
ELECCIONS MUNICIPALS 2011

al teu costat
Jordi Noguera

Plaça porxada a l'Avinguda del Canigó on ubicar-hi el mercat.

Endegar el procés per construir una nova Residència Geriàtrica a l'Avinguda de 
l'Esport.

Recuperació del projecte del centre cultural de Can Roig.

Consulta popular sobre el futur de Can Boada.

Creació d'una zona verda i d'horts públics a l'entorn de la riera Gotarra.

Nomenament de la figura del policia de proximitat, per patrullar pels veïnats 
de pagès i urbanitzacions.

Instal·lació de semàfors davant del parc de la Torre i de la zona industrial 
(Final c/ Costa Brava).

Crear un accés peatonal des de la Rotonda de Caldes al Carril Bici (La Barrera).

Noves vies verdes que uneixin urbanitzacions, veïnats i casc urbà (del parc de 
la torre al Casal Parroquial).

Creació de nous espais per a la pràctica esportiva, que solucioni l'actual 
problema de la manca d'espais dels clubs.

Cobertura wifi al conjunt del municipi.

Redactar un projecte de reforma del Passeig Pompeu Fabra amb la 
participació dels veïns.

Reclamar al Departament de Salut la millora de l'assistència sanitària i exigir 
la no afectació de les retallades al servei del CAP.

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per 
evitar la fractura social. 

Creació de consells participatius.

propostes clau per a Llagostera
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

al web: esquerra.cat/llagostera
al correu: llagostera@esquerra.org
o al facebook: Esquerra Llagostera



AL TEU COSTAT

Em plau presentar-vos la llista d'Esquerra per a les properes eleccions, una llista que es 
presenta amb energies renovades i que em satisfà poder encapçalar. 

El nostre projecte  no surt del no-res. Tampoc les persones que volem fer-lo realitat. Fa anys 
que hi treballem i que l'hem defensat. Ho hem fet tant des de les responsabilitats de govern 
com des d'una oposició constructiva i dialogant. Sempre hi hem estat i volem continuar 
essent-hi.

Volem continuar essent-hi perquè Llagostera mantingui els seus valors, dels quals estem 
orgullosos i que fem nostres. Per això, creiem que cohesió, participació ciutadana, diàleg i 
sostenibilitat són eines indispensables que s'han d'utilitzar en les actuacions que es fan des 
de l'Ajuntament. Entre tos hem dissenyat un model de poble i comptarem amb tothom per 
mantenir-ho.

De vegades, però, cal reformular alguns aspectes del model de poble. Si es dóna el cas, no 
dubteu que ho farem promovent la participació. Sempre ha estat el nostre estil. Cal que allò 
que fem es vegi com a feina de tots. I no creiem que la feina de tots hagi d'estar subjecte a 
qualsevol canvi de responsables polítics. La feina ben feta no ha d'estar lligada a 
personalismes ni tàctiques partidistes i l'avenir del nostre poble tampoc.

I caldrà la participació de tothom per salvar la conjuntura actual. La situació de crisi que està 
afectant greument moltes famílies obliga a replantejar-nos el model de creixement 
econòmic. Tenim com a prioritats el suport al comerç local, als autònoms i a les petites 
empreses, i la dedicació imprescindible per ajudar a superar la greu situació per la qual 
passen alguns dels nostres veïns. Volem ser molt curosos en la despesa i buscar fonts de 
finançament per aplicar-les amb realisme, però no volem impedir que l'actual situació freni 
les iniciatives que surtin del teixit associatiu llagosterenc. 

Però cal anar més enllà. Cal tenir present com volem seguir construint Llagostera. En aquest 
sentit m'il·lusiona pensar que els nostres projectes de futur -urbanístics, culturals, socials- 
puguin ser una realitat algun dia. 

Esquerra es compromet a ser fidel al seu programa, conservant-ne els seus eixos bàsics de 
manera inalterable. Volem mantenir la nostra idea de poble, 
amb la mateixa fermesa, si cal, que ho fem en la defensa de la 
nostra realitat com a país. Tenim unes arrels i una història 
que no podem ni volem oblidar.

Passat, present i futur. Sempre hi hem estat i sempre volem 
continuar essent-hi, però no sols, sinó al teu costat. Per això, 
TU ETS IMPRESCINDIBLE.

Benvolguts convilatans,

Jordi Noguera

Les rieres i els boscos de ribera han de ser objecte de protecció, així com tinguts en compte per les seves propietats. 
De manera especial, volem posar en valor un tram de la riera Gotarra, com a element d'interès i de lleure.

Per altra banda, considerem important potenciar la cultura de l'hort, molt arrelada al nostre país, com a activitat de 
lleure i de pràctica d'hàbits saludables. Un bon sistema és destinar i adequar terrenys municipals per al lloguer de 
petites parcel·les destinades a horts públics. 

Per tot això, proposem recuperar l'entorn de riera que voreja la carretera de Sant Llorenç i arriba fins al carril bici, i 
ubicar, a l'altra banda de la carretera,  horts públics. Donaria un valor afegit a l'àrea on hi ha la llar d'infants El 
Carrilet i on ubicaríem la nova residència geriàtrica, permetent així un bon espai de passeig i esbarjo de la gent que 
en faci ús. A més, permetria crear un itinerari alternatiu a l'actual traçat del carril bici, al seu pas per l'avinguda de 
l'Esport.

Creació d'una zona verda i d'horts públics 
a l'entorn de la riera Gotarra

La situació de crisi econòmica ha agreujat el problema 
d'inseguretat ciutadana a Llagostera. Aquest fet ha estat 
especialment notable als veïnats i a les urbanitzacions, on hi ha 
hagut robatoris amb freqüència.

