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EDITORIAL

PLANS, PROGRAMES, PROJECTES, ACCIONS 
Pla, programa, projecte. Aquests són els diferents graus de la planificació estra-
tègica de qualsevol propòsit públic o privat, tant si persegueix perfeccionar la 
gestió com impulsar-ne la transformació. I aquestes són també les etapes de la 
política municipal.  En aquesta publicació us presentem una selecció de la feina 
feta els darrers mesos. Tota forma part d’un pla, d’un programa o d’un projecte. 
És a dir, de la definició dels grans objectius per desenvolupar i concretar l’acord 
de govern signat entre ERC i CUP-ALL a l’inici del mandat. L’estat del qual, per 
cert, vam presentar en audiència pública el 30 de novembre al Casino Lla-
gosterenc.

Si el pla és afavorir el comerç local, relocalitzar l’economia i fomentar els 
circuits curts de comercialització, la campanya impulsada aquest desembre 
des de l’àrea d’Activació Econòmica “Comprar a Llagostera té premi” és 
la concreció d’un dels projectes que en deriven. Si el pla és facilitar l’accés a l’ha-
bitatge i combatre les emergències generades pel mercat privat, el programa ha 
d’incloure l’increment de la borsa d’habitatges de gestió municipal, i projectes 
com ara el conveni amb la Sareb o els avantatges oferts als propietaris per 
cedir els seus habitatges a la borsa de lloguer local en són concreció; com també 
ho ha estat la petició perquè Llagostera sigui considerada una àrea de mercat 
tens i es limitin els increments del preu del lloguer. Si la preocupació pel canvi 
climàtic i els greus reptes mediambientals s’assumeixen amb rigor i responsabi-
litat, cal dissenyar plans com el nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima per avançar en la transició energètica, accions pioneres com el Compro-
mís residu zero i millores en la recollida de residus com les previstes per 
als pròxims mesos. Si ens preocupa la sostenibilitat i l’efecte de l’ús de produc-
tes químics sobre la salut, l’aposta per la implantació de la xerojardineria és 
una mesura imprescindible, com ho seria per a la racionalització del transport 
públic interurbà, la realització del projecte del Tren de la Costa Brava, al qual, 
des del consistori es va donar suport unànimement. Si es té la consciència 
que cal esponjar, facilitar la mobilitat, l’arranjament d’un espai amb 50 pla-
ces d’estacionament públic és la concreció imprescindible d’un programa. 
També ho és la cobejada reobertura i dinamització de la llar de la gent gran 
o l’impuls a la construcció del nou geriàtric, o els plans per desenvolupar, in-
crementar i dignificar els serveis de cures a les persones més vulnerables, però 
també el suport decidit al cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones 
en situació de dependència proposat des de l’IES llagosterenc. 

L’adhesió local a Educació 360, que converteix les viles en espais integrals 
d’educació per facilitar la igualtat d’oportunitats i l’enfortiment comunitari, és 
un d’aquests plans essencials. En realitats com la del PTT llagosterenc que, 
amb el projecte de cooperativa EcoArdenya, va guanyar un dels premis 
Impuls del Departament d’Educació, la 8a edició de la Guia de recursos edu-
catius del municipi o la creació del Consell d’Infants com un pas més per 
incrementar les polítiques de participació que, amb l’aprovació del Nou Regla-
ment de participació, s’han situat com un dels eixos del mandat. 

Els plans de convertir la Cultura en un element vertebrador que ens enri-
queixi hem procurat concretar-los en accions com l’Arrima’t, de celebració 
de la poesia i la paraula, o l’Arrela’t, que a partir de les tradicionals jornades 
del Segar i el Batre, vol aprofundir en la realitat i reptes del món rural. I els de  
convertir el nostre en un municipi feminista, amb campanyes com “Això és 
violència” per visualitzar les violències quotidianes de la cultura patriarcal, 
o amb concrecions com el protocol per abordar les violències masclistes 
en espais d’oci impulsat per l’àrea de Joventut. O plans imprescindibles per 
combatre les desigualtats com el que s’ha concretat en les subvencions per a 
casals d’estiu, material escolar i activitats extraescolars, per evitar que les 
barreres econòmiques segreguin i expulsin des de la infantesa.     

Plans, programes, projectes i accions per aproximar-nos al poble socialment 
just, democràtic, feminista, pròsper i respectuós amb el territori que cobegem.     

Equip de Govern de Llagostera

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
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HABITATGE

S’inicia la construcció de 
16 habitatges de protecció 
oficial 
Estan destinats a persones de més de 60 anys, plenament autònomes, en règim de lloguer assequible

Habitats amb 
garanties a la 
Borsa de Lloguer 
L’Ajuntament de Llagostera vol 
solucionar la problemàtica relacio-
nada amb l’habitatge i amb els més 
de 300 habitatges buits que hi ha 
al municipi. Per això fa una crida 
als propietaris d’aquests habitatges 
perquè entrin a la Borsa de Lloguer. 
Aquesta Borsa municipal els ofereix 
diversos avantatges: la garantia de 
cobrament del 100% del lloguer, 
cobertura amb dues assegurances, 
bonificació del 95% en l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI) i l’accés 
a subvencions de 10.000 € per a la 
rehabilitació. 

La Fundació Privada Patronat San-
ta Creu de la Selva va iniciar aquest 
juny les obres de construcció d’un 
edifici de protecció oficial ubicat 
al carrer Roser de Llagostera que 
constarà de 16 habitatges destinats 
a persones de més de 60 anys que 
siguin plenament autònomes. 

Els habitatges projectats tindran 
entre una i dues habitacions i es 
preveu que estiguin acabats a finals 
de 2022 i seran gestionats directa-
ment per la Fundació en règim de 
lloguer assequible. 

Aquests tipus d’habitatges 
col·laboratius, àmpliament estesos 
a països del centre i nord d’Euro-
pa, permeten reunir persones amb 
perfils i interessos compartits amb 
voluntat de fer vida en comunitat. 
Tot i així, cada unitat familiar dis-

posa del seu habitatge d’ús privat, 
però compta amb zones comunes 
on els veïns poden desenvolupar 
activitats conjuntes. Per tal de dis-
posar d’espais comuns suficients, 
no s’ha esgotat la densitat màxima 
d’habitatges permesa, la qual cosa 
permet que l’edifici tingui dues 
sales comunes de 100 m² cadascu-
na equipades amb cuina, menjador 
i sala d’estar, entre altres, a més 
d’àmplies terrasses exteriors, jardí 
comunitari, 20 aparcaments sub-
terranis i 18 trasters.

En conseqüència, els destinata-
ris d’aquest projecte hauran de ser 
persones predisposades a la parti-
cipació. En definitiva, es pretén un 
equilibri entre la vida privada de 
cadascú i la convivència activa del 
col·lectiu.

Ordenança sobre 
habitatges buits 
de grans tenidors
El Ple municipal va aprovar el mes 
de juliol per unanimitat la propos-
ta d’ordenança amb la voluntat de 
mobilitzar els més de 100 habitatges 
buits que hi ha a Llagostera en mans 
de grans tenidors, com ara bancs o 
fons d’inversió. Així, l’Ajuntament 
pot activar, en la mesura que sigui 
possible, aquests habitatges de-
socupats perquè donin servei a la 
població que ho necessiti: famílies 
tutelades pels serveis socials, joves 
que es volen emancipar, persones 
grans que viuen soles i en situació 
precària... 

