de 
l’habitatge o la salut, o per poder proporcionar, des de l’ajunta-
ment, els serveis que ens corresponen per competència directa. 
Aquesta és la nostra realitat; la que ens trobem pels carrers de la 
nostra població i la que truca a un Govern Municipal les portes 
del qual hem procurat mantenir sempre obertes. Ja sabem que 
per evitar els contagis i el seu creixement geomètric cal adoptar 
mesures que limiten les interaccions socials i que ens obliguen 
a suspendre activitats, però aquesta no pot ser la nostra única 
reacció política. És imprescindible restituir i reforçar un siste-
ma de sanitat públic que des de fa anys s’havia anat retallant 
i degradant a l’empara d’aquella cultura de menyspreu d’allò  
social, públic i comú que predominava en els discursos de les 
formacions polítiques majoritàries. O que la crisi associada a la 
pandèmia i que afecta de forma tan desigual, requereix un rescat 
social que s’ha de finançar gravant tributàriament als que n’han 
sortit beneficiats i els sectors econòmics més poderosos. I també 
que a l’hora d’adoptar mesures convindria tenir presents les 
diferències existents al territori o que cal afinar en la recerca de 
l’equilibri entre la necessitat de contenir i superar la pandèmia 
i les necessitats essencials de mantenir les relacions personals 
o la vida cultural. En poblacions com la nostra, la distància en-
tre el govern municipal i els problemes quotidians és mínima. 
Governem a un pam de les angúnies i les dificultats dels nostres 
veïns i no obstant això, el pes dels pressupostos públics locals (i 
per tant, la capacitat de resposta) és dels més baixos d’Europa. 
I la possibilitat d’incrementar-lo passa quasi exclusivament per 
augmentar un IBI que ja tenim prou alt. 

Aquests són els límits de la política municipal, però que en 
tinguem consciència no vol dir que, d’una banda, no hàgim de 
gestionar els recursos de manera justa, i de l’altra, que no ens hà-
gim de proposar franquejar-los. Per construir un poble més just i 
millorar les condicions de vida de totes les persones que hi viuen, 
hem de guanyar capacitat de decidir el nostre destí; hem de pro-
curar relocalitzar l’economia, reduir i gestionar adequadament 
els residus, avançar cap a la transició ecològica, cap a la sobirania 
energètica i l’alimentària; perseguir l’exercici de la democràcia 
en el seu sentit més profund, entendre la cultura com un eix 
vertebrador, impulsar polítiques socials que corregeixin les de-
sigualtats, reforçar els serveis públics municipals i recuperar tots 
els que s’han cedit a empreses dedicades a la mercantilització 
de les necessitats essencials; crear un parc públic d’habitatge 
que compensi les ineficiències del mercat lliure o potenciar les 
iniciatives que sorgeixen de la societat en defensa del bé comú 
i dels interessos col·lectius.  I exigir també, tant a la Generalitat 
com a l’Estat, un millor finançament del món local, que ens 
permeti oferir els serveis que es mereix la ciutadania. Aquesta 
és la nostra aposta i l’horitzó cap al qual hem proposat avançar.

CUP-ALL
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Com treballar pel poble 
des de l’oposició
A més d’un any i mig vista de les darreres eleccions munici-
pals, que ens encomanaven a tots el repte d’aprendre un nou 
paper, en el nostre cas com a oposició, ens trobem immersos 
en la segona onada d’una pandèmia mundial que ha originat 
una forta crisi sanitària, social i econòmica. Vivim temps 
difícils també en l’àmbit municipal, ja que ningú queda al 
marge de les conseqüències derivades de la Covid-19.

Des de la declaració inicial de l’estat d’alarma el mes de 
març passat, ens vam posar a disposició de l’equip de govern. 
Vam plantejar una taula d’emergència per fer front a aques-
ta crisi, en la qual fossin presents tots els agents implicats, 
socials, econòmics i polítics. Proposta, però, que va quedar 
sobre la taula ja que al govern municipal no li va semblar prou 
interessant impulsar-la.