Les característiques del nostre municipi fan que sigui necessària 
una bona planificació en aquest àmbit. Cal tenir en compte, a més, 
que aquesta és també una qüestió de percepcions. Per això volem 
apostar per una policia de proximitat a pagès i a les 
urbanitzacions, amb efectius locals que patrullin amb regularitat 
i que tinguin un bon coneixement del territori i la gent que hi viu.

Seguretat ciutadana 
als veïnats i urbanitzacions 

Les rieres i els boscos de ribera han de ser objecte de protecció, així com tinguts en compte per les seves propietats. 
De manera especial, volem posar en valor un tram de la riera Gotarra, com a element d'interès i de lleure.

Per altra banda, considerem important potenciar la cultura de l'hort, molt arrelada al nostre país, com a activitat de 
lleure i de pràctica d'hàbits saludables. Un bon sistema és destinar i adequar terrenys municipals per al lloguer de 
petites parcel·les destinades a horts públics. 

Per tot això, proposem recuperar l'entorn de riera que voreja la carretera de Sant Llorenç i arriba fins al carril bici, i 
ubicar, a l'altra banda de la carretera,  horts públics. Donaria un valor afegit a l'àrea on hi ha la llar d'infants El 
Carrilet i on ubicaríem la nova residència geriàtrica, permetent així un bon espai de passeig i esbarjo de la gent que 
en faci ús. A més, permetria crear un itinerari alternatiu a l'actual traçat del carril bici, al seu pas per l'avinguda de 
l'Esport.

Els terrenys de Can Boada són una zona agrícola de gran extensió 
que ha estat objecte, diverses vegades, de projectes urbanístics de 
diferents tipus. La seva urbanització suposa un canvi brutal de la 
fesomia de Llagostera i del seu model de creixement.

Actualment, arran de la venda parcial d'aquests terrenys a 
l'INCASÒL, l'espai torna a ser susceptible de reclassificació, amb la 
possibilitat de projectar-hi un polígon industrial de gran 
envergadura. Per la seva banda, l'equip de govern actual ha dut a 
terme una gestió opaca de l'assumpte, amb una intencionalitat 
clara però no reconeguda. Amb aquesta dinàmica, es va aprovar un 
conveni per tal de desenvolupar el projecte, i es va negar el debat 
ciutadà refusant la nostra proposta de celebrar una consulta 
popular sobre la qüestió.

Alhora que apostem decididament per desenvolupar les zones 
industrials planificades a l'actual POUM, volem donar la veu a tots 
els nostres veïns perquè, mitjançant un referèndum vinculant 
decideixin la conveniència de la requalificació d'aquests terrenys.

Consulta Popular sobre Can Boada

candidat a l’alcaldia

43 anys. Pagès i comercial
Membre de l’Assossiació

de Defensa Forestal
Militant d’ERC  



AL TEU COSTAT

EUGÈNIA COMAS ALSINA
39 anys. Administrativa i 

estudiant de la UOC
Regidora de l'Ajuntament de 

Llagostera
Militant d'ERC

XAVIER VILALTA VILAR
31 anys. Instal·lador
Membre de la Colla 

Gegantera i de la Colla 
Carnavalesca Dit i Fet

Militant d'ERC

SÍLVIA FÀ CATEURA
31 anys. Mestra d'Educació 

Especial
Membre de la Colla Gegantera i de 
l'AFA de la Llar d'Infants El Carrilet

Independent

JOAQUIM CASTELLÓ BOADA
59 anys. Fuster

Membre de l'ADF, Bell Matí, 
Manaies i Llagostera 

Decideix 
Militant d'ERC

ANGELINA MORAGAS FONT
42 anys. Empleada 
d'empresa càrnica
Presidenta del Club 
Patinatge Llagostera
Simpatitzant d'ERC

IRENE COMAS ALSINA
34 anys. 

Filòloga a l'Institut 
d'Estudis Catalans

Militant d'ERC

ESTHER ALSINA SOLÀ
29 anys. Mestra d'Educació 

Infantil
Membre de la Colla 

Carnavalesca Dit i Fet
Independent

ALBERT DOMENECH SALVADOR
45 anys. Mestre d'Educació 

Primària
Membre del Club BTT 

Llagostera
Independent

ALEX PUIG MAYOL
38 anys. Serraller i tècnic 

d'ambulància del SEM
Membre de l'ADF i President 
de la Creu Roja Llagostera

Independent

JORDI CASAS COMAS
20 anys. Estudiant de 

psicologia
Membre de Joves per la 

Terra i Llagostera Decideix
Independent

BERTO VENTURA BRUGULAT
59 anys. Comercial

Membre de Llagostera 
Decideix

Independent

FINA LLAGOSTERA PUIG
55 anys

Venedora de l'ONCE
Independent

La connexió del sector Mas Sec amb el centre del poble 
—mitjançant la prolongació de l'avinguda del Canigó fins al carrer 
Almogàvers— és per a nosaltres una prioritat urbanística real.

La urbanització d'aquesta zona s'haurà de dur a terme amb visió de 
futur, tenint en compte que esdevindrà un lloc cèntric dins el nucli 
urbà. És per això que proposem la construcció d'una plaça coberta 
en aquest emplaçament, que dotaria Llagostera d'un espai nou i 
diferent on dur a terme activitats diverses. La nostra intenció és 
ubicar-hi un nou mercat setmanal de dissabte, especialment 
dirigit a la venda de productes locals i que seria una molt bona eina 
per a la promoció del municipi.