Conveni amb Sareb 
per a la cessió de 
sis habitatges
L’Ajuntament de Llagostera i la 
Sareb han signat un conveni per a 
la cessió de sis habitatges destinats 
a lloguer assequible o per satisfer 
emergències residencials. Així es 
contribueix a garantir el dret a un 
habitatge digne a aquelles persones 
en situació de vulnerabilitat social 
i que no poden pagar el lloguer al 
mercat lliure. L’Ajuntament seguirà 
treballant per poder incrementar el 
parc d’habitatges socials i fer front, 
en la mesura que es pugui, a la com-
plexa i dramàtica situació de manca 
d’habitatges socials.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA / NOVES TECNOLOGIES

Bona afluència 
de públic a la 19a edició 
de la Fira del Bolet 
Enguany la mostra ha estrenat imatge promocional i l’activitat “Bolets en Família”

Amb una imatge promocional com-
pletament renovada que ressalta el 
vincle històric entre el municipi i 
el patrimoni natural, Llagostera va 
celebrar la 19a edició de la Fira del 
Bolet el 12 d’octubre passat. 

Després de l’aturada del del 
2020, a causa de les restriccions per 
la pandèmia, Llagostera va recupe-
rar el Mercat del Bolet ambientat 
a principis del segle passat amb 
parades, activitats, demostracions 
d’oficis, tallers, exposicions, gas-
tronomia relacionada amb el món 
del bolet i la recreació d’un bosc 
a l’interior de la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

Una de les novetats d’enguany 
va ser l’activitat “Bolets en Famí-
lia”, una proposta per anar a caçar 
bolets al massís de les Cadiretes 
que incloïa esmorzar i una xerrada 

amb experts per resoldre dubtes 
sobre la cerca dels bolets a la nostra 
zona. En aquesta edició, el Premi 

Ou de Reig va ser per als voluntaris 
que organitzen la festa de la Gent 
Gran.

La tercera edició de la Mobile 
Week Catalunya va fer parada a 
Llagostera. Del 5 a l’11 de juliol, el 
municipi va ser una de les divuit 
seus d’aquest esdeveniment tecno-
lògic. A la demarcació de Girona, 
Llagostera va compartir seu amb 
Girona, Figueres i Riudellots de la 
Selva. 

La Mobile Week Catalunya té 
com a objectiu apropar la tecnolo-

gia a la ciutadania i ser un espai de 
reflexió i debat obert a tothom per 
impulsar l’empoderament digital 
de tothom. 

Aquesta edició va girar al vol-
tant de tres temàtiques: la protec-
ció de la privacitat i dades a Inter-
net, les habilitats professionals 
digitals que demana el mercat i el 
paper que desenvolupa la tecnolo-
gia durant les crisis.

Llagostera ha estat una de les seus 
del Mobile Week Catalunya
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URBANISME

Solucions per 
als talls de 
subministrament
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat 
per unanimitat una moció pre-
sentada per l’equip de govern en 
la qual es demana a les empreses 
Endesa i Rec Madral, responsables 
del subministrament d’electricitat i 
aigua a les urbanitzacions de Selva 
Brava i Font Bona, que efectuïn 
les inversions necessàries en les 
seves xarxes per garantir a tots els 
veïns i veïnes un servei de qualitat. 
Ambdues urbanitzacions han patit 
històricament continus talls en el 
subministrament elèctric, repre-
sentant un seguit de molèsties i 
inconvenients al veïnat. L’Ajunta-
ment espera que aquests problemes 
se solucionin aviat.

50 noves places 
d’aparcament públic 
al nucli antic 
L’Ajuntament ha habilitat un pàrquing per disminuir la circulació en aquesta zona

Aparcar al nucli antic de Llagostera 
ara és més fàcil. L’Ajuntament ha 
habilitat unes 50 places gràcies a 
un acord de cessió temporal del 
terreny, una finca situada entre 
els carrers Girona i Albertí, que es 
destina a pàrquing. 

Aquest espai habilitat es troba 
molt a prop del centre del munici-
pi, on hi ha pocs llocs per deixar el 
vehicle. La proximitat de la finca 
amb el nucli antic permet deixar el 
vehicle molt a prop i acabar-hi d’ar-
ribar a peu. D’aquesta manera es 

disminueix la circulació pel nucli 
antic i s’evita també els problemes 
que ocasionen els vehicles mal 
aparcats.

Per tal d’aprofitar les places 
disponibles, l’entrada i sortida de 
vehicles es fa únicament pel carrer 
Albertí. Els vianants ho poden fer 
tant pel carrer Albertí com pel car-
rer Girona.  L’aparcament és d’ús 
públic i el temps màxim d’estacio-
nament és de 72 h. Per millorar-ne 
la seguretat s’hi ha instal·lat un 
sistema de videocàmeres. 

Millores a la plaça 
Catalunya  
La plaça Catalunya ha millorat el 
seu paviment per augmentar la se-
guretat i evitar relliscades. Durant 
el mes de juliol es va dur a terme 
la reparació de les llambordes i es 
van eliminar els trams de gespa. 
D’aquesta manera, s’ha millorat 
la circulació dels vianants, ja que 
s’ha anivellat el terreny i s’ha ins-
tal·lat paviment continu. 

La Llar de la gent 
gran, renovada  
Amb la instal·lació d’una barra de 
bar nova, una campana extracto-
ra de fums, la restauració de les 
portes, l’arranjament dels banys, 
el canvi de tota la il·luminació i 
treballs de pintura, entre altres 
millores, va quedar inaugurada la 
reforma de la Llar de la gent gran 
de Llagostera. La inversió ha estat 
de 40.000 €.
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Llagostera estudia crear 
una cooperativa 
en l’àmbit de les cures

Els regidors de Llagostera Enric Ra-
mionet i Anna Viñas van mantenir 
una trobada virtual amb Joel Fer-
rer, de l’Ateneu Cooperatiu de les 
Comarques Gironines, i Joan Trias, 
d’I-LabSo, per valorar la possibilitat 
de crear una cooperativa de tre-
ball en l’àmbit de les cures o bé la 
incorporació de treballadors locals 
a alguna de les que ja existeixi a les 
comarques gironines. D’aquesta 
manera, es pretén satisfer dues ne-
cessitats complementàries: d’una 
banda, les que es generen entorn 
de la residència Josep Baulida i les 
demandes que arriben a la regi-

doria de Drets Socials i, de l’altra, 
la creació d’ocupació en un sector 
amb molta oferta de treballadors 
generalment a l’atur o precaritzats.   

Amb els serveis i recursos que 
es disposen en l’actualitat, hi ha 
demandes i necessitats que no 
es poden satisfer, com ara l’aten-
ció domiciliaria en el sentit més 
ampli o les que genera la manca de 
places en un centre de dia o en un 
geriàtric. Així mateix, hi ha molts 
perfils laborals que es troben a la 
borsa de treballadors/es en cerca de 
feina que podrien donar resposta a 
aquestes necessitats.