Sabem de la dificultat de la gestió del dia a dia d’un Ajun-
tament,  i entenem que aquestes circumstàncies no són agra-
dables d’administrar. És per això que hem ofert la nostra 
col·laboració en diferents ocasions, demanant que es tinguin 
en compte les opinions dels grups de l’oposició. Són els grups 
que formen l’equip de govern els que han de fer això, governar, 
però creiem que vivim temps en els quals serien essencials 
grans consensos en temes tan importants com l’elaboració de 
les ordenances fiscals. Som contraris a una pujada de taxes 
que perjudiquen essencialment el gruix dels ciutadans i ciu-
tadanes de Llagostera, amb un increment del 10% de la taxa 
d’escombraries als particulars, i d’un 5% als comerços, prou 
castigats ja pels tancaments imposats per Estat i Generalitat.

La preocupació pels efectes de la crisi de la Covid-19 ha 
estat el focus d’atenció també de la política municipal dels 
darrers mesos. Com a oposició hem impulsat i presentat mo-
cions en aquest sentit, l’última sol·licitant per enèsima vega-
da la convocatòria del Consell Municipal de Salut, que enmig 
d’una crisi sanitària sense precedents, encara no s’havia 
convocat ni una sola vegada des de l’inici del mandat. 

Hem continuat presentant mocions que han d’ajudar-nos 
a sortir reforçats com a poble d’aquesta situació. Hem sol·lici-
tat l’impuls d’un Pla Estratègic de l’Esport, que vagi molt més 
enllà de la pràctica esportiva tradicional, i que englobi l’es-
port com un eix fonamental de cohesió social. Hem demanat 
que s’incrementi la inversió en polítiques mediambientals i 
que s’avanci en una eficient i responsable gestió dels residus. 
També vam presentar una moció sobre l’estat de neteja dels 
carrers del poble, de les urbanitzacions, i de certes depen-
dències municipals. Durant moltes setmanes, si no mesos, 
vam poder comprovar com el poble estava realment brut. 
Eren necessàries mesures urgents per recuperar els nivells 
de neteja que s’havien assolit els darrers anys, i per això vam 
demanar que es reforcessin els mitjans i es dotés dels recursos 
necessaris la brigada municipal.

Aquests són només alguns exemples de la nostra tasca 
com a oposició. Nosaltres tenim un model de poble que se-
guim defensant. Més enllà de certes polítiques de maquillat-
ge, impulsades per l’equip de govern, nosaltres ens seguim 
erigint com una alternativa sòlida que compta amb un bagat-
ge històric i amb un projecte de futur engrescador.

Junts per Llagostera

Una oposició per construir 
una Llagostera millor
Llagostera ha estat colpejada per una pandèmia mundial, un 
virus ha entrat a casa nostre: el coronavirus.

Un any excepcional, que recordarem al llarg de molts i no 
oblidarem la gran majoria. 

Un any en el qual, malauradament, hem hagut d’acomi-
adar veïns i veïnes del nostre poble, que han perdut la vida 
per aquest maleït virus. I volem donar tot el nostre suport a 
les famílies.

Una pandèmia que ha marcat un abans i un després en la 
societat, en el sistema sanitari, en l’economia i que ha marcat 
encara més diferència en l’escletxa social.

I és aquí on els polítics tenim l’obligació i el deure de tre-
ballar perquè les persones puguin viure en dignitat, de vetllar 
pels més desfavorits socialment, per la sanitat pública de qua-
litat, per a la gent gran, per als infants, per als treballadors i 
autònoms, per a l’esport i la cultura.

Tota Llagostera avançarem i ho aconseguirem junts, i des 
de l’ajuntament hem d’assumir la responsabilitat com admi-
nistracions pròximes a la ciutadania, perquè sigui una realitat.

Hem de vetllar per les persones, treballadors, autònoms, 
per l’educació, l’esport i la cultura segura, comerços i restau-
ració de proximitat.