El projecte també inclouria una zona de pàrquing, que solucionaria 
part del problema d'aparcament al centre del poble.

Construcció d'una plaça porxada 
en el nou tram de l'Avinguda del Canigó

Fa quatre anys vam fer la proposta d'una nova ubicació per a la 
Residència Josep Baulida a l'avinguda de l'Esport. A dia d'avui 
estem contents que aquesta idea sigui compartida per les forces 
polítiques de l'equip de govern. Però cal passar de les paraules als 
fets: durant l'actual legislatura s'ha fet una gestió ben tímida i 
d'última hora en aquest sentit.

El pròxim mandat ha de servir per desenvolupar realment aquest 
nou projecte, el qual dotarà els residents d'un espai modern, 
preparat i accessible, que facilitarà la tasca dels treballadors i que 
s'ubicarà en un espai agradable, assolellat i sense barreres per a la 
mobilitat.

La nova Residència Geriàtrica Josep Baulida



ALBA CUBARSÍ ALSINA
29 anys. Professora de 

secundària
Membre de la Colla 

Carnavalesca Dit i Fet
Militant d'ERC

LLUÍS SOLER MASCORT
63 anys. 

Arquitecte tècnic
Independent

SARA NAVARRO REDÓ
19 anys. Estudiant de Química

Membre de l'esplai Papu-
Tisores, la Colla Gegantera, els 

Manaies i Joves per la Terra
Independent

CARLES GELADA PENA
35 anys. 

Maquinista
Militant d'ERC

NÚRIA LLOPIS MARTÍN
64 anys. 

Pensionista
Independent

HICHAM EZZAKI BARMOU
24 anys. 

Treballador de la 
construcció
Independent

MARC COLL TURRÓ
26 anys. 

Treballador Forestal
Membre del Bell matí i l'ADF

Independent

ÀLEX GUINÓ ARIAS
27 anys. Estudiant de 

Ciències Empresarials i 
cambrer

Simpatitzant d'ERC

IMMA PETIT GUINART
44 anys. Empleada de banca
Col·laboradora del Teatre i

membre de Llagostera 
Decideix

Independent

ANTONI NAVARRO ROBLEDO
55 anys. Professor de 

secundària
Regidor de l'Ajuntament de 

Llagostera
Independent

Educació, cultura i lleure

Esports

Posar en funcionament la llar d'infants El Niu, 
com a mínim, amb una línea educativa.

Impulsar els cicles formatius de Comerç i 
màrqueting, Jardineria i Treballs forestals i de 
conservació del medi natural.

Donar continuïtat al Projecte Singular en 
col·laboració amb l'IES Llagostera.

Crear l'Escola d'Adults.

Recuperar la participació en el Pla Educatiu 
d'Entorn.

Crear la figura de l'educador de carrer. 

Recuperar el projecte del centre cultural de Can 
Roig.

Fer el projecte de millora del Teatre Casino 
Llagosterenc.

Donar continuïtat a l'aula de música del Consell 
Comarcal del Gironès amb el Casino 
Llagosterenc.

Posar en funcionament la nova biblioteca Julià 
Cutiller i potenciar, ampliar i dinamitzar-ne l'ús.

Promocionar casals amb menjador.

Complementar l'oferta d'espais d'ús públic amb 
el programa “Patis oberts” dels centres 
educatius.

Fer un projecte global de reestructuració de la 
zona esportiva.

Prioritzar la creació de nous espais per a la 
pràctica esportiva, que solucioni l'actual 
problema de la manca d'espais dels clubs.

Vetllar perquè tots els esports tinguin 
continuïtat en totes les categories.

Noves vies verdes que uneixin urbanitzacions, 
veïnats i casc urbà (del parc de la torre al Casal 
Parroquial).

Reclamar al Consorci de Les Vies Verdes el pas 
soterrat del carril bici a la Carretera de Caldes i 
de Tossa (El Carril).

Engegar projectes relacionats amb “els avis a 
l'escola”: contes, frases fetes, xocolatades, 
llegendes i històries del municipi. 

Facilitar els desplaçaments a la piscina coberta 
de Cassà de la Selva.

Promocionar noves activitats a la Llar dels 
Jubilats que promoguin l'activitat social, la 
promoció de l'autonomia i un envelliment actiu i 
saludable.

Potenciar l'assistència domiciliària en 
persones en situació de dependència.

Reformular el Pla local de joventut.

Oferir feina als joves durant els mesos d'estiu a 
través de brigades joves i camps de treball.

Informar i facilitar la participació dels joves a 
l'accés de la borsa de lloguer d'habitatges.

Crear l'espai jove com a espai d'interrelació.

Bonificar les construccions de coberts d'ús 
agrícola relacionats amb un pla de millora.

Nomenar la figura del policia de proximitat, per 
patrullar pels veïnats de pagès i urbanitzacions.

Donar suport a les petites explotacions 
familiars de caràcter agrícola i ramader.

Millorar l'estat dels camins veïnals. 

Gent gran

Joventut

Pagesia

*amb la col·laboració de



Comerç i indústria i 
promoció local

Iniciatives contra la crisi

Col·laborar en el desenvolupament 
urbanístic dels sectors industrials 
previstos en l'actual planejament, 
prioritzant els sectors de Can Coixinera i 
Can Roig. 

Afavorir l'establiment de noves empreses 
a la zona industrial mitjançant incentius 
fiscals i promovent l'esperit emprenedor i 
innovador, especialment entre el jovent.

Establir vies de diàleg amb la Unió de Botiguers per potenciar el comerç local i  afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.