Més subvencions 
per a activitats 
infantils
Amb l’objectiu d’agilitar el pro-
cés, enguany s’ha dut a terme una 
única convocatòria per a subven-
cions adreçades a activitats in-
fantils. El resultat és un augment 
molt considerable respecte a l’any 
anterior de les famílies que les han 
sol·licitat. Així, amb un pressupost 
total de 70.000 €, hi ha hagut 105 
beneficiaris per a casals d’estiu, 378 
per a activitats escolars i 179 per a 
material escolar.

Des de l’Ajuntament, es valoren 
molt positivament, ja que permeten 
fomentar la socialització i la igual-
tat d’oportunitats entre les nenes i 
els nens. 

Represa del 
Centre Obert
Amb el curs escolar s’ha reprès 
l’activitat del Centre Obert per a 
infants en situació de vulnerabi-
litat per ajudar-los en la socialit-
zació i a cobrir mancances que les 
famílies no poden oferir. Al centre 
s’ofereix suport acadèmic i es treba-
lla tant en activitats de lleure com 
en aspectes de la vida quotidiana.  
Actualment, a l’escola Lacustària i 
als equipaments de Serveis Socials 
s’estan atenent a 35 infants dividits 
en tres grups: 10 nens i nenes de P5 
i 1r, 15 de 2n, 3r i 4t i 10 infants de 
5è i 6è.
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CULTURA

IX Beca de 
Recerca Esteve Fa
L’objectiu és promoure la investigació en ciències socials i humanes 
en l’àmbit històric de la Llagostera i el seu entorn

El projecte “Llagostera i el conflic-
tiu segle XV”, de l’historiador Lluís 
Sales i Favà, ha guanyat la 9a edició 
de la Beca de Recerca Esteve Fa. A 
partir de dos llibres emesos per la 
cort local de justícia a les darreries 
del s. XV, el treball de recerca pre-
tén estudiar les formes i els tipus de 
conflictes al nostre municipi, així 
com els actors implicats. També 
es podran descriure les formes de 
vida de pagesos, vilatans, clergues 
i membres de la baixa noblesa a 
Llagostera. A més d’interès local, 
l’estudi estarà en línia amb la 

recerca acadèmica actual sobre la 
jurisdicció a la baixa edat mitjana.

 La dotació de la Beca és de 
3.000 € bruts, que es fan efectius 
en dues parts: 1.000 € en el mo-
ment de resoldre’s la concessió i 
2.000 € una vegada el jurat hagi 
dictaminat la qualitat del treball.

Hi poden optar investigadors 
que presentin projectes inèdits de 
recerca en els camps preferentment 
d’història i geografia, però també 
antropologia, sociologia, economia, 
dret, filologia, art, etc., referit a 
l’àmbit territorial de Llagostera.

Dels primers 
telèfons als 
mòbils d’avui
 
El pati de Can Caciques de 
Llagostera va acollir el 19 de 
setembre passat la jornada “Dels 
primers telèfons als nostres 
mòbils”, una exhibició de telèfons 
i dispositius mòbils de diferents 
èpoques amb l’objectiu de mostrar 
l’evolució de les telecomunicacions 
al llarg de les darreres dècades. 

A més d’exhibir-se telèfons 
antics i llistins de totes les 
èpoques, la jornada va comptar 
amb la participació d’Emilio 
Borque, tècnic de telefonia 
i amant de la història de les 
telecomunicacions, que va guiar 
els assistents en aquest recorregut 
per una tecnologia que ens ha 
canviat la vida, amb una xerrada-
vermut que va tenir lloc a les 12 del 
migdia.

Arrima’t. El nou 
Festival de Poesia

 
Llagostera va celebrar durant tot 
el mes de març la primera edició 
del Festival de Poesia Arrima’t, un 
total de 14 activitats, entre expo-
sicions, recitals, concerts, tallers i 
espectacles amb l’objectiu d’apro-
par la poesia en els seus múltiples 
vessant. Tot i que la proposta va 
néixer en un moment complicat, 
va tenir molt bona acollida i té la 
intenció de consolidar-se com a 
activitat rellevant dins la progra-
mació cultural local. 

Arrela’t. Jornades 
del segar i el batre
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament 
va organitzar Arrela’t, un espai de 
reflexió sobre la vida a pagès i els 
reptes del món rural. Del 15 al 18 de 
juliol es van programar activitats 
relacionades amb la pagesia, el tre-
ball al camp, l’alimentació, el con-
sum sostenible i la cultura tradi-
cional. Cal destacar la projecció al 
Casino Llagosterenc del documen-
tal Llagostera, reptes de futur de la 
pagesia, amb el testimoni de vuit 
llagosterencs i llagosterenques.

Restauració de la 
col·lecció Emili Vilà
L’Ajuntament de Llagostera ha 
iniciat la restauració de les 42 
obres (15 olis i 27 papers) del pintor 
llagosterenc Emili Vilà Gorgoll, 
adquirides a un particular. La 
restauració s’ha encarregat a la lla-
gosterenca Maribel Llobet, gradua-
da en conservació i restauració, i a 
la restauradora de béns culturals, 
Gemma Edo. L’objectiu és fer la res-
tauració per etapes amb la voluntat 
de conservar les peces i poder-les 
exposar al públic. 
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MEDI AMBIENT

Setmana Europea 
de l’Energia 
Sostenible
El municipi vol reduir les emissions de C02 en un 55% l’any 2030

Llagostera va tornar a participar 
en la Setmana Europea de l’Ener-
gia Sostenible que aquest any es 
va celebrar del 25 al 29 d’octubre, 
ja que és un municipi adherit al 
Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Ener-
gia.  A través del nou Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima 
que l’Ajuntament està redactant 
amb el suport de la Diputació de 
Girona, s’estan planificant noves 
actuacions pels próxims anys, que 
han de suposar una reducció del 
55% de les emissions de CO2 l’any 
2030.
La Setmana de l’Energia Soste-
nible vol conscienciar la societat 
sobre la necessitat de promoure 
l’eficiència energètica, les energies 
renovables i el paper clau de la ciu-

tadania en la transició energètica, 
sota el lema europeu: “Cap al 2030: 
reformar el sistema energètic euro-
peu”. La ciutadania tenim la clau 
per capgirar la situació a través de 
la participació i la implicació en la 
gestió de l’energia que utilitzem en 
el nostre dia a dia.

200 persones 
participen en la 
Festa de la Mobilitat 
L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, juntament amb el 
Grup Excursionista Bell-Matí i el 
Casal Parroquial, va organitzar 
el setembre passat la 13a Festa de 
la Mobilitat Sostenible, en la qual 
van participar unes 200 persones. 
Entre els actes organitzats cal 
destacar una caminada, una 
pedalada popular i diversos jocs al 
carrer. 

Així mateix, l’Ajuntament es va 
adherir a l’Estratègia catalana de 
la bicicleta 2025, amb la voluntat 
d’establir eines de planificació 
i desenvolupament, promoció i 
formació per impulsar l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport 
actiu i sostenible.

Instal·lació de 
panells informatius 
a la riera de 
Sant Baldiri

 
L’Ajuntament de Llagostera, en col-
laboració amb el Grup de Natura 
Sterna, va instal·lar el mes de juliol 
passat uns panells informatius a 
la llera de la riera de Sant Baldiri 
per regular l’accés de vehicles. 
L’objectiu és intentar que passin 
menys turismes i motos per poder 
així preservar la flora i la fauna de 
l’Espai d’Interès Natural Massís 
Cadiretes-L’Ardenya.