Hem de treballar junts, per a totes i tots els que han patit i 
de fet encara pateixen la crisi sanitària, econòmica i social que 
està marcant la Covid-19.

El proper pressupost del 2021 no sabem cap a on anirà en-
caminat, si no contempla canvis d’excepcionalitat; com serà 
el pròxim any, que no comptin amb nosaltres.

Hem d’anar encaminats amb increment d’ajuts social, hem 
de vetllar per la creació i recuperació de llocs de treball i amb 
totes i tots els que estan patint aquesta forta crisi, llavors ens 
sumarem.

La Covid-19, a més, ha obligat a fer canvis inesperats, com 
la ubicació del mercat setmanal. Llagostera va decidir per 
votació popular la seva implantació definitiva i per part de 
l’ajuntament serà necessari un arranjament per evitar bassals 
els dies de pluja amb un aparcament ben condicionat.

Però no tot el que ha dut la pandèmia ha estat dolent; també 
ha tret el millor de la ciutadania: solidaritat des de la creació 
de mascaretes de roba, amb impressores 3D, voluntaris i vo-
luntàries per dur menjar, material escolar, etc.

No podem acabar aquestes línies sense agrair la feina feta a 
totes aquestes persones esmentades, i a tot el personal sanitari, 
de seguretat, d’alimentació, farmacèutic, d’educació, cultura i 
un llarg etc. I ara ens toca retornar-ho, vetllant per tots i totes.

I un especial esment a totes les treballadores de l’hospital 
Josep Baulida, que ho estan donant tot des del minut zero, 
sense cap contagi i així ho va demostrar Llagostera atorgant 
el premi Ou de Reig.

Els i les Socialistes apostem per una oposició constructiva, 
per fer una Llagostera millor i ara més que mai, unida, solidà-
ria, feminista i pròspera.

Tots plegats hem d’onejar la bandera de la solidaritat, la 
fraternitat perquè tots junts ho aconseguirem, ens en sortirem 
junts, sense excepcions, sense deixar a ningú enrere.
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Campanya 
de vacunació 
de la grip
Gràcies a la Creu Roja es va habilitar un hospital de campanya

Des del 22 d’octubre fins al 23 de 
novembre es va realitzar a Llagos-
tera la campanya anual de vacuna-
ció contra la grip. Enguany es va 
habilitar un hospital de campanya 
al costat del CAP, gràcies a la col·la-
boració de la Creu Roja, ja que els 
professionals sanitaris van decidir 
posar les vacunacions fora dels 
centres sanitaris per tal de reduir el 
risc de contagi per la Covid-19.

La grip és una malaltia produïda 

per un virus que té major incidèn-
cia durant l’hivern. Actualment, la 
vacuna és molt segura i ben tolera-
da, recomanada a persones d’edat 
igual o superior a 60 anys, persones 
de menys de 60 anys que presenten 
un alt risc de complicacions deriva-
des de la grip, persones que poden 
transmetre la grip a les que tenen 
un risc alt de presentar complica-
cions i persones que treballen en 
serveis públics essencials.

El Servei d’Atenció 
Ciutadana canvia 
de lloc

Amb la voluntat de millorar i apro-
par el Servei d’Atenció Ciutadana 
(SAC) als veïns i veïnes de Llagostera, 
a finals de novembre es va traslladar 
l’oficina del SAC a l’edifici de la Fari-
nera, situat al número 6 del passeig 
Romeu (entrada pel Parc de l’Esta-
ció).  El Servei d’Atenció Ciutadana 
va néixer amb la intenció de donar 
un millor servei als ciutadans i ser 
més eficients pel que fa a la tramita-
ció dels assumptes administratius 
d’àmbit municipal, així com per fa-
cilitar informació sobre les activitats 
que les diferents unitats/serveis de 
l’Ajuntament duen a terme. El SAC 
inclou el registre d’entrada general 
de documentació així com el padró 
d’habitants.

SANITAT / ATENCIÓ CIUTADANA

Horari: de 9 a 14 h. 
T. 972 830 375 
Correu electrònic: 
sac@llagostera.cat 