Impulsar un mercat el dissabte amb productes locals. 

Dinamitzar l'Oficina de Turisme amb coordinació amb el Centre de Visitants de Gironès 

Crear itineraris que ajudin a promocionar Llagostera com a zona d'interès turístic, cultural i 
paisatgístic.

Donar facilitats als llagosterencs en el pagament d'impostos (tarifa plana).

Desenvolupar projectes locals a través de plans d'ocupació per a professionals del municipi en 
atur.

Potenciar la contractació de llagosterencs en situació d´atur entre les empreses adjudicatàries de 
l'Ajuntament. 

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per evitar la fractura social. 

Comerç i indústria i 
promoció local

Iniciatives contra la crisi

Col·laborar en el desenvolupament 
urbanístic dels sectors industrials 
previstos en l'actual planejament, 
prioritzant els sectors de Can Coixinera i 
Can Roig. 

Afavorir l'establiment de noves empreses 
a la zona industrial mitjançant incentius 
fiscals i promovent l'esperit emprenedor i 
innovador, especialment entre el jovent.

Establir vies de diàleg amb la Unió de Botiguers per potenciar el comerç local i  afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.

Impulsar un mercat el dissabte amb productes locals. 

Dinamitzar l'Oficina de Turisme amb coordinació amb el Centre de Visitants de Gironès 

Crear itineraris que ajudin a promocionar Llagostera com a zona d'interès turístic, cultural i 
paisatgístic.

Donar facilitats als llagosterencs en el pagament d'impostos (tarifa plana).

Desenvolupar projectes locals a través de plans d'ocupació per a professionals del municipi en 
atur.

Potenciar la contractació de llagosterencs en situació d´atur entre les empreses adjudicatàries de 
l'Ajuntament. 

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per evitar la fractura social. 

Sostenibilitat, medi 
ambient i noves 
tecnologies

Cooperació i Acció social

Salut

Ampliar la cobertura wifi al conjunt del 
municipi.

Reactivar la recollida selectiva controlant el Destinar l'1% a solidaritat i cooperació.
bon ús de les àrees d'emergència.

Coordinar i potenciar més accions i 
Aplicar criteris de renda i de gestió a les programes de Serveis Socials amb el Consell 
bonificacions de la taxa d'escombraries. Comarcal del Gironès.

Fomentar des de la deixalleria la reutilització Buscar un espai alternatiu a la Fundació 
d'objectes mitjançant la xarxa d'intercanvi. Ramon Noguera per ubicar-hi un centre 

ocupacional.
Instaurar la recollida selectiva porta a porta a 
Llagostera Residencial.

Recuperar alguns trams de la Riera Gotarra 
com a zona de passeig i esbarjo. Reclamar al Departament de Salut la millora 

de l'assistència sanitària i exigir la no 
Col·laborar amb l'ACA pel manteniment de 

afectació de les retallades al servei del CAP.
ponts i rieres.

Reclamar més hores d'atenció del pediatra i 
Instar a l´ACA ( Agència Catalana de l´Aigua) 

de tots els professionals i especialistes 
pel control dels aqüífers de Can Prats.

(psicòleg, llevadora, dentista, ginecòleg, etc.) i 
garantir la continuïtat del servei d'ambulància Habilitar un terreny, a la carretera de Sant 
24 hores. Llorenç, a tocar del nucli urbà,  per ubicar-hi 

horts públics.
Equipar nous espais urbans de salut per a la 
pràctica esportiva.Promocionar l'ús d'energies renovables i 

sistemes eficients. 



Comunicació i participació ciutadana

Seguretat 

Crear l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Agilitzar els tràmits administratius fent ús de les noves tecnologies (missatges SMS, correu 
electrònic, xarxes socials).

Aplicar el Reglament de Participació Ciutadana.

Impulsar el Consell d'Entitats.

Crear un òrgan de participació amb entitats vinculades amb el món rural per gestió i conservació 
de camins.

Donar veu i vot a l'Associació de familiars d'usuaris de la residència Josep Baulida dins la Junta 
del Patronat.

Potenciar la participació activa de tots els representants en el Consell Escolar Municipal i en el 
Consells de Participació de la Llar d'Infants, col·laborant amb les iniciatives de les AMPA.

Potenciar la participació activa de les entitats esportives en la Junta del Patronat d'Esports. 

Instal·lació de semàfors davant del parc de la Torre i de la zona industrial (Final c/ Costa Brava)

Crear un accés peatonal des de la Rotonda de Caldes al Carril Bici (La Barrera).

Promocionar les campanyes d'educació viària a les escoles.

Exigir més presència dels Mossos d'Esquadra i col·laboració amb la policia local.

Urbanisme

Projectar una plaça porxada C/Almogàvers/Canigó on 

ubicar-hi un nou mercat el dissabte.

Desenvolupar el projecte de connexió Canigó amb 

Almogàvers.

Consulta Popular sobre el futur de Can Boada.

Crear aparcament alternatiu a la zona del Carril i al 

nucli antic.

Posar a disposició de tots els llagosterencs un pàrquing de camions a la zona industrial.

Redactar un projecte de reforma del Passeig Pompeu Fabra amb la participació dels veïns.

Reclamar l'execució de les obres de la carretera (Camprodon/Panedes).

Reclamar l'execució de la rotonda de la plaça del Carril.

Desenvolupar les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de Barris.

Eixamplar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i soterrar  i millorar serveis dels carrers 

Joan Maragall i Ganix.

Regularitzar les urbanitzacions no recepcionades.

Construir un nou dipòsit de l'aigua de Can Pinet.