Llagostera defensa 
l’energia pública i 
s’adhereix a l’AMEP

 
Un total de 74 municipis i 4 entitats 
han constituït la nova Associació 
de Municipis i Entitats per l’Ener-
gia Pública (AMEP). L’objectiu és 
impulsar la titularitat, la propietat 
i la gestió públiques de les xarxes 
de distribució d’energia elèctrica; 
desenvolupar accions per promou-
re una transició energètica cap a un 
model que sigui just, democràtic 
i sostenible, així com assessorar 
els municipis que tinguin aquests 
mateixos interessos.

Xerojardineria 
a Llagostera

 
L’Ajuntament de Llagostera aplica, 
des de l’estiu, la xerojardineria en 
alguns dels seus parcs i jardins, que 
consisteix a tenir zones de jardineria 
autosuficient, sense productes 
químics, en els quals es deixa créixer 
l’herba autòctona i no cal regar.  
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Objectiu: Residu 0
a Llagostera
L’Ajuntament impulsa una campanya per reduir la generació 
de residus al municipi

Llagostera ha participat en la 
Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus celebrada del 20 al 28 
de novembre sota el lema “Suma’t 
a un món amb menys residus!”. 
L’objectiu d’aquesta edició era 
seguir conscienciant la població 
per tal d’aconseguir un canvi real 
en el model de consum i producció 
sostenible.

Des de l’Ajuntament es van 
organitzar diferents accions, 
com ara un punt d’informació al 
mercat, una xerrada sobre l’”Estil 
de Vida Residu Zero” a càrrec 
d’Esther Peñarrubia, i un taller 
de Furoshiki: l’art d’embolicar 
amb roba paquets i regals. També 
es van repartir  bosses de xarxa 
de cotó per fomentar la compra 
a granel i evitar embolcalls 
innecessaris.

Mesos abans, dins d’aquesta 
mateixa campanya, es va 
organitzar una recollida de residus 
en espais verds urbans i de bosc 
en els actes emmarcats dins 
l’European Clean Up Day. Aquesta 
acció es va fer en col·laboració 
amb el GE Bell Matí i la Societat de 
Caçadors Sant Hubert.

Millores en la 
recollida de 
residus a les 
urbanitzacions 
i veïnats
A partir del 15 de desembre 
s’han començat a implementar 
canvis en la recollida de 
residus domiciliaris, amb la 
substitució dels contenidors de 
les urbanitzacions de Selva Brava 
i Font Bona i dels veïnats de Gaià, 
Panedes, Bruguera, Llobatera i 
Sant Llorenç per uns de nous amb 
control d’accés mitjançant un 
dispositiu magnètic, per conèixer 
les aportacions que es fan de la 
fracció orgànica, envasos i resta i 
poder optar així a bonificacions en 
la taxa d’escombraries.

PORTA A PORTA
A partir del febrer de 2022 
està previst que la Canyera, la 
Mata i Mont-Rei s’incorporin al 
sistema de recollida Porta a Porta 
(PaP), igual que els veïnats de 
Cantallops, Creu de Serra, Ganix, 
la Mata i Pocafarina, aquests 
però amb una altra freqüència de 
recollida. Per a aquestes noves 
zones i per al nucli i Llagostera 
Residencial la fracció del vidre es 
passarà a recollir també porta a 
porta i es retiraran els contenidors 
de vidre del carrer. Finalment, 
s’establirà un nou calendari, que 
recollirà algunes reivindicacions 
laborals dels treballadors de la 
recollida d’escombraries.

L’Ajuntament de Llagostera ha 
fet  un pas endavant per reduir la 
generació de residus al municipi 
amb la campanya “Compromís 
Residu Zero”, que a banda de 
reciclar, vol promoure les quatre 
accions que comencen per la lletra 
R: reduir, recuperar, reutilitzar i 
reparar.

La iniciativa pretén que la 
ciutadania assumeixi una sèrie 
d’hàbits encaminats a la prevenció 
i a la disminució de residus. Entre 
aquestes accions hi ha l’intercanvi 
de joguines i roba, la reparació 
d’objectes per allargar la seva 
vida útil, la compra de productes 

a granel (sense embolcalls 
innecessaris), l’ús de bosses 
reutilitzables, els envasos de vidre 
i el fet d’evitar el malbaratament 
alimentari.

Els ciutadans i ciutadanes que 
assumeixin aquest hàbits poden 
aconseguir una bonificació de fins 
al 30% de la taxa d’escombraries 
municipal. Aquest descompte és 
compatible amb la bonificació 
per ús de la deixalleria, la de 
realització de compostatge casolà 
i el descompte per a persones 
majors de 65 anys, fins a un 
percentatge màxim d’un 40% 
total.

Suma’t a un món 
amb menys residus!



LLAGOSTERA 10

EDUCACIÓ

Llagostera 
demana un nou 
cicle formatiu 
d’Atenció 
a persones 
dependents
La petició es va fer a proposta de l’Institut 
amb el suport de l’Ajuntament

L’alcalde de Llagostera, Toni Nava-
rro, es va reunir el mes de novem-
bre amb Adam Manyé, director 
dels Serveis Territorials d’Educació 
a Girona, per presentar i defensar 
el projecte que l’equip directiu de 
l’Institut havia fet arribar al Depar-
tament d’Educació per demanar 
que el curs vinent es faci el cicle 
formatiu de grau mitjà d’Atenció 
a persones en situació de depen-
dència. A la trobada també hi van 
assistir Susana Lara i Laia Nadal, 
directora i cap d’estudis del centre 
educatiu, així com Mireia Malagón, 
tècnica d’Educació de l’Ajunta-
ment. 

No és la primera vegada que l’Ins-
titut de Llagostera fa una sol·lici-
tud d’aquest tipus, ja que l’equip 
directiu considera bàsic disposar 
d’aquesta oferta educativa al muni-
cipi. Quan van plantejar la proposta 
a l’Ajuntament, de seguida van re-
bre el seu suport. El cicle formatiu 
de grau mitjà d’Atenció a persones 
en situació de dependència resulta 
molt oportú perquè tant a Llagoste-
ra com en les poblacions properes 
hi ha mancança de personal format 
en aquest àmbit. 

A més, aquest perfil garanteix 
que els i les alumnes puguin fer les 
pràctiques al municipi i en un futur 
inserir-se laboralment sense difi-
cultats. D’altra banda, obriria les 
portes a tenir un cicle formatiu de 
grau superior de la mateixa família 
més endavant, com ara el d’Edu-
cació infantil, Integració social, 
Animació sociocultural i turística, 
etc.

Els Serveis territorials de Girona 
valoraran la petició juntament amb 
totes les de la resta de centres.

Pla estratègic 
Educació 360: tret 
de sortida
L’Ajuntament de Llagostera s’ha 
adherit a Aliança Educació 360, 
una iniciativa educativa, social i 
política que planteja connectar els 
aprenentatges que es produeixen 
en tots els temps i espais de la vida 
de les persones i que aposta per la 
participació, l’equitat i la connexió 
com a base del treball comunitari.