Endegar el procés per construir una nova Residència Geriàtrica a l'Avinguda de l'Esport.

Instal·lar un ascensor a l'Ajuntament i a la Casa de les Vídues. 



Comunicació i participació ciutadana

Seguretat 

Crear l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Agilitzar els tràmits administratius fent ús de les noves tecnologies (missatges SMS, correu 
electrònic, xarxes socials).

Aplicar el Reglament de Participació Ciutadana.

Impulsar el Consell d'Entitats.

Crear un òrgan de participació amb entitats vinculades amb el món rural per gestió i conservació 
de camins.

Donar veu i vot a l'Associació de familiars d'usuaris de la residència Josep Baulida dins la Junta 
del Patronat.

Potenciar la participació activa de tots els representants en el Consell Escolar Municipal i en el 
Consells de Participació de la Llar d'Infants, col·laborant amb les iniciatives de les AMPA.

Potenciar la participació activa de les entitats esportives en la Junta del Patronat d'Esports. 

Instal·lació de semàfors davant del parc de la Torre i de la zona industrial (Final c/ Costa Brava)

Crear un accés peatonal des de la Rotonda de Caldes al Carril Bici (La Barrera).

Promocionar les campanyes d'educació viària a les escoles.

Exigir més presència dels Mossos d'Esquadra i col·laboració amb la policia local.

Urbanisme

Projectar una plaça porxada C/Almogàvers/Canigó on 

ubicar-hi un nou mercat el dissabte.

Desenvolupar el projecte de connexió Canigó amb 

Almogàvers.

Consulta Popular sobre el futur de Can Boada.

Crear aparcament alternatiu a la zona del Carril i al 

nucli antic.

Posar a disposició de tots els llagosterencs un pàrquing de camions a la zona industrial.

Redactar un projecte de reforma del Passeig Pompeu Fabra amb la participació dels veïns.

Reclamar l'execució de les obres de la carretera (Camprodon/Panedes).

Reclamar l'execució de la rotonda de la plaça del Carril.

Desenvolupar les actuacions urbanístiques previstes en el Pla de Barris.

Eixamplar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i soterrar  i millorar serveis dels carrers 

Joan Maragall i Ganix.

Regularitzar les urbanitzacions no recepcionades.

Construir un nou dipòsit de l'aigua de Can Pinet.

Endegar el procés per construir una nova Residència Geriàtrica a l'Avinguda de l'Esport.

Instal·lar un ascensor a l'Ajuntament i a la Casa de les Vídues. 



Comerç i indústria i 
promoció local

Iniciatives contra la crisi

Col·laborar en el desenvolupament 
urbanístic dels sectors industrials 
previstos en l'actual planejament, 
prioritzant els sectors de Can Coixinera i 
Can Roig. 

Afavorir l'establiment de noves empreses 
a la zona industrial mitjançant incentius 
fiscals i promovent l'esperit emprenedor i 
innovador, especialment entre el jovent.

Establir vies de diàleg amb la Unió de Botiguers per potenciar el comerç local i  afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.

Impulsar un mercat el dissabte amb productes locals. 

Dinamitzar l'Oficina de Turisme amb coordinació amb el Centre de Visitants de Gironès 

Crear itineraris que ajudin a promocionar Llagostera com a zona d'interès turístic, cultural i 
paisatgístic.

Donar facilitats als llagosterencs en el pagament d'impostos (tarifa plana).

Desenvolupar projectes locals a través de plans d'ocupació per a professionals del municipi en 
atur.

Potenciar la contractació de llagosterencs en situació d´atur entre les empreses adjudicatàries de 
l'Ajuntament. 

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per evitar la fractura social. 

Comerç i indústria i 
promoció local

Iniciatives contra la crisi

Col·laborar en el desenvolupament 
urbanístic dels sectors industrials 
previstos en l'actual planejament, 
prioritzant els sectors de Can Coixinera i 
Can Roig. 

Afavorir l'establiment de noves empreses 
a la zona industrial mitjançant incentius 
fiscals i promovent l'esperit emprenedor i 
innovador, especialment entre el jovent.

Establir vies de diàleg amb la Unió de Botiguers per potenciar el comerç local i  afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.

Impulsar un mercat el dissabte amb productes locals. 

Dinamitzar l'Oficina de Turisme amb coordinació amb el Centre de Visitants de Gironès 

Crear itineraris que ajudin a promocionar Llagostera com a zona d'interès turístic, cultural i 
paisatgístic.

Donar facilitats als llagosterencs en el pagament d'impostos (tarifa plana).

Desenvolupar projectes locals a través de plans d'ocupació per a professionals del municipi en 
atur.

Potenciar la contractació de llagosterencs en situació d´atur entre les empreses adjudicatàries de 
l'Ajuntament. 

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per evitar la fractura social. 

Sostenibilitat, medi 
ambient i noves 
tecnologies

Cooperació i Acció social

Salut

Ampliar la cobertura wifi al conjunt del 
municipi.

Reactivar la recollida selectiva controlant el Destinar l'1% a solidaritat i cooperació.
bon ús de les àrees d'emergència.

Coordinar i potenciar més accions i 
Aplicar criteris de renda i de gestió a les programes de Serveis Socials amb el Consell 
bonificacions de la taxa d'escombraries. Comarcal del Gironès.

Fomentar des de la deixalleria la reutilització Buscar un espai alternatiu a la Fundació 
d'objectes mitjançant la xarxa d'intercanvi. Ramon Noguera per ubicar-hi un centre 

ocupacional.
Instaurar la recollida selectiva porta a porta a 
Llagostera Residencial.

Recuperar alguns trams de la Riera Gotarra 
com a zona de passeig i esbarjo. Reclamar al Departament de Salut la millora 

de l'assistència sanitària i exigir la no 
Col·laborar amb l'ACA pel manteniment de 

afectació de les retallades al servei del CAP.
ponts i rieres.

Reclamar més hores d'atenció del pediatra i 
Instar a l´ACA ( Agència Catalana de l´Aigua) 

de tots els professionals i especialistes 
pel control dels aqüífers de Can Prats.

(psicòleg, llevadora, dentista, ginecòleg, etc.) i 
garantir la continuïtat del servei d'ambulància Habilitar un terreny, a la carretera de Sant 
24 hores. Llorenç, a tocar del nucli urbà,  per ubicar-hi 

horts públics.
Equipar nous espais urbans de salut per a la 
pràctica esportiva.Promocionar l'ús d'energies renovables i 

sistemes eficients. 



ALBA CUBARSÍ ALSINA
29 anys. Professora de 

secundària
Membre de la Colla 

Carnavalesca Dit i Fet
Militant d'ERC

LLUÍS SOLER MASCORT
63 anys. 

Arquitecte tècnic
Independent

SARA NAVARRO REDÓ
19 anys. Estudiant de Química

Membre de l'esplai Papu-
Tisores, la Colla Gegantera, els 

Manaies i Joves per la Terra
Independent

CARLES GELADA PENA
35 anys. 

Maquinista
Militant d'ERC

NÚRIA LLOPIS MARTÍN
64 anys. 

Pensionista
Independent

HICHAM EZZAKI BARMOU
24 anys. 

Treballador de la 
construcció
Independent

MARC COLL TURRÓ
26 anys. 

Treballador Forestal
Membre del Bell matí i l'ADF

Independent

ÀLEX GUINÓ ARIAS
27 anys. Estudiant de 

Ciències Empresarials i 
cambrer

Simpatitzant d'ERC

IMMA PETIT GUINART
44 anys. Empleada de banca
Col·laboradora del Teatre i

membre de Llagostera 
Decideix

Independent

ANTONI NAVARRO ROBLEDO
55 anys. Professor de 

secundària
Regidor de l'Ajuntament de 

Llagostera
Independent

Educació, cultura i lleure

Esports

Posar en funcionament la llar d'infants El Niu, 
com a mínim, amb una línea educativa.

Impulsar els cicles formatius de Comerç i 
màrqueting, Jardineria i Treballs forestals i de 
conservació del medi natural.

Donar continuïtat al Projecte Singular en 
col·laboració amb l'IES Llagostera.

Crear l'Escola d'Adults.

Recuperar la participació en el Pla Educatiu 
d'Entorn.

Crear la figura de l'educador de carrer. 

Recuperar el projecte del centre cultural de Can 
Roig.

Fer el projecte de millora del Teatre Casino 
Llagosterenc.

Donar continuïtat a l'aula de música del Consell 
Comarcal del Gironès amb el Casino 
Llagosterenc.

Posar en funcionament la nova biblioteca Julià 
Cutiller i potenciar, ampliar i dinamitzar-ne l'ús.

Promocionar casals amb menjador.

Complementar l'oferta d'espais d'ús públic amb 
el programa “Patis oberts” dels centres 
educatius.

Fer un projecte global de reestructuració de la 
zona esportiva.

Prioritzar la creació de nous espais per a la 
pràctica esportiva, que solucioni l'actual 
problema de la manca d'espais dels clubs.

Vetllar perquè tots els esports tinguin 
continuïtat en totes les categories.

Noves vies verdes que uneixin urbanitzacions, 
veïnats i casc urbà (del parc de la torre al Casal 
Parroquial).

Reclamar al Consorci de Les Vies Verdes el pas 
soterrat del carril bici a la Carretera de Caldes i 
de Tossa (El Carril).

Engegar projectes relacionats amb “els avis a 
l'escola”: contes, frases fetes, xocolatades, 
llegendes i històries del municipi. 

Facilitar els desplaçaments a la piscina coberta 
de Cassà de la Selva.

Promocionar noves activitats a la Llar dels 
Jubilats que promoguin l'activitat social, la 
promoció de l'autonomia i un envelliment actiu i 
saludable.

Potenciar l'assistència domiciliària en 
persones en situació de dependència.

Reformular el Pla local de joventut.

Oferir feina als joves durant els mesos d'estiu a 
través de brigades joves i camps de treball.

Informar i facilitar la participació dels joves a 
l'accés de la borsa de lloguer d'habitatges.

Crear l'espai jove com a espai d'interrelació.

Bonificar les construccions de coberts d'ús 
agrícola relacionats amb un pla de millora.

Nomenar la figura del policia de proximitat, per 
patrullar pels veïnats de pagès i urbanitzacions.

Donar suport a les petites explotacions 
familiars de caràcter agrícola i ramader.

Millorar l'estat dels camins veïnals. 

Gent gran

Joventut

Pagesia

*amb la col·laboració de



AL TEU COSTAT

EUGÈNIA COMAS ALSINA
39 anys. Administrativa i 

estudiant de la UOC
Regidora de l'Ajuntament de 

Llagostera
Militant d'ERC

XAVIER VILALTA VILAR
31 anys. Instal·lador
Membre de la Colla 

Gegantera i de la Colla 
Carnavalesca Dit i Fet

Militant d'ERC

SÍLVIA FÀ CATEURA
31 anys. Mestra d'Educació 

Especial
Membre de la Colla Gegantera i de 
l'AFA de la Llar d'Infants El Carrilet

Independent

JOAQUIM CASTELLÓ BOADA
59 anys. Fuster

Membre de l'ADF, Bell Matí, 
Manaies i Llagostera 

Decideix 
Militant d'ERC

ANGELINA MORAGAS FONT
42 anys. Empleada 
d'empresa càrnica
Presidenta del Club 
Patinatge Llagostera
Simpatitzant d'ERC

IRENE COMAS ALSINA
34 anys. 