Per concretar les línies estra-
tègiques que cal seguir en l’àmbit 
educatiu a mitjà i llarg termini a 
Llagostera, l’àrea d’Educació ha 
redactat el Pla estratègic Educació 
360, basat en el resultat del procés 
participatiu en el qual hi han pres 
part diversos agents: famílies, cen-
tres educatius, entitats, empreses 
privades i Ajuntament. 

El Consell d’Infants 
Municipal, en marxa
Aquest curs s’ha engegat el Consell 
d’Infants a Llagostera, un òrgan 
de participació que incorpora la 
mirada dels infants de 5è i 6è de 
primària en la presa de decisions 
d’àmbit municipal. Prèviament 
a la seva constitució, el servei 
d’Educació va organitzar unes 
sessions participatives a totes les 
aules de cicle superior de primària 
per explicar el seu funcionament. 

Nova Guia de 
recursos educatius 
L’Ajuntament de Llagostera ha 
editat per vuitè any consecutiu un 
recull de totes les activitats for-
matives i educatives que es poden 
dur a terme durant aquest curs 
a la població. L’objectiu és oferir 
propostes als centres educatius per 
enriquir l’experiència formativa 
dels infants i joves.
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El PTT de Llagostera, premi 
d’emprenedoria dels Impuls FP
El PTT  (Pla de Trancisió al Treball)d’Auxiliar de vivers 
i jardins de Llagostera, juntament amb el PTT de 
Guíxols-Vall d’Aro, van guanyar la categoria d’empre-
nedoria dels premis Impuls FP, organitzats pel Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

L’alumnat va crear de forma fictícia la iniciativa 
Ecoardenya, una cooperativa de productes ecològics i 
de proximitat. El PTT de Llagostera es proposava com 
a productor principal gràcies al seu hort ubicat a Cassà 
de la Selva, mentre que el perfil d’hoteleria de Sant 
Feliu elaborava diverses receptes amb els productes 
(melmelades, sucs, sales…) i el de vendes s’encarregava 
de fer les campanyes de màrqueting i difusió. 

Taula rodona sobre la 6a hora
Els avantatges i els inconvenients de la 6a hora als cen-
tres educatius van centrar la taula rodona organitzada 
pel servei d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera 
el novembre passat. Albert Piñeira, diputat d’Educa-
ció de la Diputació de Girona va ser l’encarregat de 
moderar la taula en la qual van participar els docents 
Cristina Riu, Ester Gibert i Jaume Solomó, que van 
compartir la seva experiència.

El futur de la 6a hora és incert i dependrà de la 
voluntat del Departament d’Educació. La regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera, Silvia Fà, va 
agrair la participació dels ponents. Al final de l’acte es 
va obrir un torn de preguntes.

Podeu recuperar la taula rodona des del canal You-
tube de L’Ajuntament. 

Aprovades per 
unanimitat les 
ordenances fiscals 
per al 2022
El Ple municipal del 3 de novem-
bre va aprovar per unanimitat les 
ordenances fiscals per al 2022, en 
què destaca la congelació de l’IBI i 
l’increment de la taxa d’escombra-
ries.  

Aquest augment respon princi-
palment a la millora de les àrees de 
contenidors de les urbanitzacions 
de Font Bona i Selva Brava i dels ve-
ïnats de Gaià, Bruguera, Panedes, 
Llobatera i Sant Llorenç, i a l’am-

pliació del sistema porta a porta a 
les urbanitzacions de la Canyera, 
Mata i Mont-Rei i als veïnats de 
Cantallops, Creu de Serra, Ganix, 
la Mata i Pocafarina, previst per a 
l’any vinent.

Així, la taxa d’escombraries s’in-
crementa un 4% als habitatges del 
nucli urbà i urbanitzacions on es 
realitza el sistema de recollida por-
ta a porta, i un 110% en els veïnats, 
que seran els més beneficiats de les 
millores previstes que s’implanta-
ran a partir de desembre. Aquest 
increment es pot veure compensat 
considerablement si es participa 
correctament en la recollida selec-
tiva i s’apliquen les bonificacions, 
que poden arribar fins al 40% de la 

taxa. Per donar a conèixer el detall 
i les bonificacions s’editarà una 
guia que es farà arribar per casa 
per casa durant el primer trimestre 
del 2022. Podeu consultar el text 
íntegre de les ordenances al web 
llagostera.cat.
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Balanç de dos anys 
de govern
Es va presentar en una audiència pública al Casino Llagosterenc

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Llagostera, format per ERC i CUP-Al-
ternativa, ha fet balanç del pacte de 
mandat entre les dues formacions 
polítiques, fruit del resultat de les 
darreres eleccions municipals. L’acte 
va tenir lloc a finals de novembre al 
Teatre Casino Llagosterenc i es va 
poder seguir en directe per Youtube i 
per Llagostera Ràdio.

L’alcalde, Antoni Navarro, i cada 
un dels regidors i regidores van pre-
sentar i detallar les accions dutes a 
terme des de les respectives àrees i es 
va encetar un torn de preguntes obert 
al públic.

Amb l’audiència pública es fa un 
exercici de transparència i proximitat 
amb la ciutadania. Podeu recuperar 
íntegrament l’audiència pública des 
d’aquí:

Nou reglament 
de participació 
ciutadana
L’Ajuntament de Llagostera va 
aprovar per unanimitat el juliol 
passat el nou reglament de partici-
pació que pretén ordenar i estimu-
lar la intervenció dels ciutadans i 
ciutadanes en la presa de decisions 
públiques. També incorpora els 
instruments i mecanismes per a la 
participació i contempla la creació 
de diversos consells sectorials i 
territorials. L’anterior reglament 
datava del 2006 i havia quedat 
obsolet. 

Aquest és un pas més per 
facilitar el dret de la ciutadania a 
intervenir, de forma individual o 
col·lectiva, en la definició i l’apli-
cació de les polítiques públiques 
municipals.

La plataforma 
Decidim, 
en marxa
L’Ajuntament de Llagostera s’ha ad-
herit a la plataforma «Decidim» que 
ofereix la Diputació de Girona per 
vehicular els processos de partici-
pació ciutadana en els municipis. 
A través d’aquesta eina, adreçada 
de manera gratuïta als consistoris 
de les comarques gironines, l’Ajun-
tament centralitzarà els processos 
participatius que vagi organitzant 
al llarg de l’any.

La plataforma es va estrenar 
amb la votació per escollir la imat-
ge gràfica que identifica l’àrea de 
Participació Ciutadana i de tots els 
processos que s’impulsin des del 
consistori.

Un any molt 
esportiu
L’Àrea d’Esports segueix treballant 
en la redacció del Mapa d’Instal·la-
cions i equipaments esportius del 
municipi (MIEM) i el Pla esportiu 
local per preveure les accions per 
millorar i ampliar la pràctica espor-
tiva en totes les edats. La pandè-
mia ha impedit desenvolupar amb 
normalitat moltes de les activitats 
programades. Tot i això, cal desta-
car que s’ha aconseguit una de les 
fites en l’àmbit esportiu que és pro-
moure la pràctica entre les dones. 
Actualment, sis de cada deu ins-
cripcions a les activitats d’esports 
organitzades per l’Ajuntament són 
femenines. Cal destacar també que 
aquest 2021 s’ha fet la I Cursa de 
la Dona virtual, que va tenir gran 
participació, malgrat el moment i 
les restriccions per la Covid-19.
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SALUTTRANSPARÈNCIA

mòdul de suport a l’activitat COVID 
del CAP de Llagostera. En aquest 
espai s’hi va traslladar tota l’activi-
tat relacionada amb el coronavirus, 
com ara les proves PCR, els tests 
ràpids, la identificació de contactes 
i les exploracions. També s’hi fa 
l’atenció a persones amb proble-
mes respiratoris i símptomes de 
la COVID-19. Aquest mòdul resol 
els problemes d’espai que pateix el 
CAP de Llagostera, garanteix els 
dobles circuits i ofereix una major 
seguretat de professionals i ciuta-
dans dins els centres. 

Mascaretes 
transparents per 
a les educadores 
L’Ajuntament de Llagostera va 
adquirir mascaretes transparents i 
les va repartir entre les educadores 
de les llars d’infants municipals 
per facilitar la comunicació amb la 
mainada.

Les mascaretes s’havien conver-
tit en un obstacle per a les profes-
sionals a l’hora de comunicar-se 
amb nens i nenes. Aquesta pro-
blemàtica s’agreuja en l’educació 
infantil, etapa en què la comunica-
ció oral és bàsica. Gràcies a aques-
tes mascaretes, els infants poden 
gaudir de la gestualitat i l’expres-
sió facial de les seves educadores 
Aquestes mascaretes són reutilitza-
bles i estan homologades.

Aprovat el codi 
de conducta dels 
càrrecs electes 
de l’Ajuntament
S’ha aprovat per unanimitat el codi 
de conducta dels alts càrrecs i de 
bon govern de l’Ajuntament de Lla-
gostera. Es tracta d’un document 
sobre valors, principis i normes de 
conducta als quals s’han d’atenir 
els càrrecs electes. Els dos princi-
pals objectius d’aquest codi són es-
tablir els principis ètics que han de 
guiar l’actuació dels representants 
municipals i les normes de conduc-
ta que se’n deriven, i determinar 
els principis de bon govern que han 
de servir per fomentar una millor 
actuació de l’Ajuntament. 

Els principis es divideixen en 
dos apartats, ètics i de bon govern, 
mentre que les normes de conducta 
contemplen compromisos generals, 
els conflictes d’interessos i grups 
d’interès i els compromisos en rela-
ció amb la ciutadania. 

El document inclou també el re-
gistre de l’agenda institucional de 
l’alcaldia i dels regidors i regidores 
tant de l’equip de govern com de 
l’oposició, així com la publicació de 
la relació d’invitacions i regals.

Adhesió a la 
plataforma SITMUN 
L’Ajuntament de Llagostera s’ha 
adherit a la xarxa de serveis locals 
SITMUN (Sistema d’Informació Te-
rritorial Municipal) de la Diputació 
de Girona. Aquesta és una eina que 
es posa a disposició dels municipis 
gironins i que permet visualitzar 
tota la informació cartogràfica 
disponible actualment. Es tracta 
d’una plataforma gratuïta i de lliu-
re accés per a la ciutadania, que pot 
consultar en qualsevol moment, i 
que permet conèixer des de les da-
des del cadastre fins al tipus de sòl 
d’una parcel·la o la xarxa viària.

Infoparticipa: premi 
a la transparència 
i a la qualitat 
informativa
L’Ajuntament de Llagostera va 
obtenir de nou el segell Infopar-
ticipa que atorga el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) a les 
institucions municipals. Llagostera 
ha assolit per cinquena vegada con-
secutiva el 100% dels indicadors 
que avaluen la transparència i la 
qualitat de la informació publica-
da al web del consistori. Enguany, 
s’havia passat de 48 a 52 indicadors 
i s’havia augmentat també el grau 
d’exigència per part dels responsa-
bles avaluadors. 

Aquesta és la vuitena vegada 
consecutiva, des que es va instau-
rar el guardó, que l’Ajuntament de 
Llagostera rep el segell Infopartici-
pa. En l’edició passada, Llagostera 
va rebre el premi extraordinari a 
l’eficàcia comunicativa de la UAB, 
juntament amb els municipis de 
Centelles, Viladecavalls i L’Aldea, 
per disposar de webs municipals 
“en els quals la informació és parti-
cularment accessible, intel·ligible i 
llegible”.

Instal·lació d’un 
mòdul COVID al CAP 
A finals del mes de març, el Depar-
tament de Salut va instal·lar un 



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.

Molta feina feta i molt per fer
A l’anterior informatiu municipal dèiem que l’any 2021 havia de 
ser l’inici de la fi de la crisi sanitària que estem vivint. Aquesta 
voluntat de recuperació s’ha vist complerta a mitges. Hem arri-
bat a una “certa” normalitat que ens permet jugar amb un difícil 
equilibri amb  dos interessos fins a cert punt contraposats: la 
lluita contra la pandèmia i la necessitat psicològica de recuperar 
la vida social i cultural. 

Aquest fràgil equilibri ha mogut la nostra actuació, amb 
actes públics i reobertures que ens han permès tornar a una 
socialització imprescindible. Els exemples més paradigmàtics 
són la celebració de la Fira del Bolet o l’obertura de la llar d’avis, 
ambdues amb mesures preventives i amb una afluència de pú-
blic que demostra les ganes de tornar a la normalitat.

Hem treballat, doncs, posant com a focus principal les per-
sones, pensant en la gent, empatitzant amb els problemes que a 
tots ens ha dut aquesta pandèmia. Des del Govern hem decidit 
no incrementar l’IBI per a aquest 2022 i mantenir una fiscalitat 
que vagi en consonància amb els moments difícils que estem 
vivint. També hem augmentat les ajudes a les activitats extraes-
colars i continuem treballant per ampliar el parc d’habitatges.

Amb el marge de maniobra que ens ha permès la situació 
sanitària hem seguit treballant per aplicar el nostre model de 
poble en el qual la participació ciutadana té un paper prepon-
derant. Hem desenvolupat nous consells participatius, hem 
actualitzat el reglament de participació ciutadana i també hem 
estrenat una nova plataforma anomenada Decidim per poder 
fer consultes o processos participatius.

El nostre model també passa per un poble que elimini les 
barreres arquitectòniques, un poble còmode per als vianants. 
Les actuacions a la Plaça Catalunya o al Passeig han anat en 
aquesta línia. La nostra voluntat és avançar en la solució al 
problema de les voreres massa estretes que no permeten la 
mobilitat segura. També volem repensar el poble per facilitar, 
en la mesura del possible, moure’s amb bicicleta, fent itineraris 
segurs que donin continuïtat a actuacions com la que permet 
arribar a l’escola Puig de les Cadiretes en bicicleta.

Volem també un poble que pensi en les persones i per això 
treballem per donar resposta a les necessitats de la població. 
La recerca de nous espais d’aparcament que solucioni la manca 
de places a zones com el nucli antic o voltants, la reubicació del 
mercat per trobar de manera consensuada un espai millor, totes 
les passes que s’estan fent perquè el nou geriàtric sigui una rea-
litat o l’acord amb Salut per construir un nou CAP (quan aquesta 
revista arribi a casa vostra el nou espai d’urgències a l’actual 
CAP ja serà una realitat) van en aquesta línia.