Filòloga a l'Institut 
d'Estudis Catalans

Militant d'ERC

ESTHER ALSINA SOLÀ
29 anys. Mestra d'Educació 

Infantil
Membre de la Colla 

Carnavalesca Dit i Fet
Independent

ALBERT DOMENECH SALVADOR
45 anys. Mestre d'Educació 

Primària
Membre del Club BTT 

Llagostera
Independent

ALEX PUIG MAYOL
38 anys. Serraller i tècnic 

d'ambulància del SEM
Membre de l'ADF i President 
de la Creu Roja Llagostera

Independent

JORDI CASAS COMAS
20 anys. Estudiant de 

psicologia
Membre de Joves per la 

Terra i Llagostera Decideix
Independent

BERTO VENTURA BRUGULAT
59 anys. Comercial

Membre de Llagostera 
Decideix

Independent

FINA LLAGOSTERA PUIG
55 anys

Venedora de l'ONCE
Independent

La connexió del sector Mas Sec amb el centre del poble 
—mitjançant la prolongació de l'avinguda del Canigó fins al carrer 
Almogàvers— és per a nosaltres una prioritat urbanística real.

La urbanització d'aquesta zona s'haurà de dur a terme amb visió de 
futur, tenint en compte que esdevindrà un lloc cèntric dins el nucli 
urbà. És per això que proposem la construcció d'una plaça coberta 
en aquest emplaçament, que dotaria Llagostera d'un espai nou i 
diferent on dur a terme activitats diverses. La nostra intenció és 
ubicar-hi un nou mercat setmanal de dissabte, especialment 
dirigit a la venda de productes locals i que seria una molt bona eina 
per a la promoció del municipi.

El projecte també inclouria una zona de pàrquing, que solucionaria 
part del problema d'aparcament al centre del poble.

Construcció d'una plaça porxada 
en el nou tram de l'Avinguda del Canigó

Fa quatre anys vam fer la proposta d'una nova ubicació per a la 
Residència Josep Baulida a l'avinguda de l'Esport. A dia d'avui 
estem contents que aquesta idea sigui compartida per les forces 
polítiques de l'equip de govern. Però cal passar de les paraules als 
fets: durant l'actual legislatura s'ha fet una gestió ben tímida i 
d'última hora en aquest sentit.

El pròxim mandat ha de servir per desenvolupar realment aquest 
nou projecte, el qual dotarà els residents d'un espai modern, 
preparat i accessible, que facilitarà la tasca dels treballadors i que 
s'ubicarà en un espai agradable, assolellat i sense barreres per a la 
mobilitat.

La nova Residència Geriàtrica Josep Baulida



AL TEU COSTAT

Em plau presentar-vos la llista d'Esquerra per a les properes eleccions, una llista que es 
presenta amb energies renovades i que em satisfà poder encapçalar. 

El nostre projecte  no surt del no-res. Tampoc les persones que volem fer-lo realitat. Fa anys 
que hi treballem i que l'hem defensat. Ho hem fet tant des de les responsabilitats de govern 
com des d'una oposició constructiva i dialogant. Sempre hi hem estat i volem continuar 
essent-hi.

Volem continuar essent-hi perquè Llagostera mantingui els seus valors, dels quals estem 
orgullosos i que fem nostres. Per això, creiem que cohesió, participació ciutadana, diàleg i 
sostenibilitat són eines indispensables que s'han d'utilitzar en les actuacions que es fan des 
de l'Ajuntament. Entre tos hem dissenyat un model de poble i comptarem amb tothom per 
mantenir-ho.

De vegades, però, cal reformular alguns aspectes del model de poble. Si es dóna el cas, no 
dubteu que ho farem promovent la participació. Sempre ha estat el nostre estil. Cal que allò 
que fem es vegi com a feina de tots. I no creiem que la feina de tots hagi d'estar subjecte a 
qualsevol canvi de responsables polítics. La feina ben feta no ha d'estar lligada a 
personalismes ni tàctiques partidistes i l'avenir del nostre poble tampoc.

I caldrà la participació de tothom per salvar la conjuntura actual. La situació de crisi que està 
afectant greument moltes famílies obliga a replantejar-nos el model de creixement 
econòmic. Tenim com a prioritats el suport al comerç local, als autònoms i a les petites 
empreses, i la dedicació imprescindible per ajudar a superar la greu situació per la qual 
passen alguns dels nostres veïns. Volem ser molt curosos en la despesa i buscar fonts de 
finançament per aplicar-les amb realisme, però no volem impedir que l'actual situació freni 
les iniciatives que surtin del teixit associatiu llagosterenc. 

Però cal anar més enllà. Cal tenir present com volem seguir construint Llagostera. En aquest 
sentit m'il·lusiona pensar que els nostres projectes de futur -urbanístics, culturals, socials- 
puguin ser una realitat algun dia. 

Esquerra es compromet a ser fidel al seu programa, conservant-ne els seus eixos bàsics de 
manera inalterable. Volem mantenir la nostra idea de poble, 
amb la mateixa fermesa, si cal, que ho fem en la defensa de la 
nostra realitat com a país. Tenim unes arrels i una història 
que no podem ni volem oblidar.