Com dèiem, queda molt per fer, i entomem amb il·lusió el 
repte de donar-hi resposta. La construcció d’una nova xarxa 
d’aigua que millori les prestacions a Selva Brava i Font Bona, 
les possibilitats que donen tant els cursos formatius als nostres 
joves com l’obertura d’un cicle formatiu pel qual estem treba-
llant, les millores a la xarxa de sanejament o de l’enllumenat 
públic són algunes de les fites que ens engresquen a treballar 
en un mandat que ja ha passat l’equador.

Volem acabar aquest escrit demanant, un cop més, el màxim 
de precaució davant la situació sanitària perquè el problema 
no s’agreugi. Només d’aquesta manera es podrà avançar en el 
retorn de la desitjada normalitat.

ERC

Què fem a l’Ajuntament
Què s’espera d’un govern municipal? Què se n’avalua? Amb 
quines mesures, projectes i polítiques es guanya el sempre in-
estable favor de la població? Cal inaugurar piràmides? Orga-
nitzar espectaculars castells de focs artificials?  O simplement 
mantenir els carrers nets i la predisposició a agafar el telèfon a 
qualsevol hora? No ho esmentem per menysprear res; els carrers, 
les places i els equipaments, símbols tangibles del comú, hau-
rien de ser objecte d’estima general i de cura extrema per part 
dels administradors i els administrats. I que no sempre sigui 
així també ens descriu com a societat. És obvi que els serveis de 
l’ajuntament han de funcionar com un rellotge, amb eficiència 
i empatia, però el municipalisme, tal com l’entenem nosaltres, 
no pot ser només una gestoria simpàtica amb molta habilitat per 
al màrqueting. I no ho pot ser perquè ni aquest és el millor dels 
mons possibles, ni aquesta és la millor època de la història. Vivim 
afectats pel múltiples crisis: l’ecològica, la social, l’econòmica i la 
nacional. La nostra és una societat essencialment injusta a més 
d’insatisfactòria per a la majoria i qualsevol compromís polític 
que no passi per la simple voluntat de guanyar sou i cadira hauria 
de perseguir la transformació de la realitat. 

Fa unes setmanes vam participar, a Celrà, en una estimulant  
trobada municipalista de càrrecs electes que ocupen regidories o 
alcaldies en nom de CUP-Amunt del nostre territori. Vam explicar 
i compartir experiències, vam cultivar la crítica i l’autocrítica, ens 
vam recordar, recíprocament, les raons per les quals hem fet el 
pas cap a la política institucional i vam descriure els principis i 
els projectes del nostre municipalisme transformador. Som aquí, 
vam dir-nos, per situar la defensa del territori i la perspectiva 
ecològica com a element essencial. Per utilitzar estratègicament 
la contractació pública i guanyar sobiranies. Per relocalitzar 
l’economia i diversificar-la i empènyer-la en tot allò que ens afa-
voreix col·lectivament, com les cures, la transició energètica o 
l’agricultura ecològica i contenir-la en aquells sectors que ens 
perjudiquen per a la precarització inevitable del treball o els 
efectes devastadors per al territori.  També hi som per defensar 
les condicions materials de vida de la gent i garantir l’accés a 
l’habitatge i destinar recursos a la lluita contra les desigualtats. 
I per situar el feminisme a l’eix, aquest feminisme essencial que 
reclama vigorosament la transformació de moltes realitats i una 
nova mirada sobre totes les coses. I també per fomentar la parti-
cipació i la responsabilitat col·lectives i per treballar la memòria 
històrica i recordar-nos qui és i què vol el feixisme i situar en 
l’ànim col·lectiu la necessitat imperiosa de bandejar-lo. I perquè 
entenem la gestió de la cultura des dels municipis com la possibi-
litat d’aproximar-nos de manera plural, diversa, oberta, a les mi-
llors creacions del territori i com la potent arma transformadora 
que és. I encara més: com un instrument per crear vincles amb 
tots els territoris dels Països Catalans. I òbviament, també hi som 
per defensar el català i les polítiques antirepressives, que això està 
en la nostra naturalesa més profunda. Això és el que hem vingut 
a fer, sabent que el pas per les institucions és només una etapa 
d’un compromís polític que ni hi comença ni hi acaba. Aquesta és 
la nostra feina, la voluntat política que defensem a l’Ajuntament i 
en la publicació que tenen a les mans en donem alguns exemples, 
sabent, però, que tot allò que encara no hem iniciat, o no hem fet 
encara, o ja no podrem fer, és només perquè o ens ha faltat força o 
ens ha faltat temps. Res que la voluntat popular no pugui resoldre.

CUP-ALL
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LA VEU DELS PARTITS DE L’AJUNTAMENT

Fem balanç
Som a mitja legislatura, fins i tot una mica més, i és l’ocasió 
ideal perquè tant des del Govern com des de l’oposició en fem 
balanç. Sentint les intervencions dels regidors i de l’alcalde a 
l’acte de presentació del balanç que l’equip de govern fa de la 
primera meitat del seu mandat, trobem que certes actuacions 
són coherents amb l’acord que van signar ERC i CUP-Alter-
nativa. No entrem a valorar el nostre posicionament a certes 
polítiques de l’equip de govern, però amb la distància que 
donen dos anys i mig, polítiques com les d’habitatge, medi 
ambient o serveis socials, globalment semblen respondre a 
una estratègia de mandat. Ara bé, el programa d’inversions 
no respon a aquest criteri, i no trobem enlloc planificació, de-
finició de prioritats i un programa d’execució que permeti que 
aquests quatre anys acabin aportant millores per a Llagoste-
ra, tal com va succeir en mandats anteriors. La improvisació 
en alguns aspectes és evident, i en aquest mandat en tenim 
un grapat d’exemples.

I és en l’àmbit de l’urbanisme, i especialment en la gestió 
de les inversions, que la tasca de govern presenta fins ara 
més deficiències. El cas del geriàtric n’és l’exemple més clar: 
en dos anys i mig no hem avançat gaire. Tan sols s’ha encar-
regat una auditoria externa, referida a l’actual geriàtric, per 
avaluar-ne el funcionament i estimar futures necessitats. I 
pel que fa al projecte del futur equipament, únicament s’ha 
aconseguit l’autorització de l’ACA per tal que el geriàtric pu-
gui ser construït sobre els terrenys de l’avinguda de l’Esport, 
que ja es varen comprar per aquest fi fa una bona colla d’anys. 
Veient que encara falta iniciar el procés participatiu que n’ha 
de dissenyar l’estructura i el funcionament, i que s’ha encar-
regat un estudi de viabilitat econòmica, en col·laboració del 
Departament de Drets Socials de la Generalitat, arribem a la 
conclusió que ens presentarem amb tota probabilitat al final 
del mandat sense poder veure un projecte de geriàtric sòlid. 
Esperem equivocar-nos, encara hi ha temps.

El cas de geriàtric és una mostra de la deficient planifi-
cació de les inversions, que tenen com a mostra la recerca a 
correcuita d’un local per al jutjat de pau iniciada al mes de 
setembre, amb modificació de crèdit inclosa, i que finalment 
no s’ha pogut executar perquè no s’ha trobat local adient, o la 
inclusió en el pressupost 2021 d’una partida de 140.000 € per 
a la compra d’una finca a la Urbanització Els Escuts que no 
s’ha formalitzat, ni es farà, en deixar de ser necessària amb 
l’aval de l’ACA als terrenys de l’avinguda de l’Esport. També 
segueixen pendents la compra i enderroc de la finca de Ca 
la Txe o l’enderroc del taller situat entre els carrers Ramal i 
Panedes, entre d’altres.

En general, el percentatge d’execució del capítol d’inver-
sions del pressupost 2021 és realment millorable. Els pres-
supostos necessiten un procés de reflexió i una planificació 
d’execució sobre les partides que s’hi inclouen, i no deixen 
de comportar un compromís ferm amb la seva implantació 
que creiem no s’està complint. Esperem que el pressupost de 
l’any 2022 sigui quelcom més acurat que els dos darrers. Com 
dèiem més amunt: encara hi ha temps.

Junts per Llagostera

Cap a on va Llagostera?
En aquest darrer butlletí municipal voldríem destacar les man-
cances que veiem com a oposició a l’Ajuntament de Llagostera.

Els i les socialistes per Llagostera restem a l’espera de l’estudi 
de mobilitat que vàrem sol·licitar en forma de moció a l’inici del 
mandat, un estudi amb rigor i claredat sobre quin camí ha de 
recórrer Llagostera, que pugui garantir la seguretat tant dels 
vianants com de tota mena de vehicles que circulin pels nostres 
carrers. La convivència entre ambdós ha de ser coherent i segu-
ra, perquè com és ben sabut per tothom és molt senzill entrar a 
Llagostera, però molt complex poder-ne sortir.

Avui en dia encara no sabem si les obres al passeig Pompeu 
Fabra seran encertades, a causa dels canvis fets segons han 
anat apareixent diverses queixes per part de veïns i veïnes, per 
la manca d’un estudi previ amb cert rigor. Prioritzem la mobi-
litat sostenible com hem demostrat en altres mocions, com la 
sol·licitud d’una regulació municipal per a vehicles de mobilitat 
personal, com ara patinets elèctrics, la moció en suport al Tren 
de la Costa Brava, etc. Un estudi més que necessari i clarament 
prioritari per a nosaltres, i creiem que per part del govern actual 
també, pel fet que va ser aprovada per unanimitat.

Segons sembla els canvis de prioritats son a l’ordre del dia. 
Un canvi que encara no està del tot clar és la municipalització 
de la zona blava, no comptabilitzada inicialment al pressupost i 
incorporada posteriorment. No tenim clar si les màquines de la 
zona blava seran les que ja estan instal·lades, de segona mà o de 
nova adquisició. Una improvisació constant que hem denunciat 
en diverses ocasions i que és fruit de no tenir definida quina és la 
Llagostera que es desitja, per poder-ne millorar la gestió.

S’ha apujat l’aigua sense cap estudi previ, que podia haver-se 
fet gràcies a l’adhesió a l’AMAP, però aquesta es va fer després 
de la pujada. Una puja necessària a causa de l’augment del cost 
de l’aigua dels darrers anys, però d’altres despeses només es dis-
posava de la informació facilitada per l’empresa concessionària 
actual. Des de diversos punts de vista, les coses es veuen millor.

Els darrers anys, l’Ajuntament ha realitzat una inversió im-
portant en la formació d’agents que ja no formen part de la Policia 
Local de Llagostera. El govern actual vol destacar que han arribat 
a l’acord d’un mínim de tres anys abans de sol·licitar la sortida 
cap a altres municipis. Els i les socialistes creiem que  cal dialo-
gar i arribar a una solució molt més ferma i no temporal. Perquè 
invertir en seguretat és invertir en el benestar de la ciutadania. 
Una bona policia local no és només aquella que està ben formada, 
sinó la que és propera a la ciutadania i treballa a gust en el seu 
lloc de treball, com qualsevol altre personal de l’Administració i 
o a qualsevol altra feina. Esperem doncs que es trobi una solució 
definitiva per no continuar amb aquesta pèrdua d’agents.

També restem a l’espera de quin és el futur per als gats de 
carrer de Llagostera. Actualment, se’n fa més càrrec les persones 
voluntàries de les associacions protectores que no pas l’Ajunta-
ment, ja que no s’ha fet cap mena d’instal·lació de refugi. Sembla 
que per no haver arribat a cap acord amb aquestes associacions: 
primer fem-lo i després ja parlarem de qui se’n farà càrrec. Al cap 
i a la fi, la responsabilitat dels gats de carrer és de l’Ajuntament.

Clarament, només podem dir que restem a l’espera de saber 
quin és el futur que vol definir el govern per a Llagostera i la seva 
ciutadania.

Els i les socialistes ho tenim ben clar.

PSC
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Campanya 
“Això és 
violència”
L’objectiu és visualitzar les violències que es normalitzen

Coincidint amb el Dia internacio-
nal per a l’Eliminació de la Violèn-
cia Envers les Dones, l’Ajuntament 
de Llagostera va posar en marxa 
la campanya “Això es violència”. 
“Es tracta del resultat d’un treball 
de reflexió de les diferents àrees 
de l’Ajuntament, una visualització 
d’aquelles violències que vivim dia 
a dia i que en molts casos no perce-
bem o normalitzem, així com una 

denúncia a aquelles violències que 
cal erradicar”, tal i com ha explicat 
la regidora de Feminisme de l’Ajun-
tament, Anna Viñas.  

La campanya va consistir en 
la instal·lació de cartells en els esta-
bliments comercials i en els espais 
de restauració del municipi, per 
tal de generalitzar la reflexió sobre 
aquestes violències a la ciutadania 
llagosterenca.

Comença 
l’elaboració del Pla 
d’Igualtat municipal
En línia amb el compromís i la 
mirada feminista, l’Ajuntament de 
Llagostera va començar a elaborar 
el mes de setembre el Pla d’Igualtat 
municipal, que es fa conjuntament 
amb la cooperativa Sudergintza i que 
constarà de diferents fases. 

En aquesta primera fase, s’està 
fent un diagnòstic de la situació a 
través d’entrevistes amb professio-
nals, càrrecs electes i ciutadania, 
anàlisis de documentació i dels 
pressupostos, grups de discussió i 
tallers i constitució d’un grup motor. 
Més endavant, es farà la redacció del 
Pla amb les activitats plantejades i 
una darrera fase de comunicació, 
en la qual es difondrà el Pla. En tot 
el procés l’Ajuntament vol comptar 
amb la participació ciutadana.

La Policia Local de 
Llagostera estrena 
dos vehicles 
El cos de Policia Local de Llagostera 
ha estrenat aquest mes d’octubre dos 
nous vehicles policials que ja incor-
poren els logotips seguint les reco-
manacions de la normativa europea. 
Aquest nou distintiu té l’objectiu 
d’homogeneïtzar la imatge dels 
vehicles d’emergència per fer-los més 
visibles i garantir una major segu-
retat tant per als agents com per als 
vianants, especialment en senyalit-
zar qualsevol emergència.

FEMINISME / SEGURETAT