Passat, present i futur. Sempre hi hem estat i sempre volem 
continuar essent-hi, però no sols, sinó al teu costat. Per això, 
TU ETS IMPRESCINDIBLE.

Benvolguts convilatans,

Jordi Noguera

Les rieres i els boscos de ribera han de ser objecte de protecció, així com tinguts en compte per les seves propietats. 
De manera especial, volem posar en valor un tram de la riera Gotarra, com a element d'interès i de lleure.

Per altra banda, considerem important potenciar la cultura de l'hort, molt arrelada al nostre país, com a activitat de 
lleure i de pràctica d'hàbits saludables. Un bon sistema és destinar i adequar terrenys municipals per al lloguer de 
petites parcel·les destinades a horts públics. 

Per tot això, proposem recuperar l'entorn de riera que voreja la carretera de Sant Llorenç i arriba fins al carril bici, i 
ubicar, a l'altra banda de la carretera,  horts públics. Donaria un valor afegit a l'àrea on hi ha la llar d'infants El 
Carrilet i on ubicaríem la nova residència geriàtrica, permetent així un bon espai de passeig i esbarjo de la gent que 
en faci ús. A més, permetria crear un itinerari alternatiu a l'actual traçat del carril bici, al seu pas per l'avinguda de 
l'Esport.

Creació d'una zona verda i d'horts públics 
a l'entorn de la riera Gotarra

La situació de crisi econòmica ha agreujat el problema 
d'inseguretat ciutadana a Llagostera. Aquest fet ha estat 
especialment notable als veïnats i a les urbanitzacions, on hi ha 
hagut robatoris amb freqüència.

Les característiques del nostre municipi fan que sigui necessària 
una bona planificació en aquest àmbit. Cal tenir en compte, a més, 
que aquesta és també una qüestió de percepcions. Per això volem 
apostar per una policia de proximitat a pagès i a les 
urbanitzacions, amb efectius locals que patrullin amb regularitat 
i que tinguin un bon coneixement del territori i la gent que hi viu.

Seguretat ciutadana 
als veïnats i urbanitzacions 

Les rieres i els boscos de ribera han de ser objecte de protecció, així com tinguts en compte per les seves propietats. 
De manera especial, volem posar en valor un tram de la riera Gotarra, com a element d'interès i de lleure.

Per altra banda, considerem important potenciar la cultura de l'hort, molt arrelada al nostre país, com a activitat de 
lleure i de pràctica d'hàbits saludables. Un bon sistema és destinar i adequar terrenys municipals per al lloguer de 
petites parcel·les destinades a horts públics. 

Per tot això, proposem recuperar l'entorn de riera que voreja la carretera de Sant Llorenç i arriba fins al carril bici, i 
ubicar, a l'altra banda de la carretera,  horts públics. Donaria un valor afegit a l'àrea on hi ha la llar d'infants El 
Carrilet i on ubicaríem la nova residència geriàtrica, permetent així un bon espai de passeig i esbarjo de la gent que 
en faci ús. A més, permetria crear un itinerari alternatiu a l'actual traçat del carril bici, al seu pas per l'avinguda de 
l'Esport.

Els terrenys de Can Boada són una zona agrícola de gran extensió 
que ha estat objecte, diverses vegades, de projectes urbanístics de 
diferents tipus. La seva urbanització suposa un canvi brutal de la 
fesomia de Llagostera i del seu model de creixement.

Actualment, arran de la venda parcial d'aquests terrenys a 
l'INCASÒL, l'espai torna a ser susceptible de reclassificació, amb la 
possibilitat de projectar-hi un polígon industrial de gran 
envergadura. Per la seva banda, l'equip de govern actual ha dut a 
terme una gestió opaca de l'assumpte, amb una intencionalitat 
clara però no reconeguda. Amb aquesta dinàmica, es va aprovar un 
conveni per tal de desenvolupar el projecte, i es va negar el debat 
ciutadà refusant la nostra proposta de celebrar una consulta 
popular sobre la qüestió.

Alhora que apostem decididament per desenvolupar les zones 
industrials planificades a l'actual POUM, volem donar la veu a tots 
els nostres veïns perquè, mitjançant un referèndum vinculant 
decideixin la conveniència de la requalificació d'aquests terrenys.

Consulta Popular sobre Can Boada

candidat a l’alcaldia

43 anys. Pagès i comercial
Membre de l’Assossiació

de Defensa Forestal
Militant d’ERC  



ELECCIONS MUNICIPALS 2011

al teu costat
Jordi Noguera

Plaça porxada a l'Avinguda del Canigó on ubicar-hi el mercat.

Endegar el procés per construir una nova Residència Geriàtrica a l'Avinguda de 
l'Esport.

Recuperació del projecte del centre cultural de Can Roig.

Consulta popular sobre el futur de Can Boada.

Creació d'una zona verda i d'horts públics a l'entorn de la riera Gotarra.

Nomenament de la figura del policia de proximitat, per patrullar pels veïnats 
de pagès i urbanitzacions.

Instal·lació de semàfors davant del parc de la Torre i de la zona industrial 
(Final c/ Costa Brava).

Crear un accés peatonal des de la Rotonda de Caldes al Carril Bici (La Barrera).

Noves vies verdes que uneixin urbanitzacions, veïnats i casc urbà (del parc de 
la torre al Casal Parroquial).

Creació de nous espais per a la pràctica esportiva, que solucioni l'actual 
problema de la manca d'espais dels clubs.

Cobertura wifi al conjunt del municipi.

Redactar un projecte de reforma del Passeig Pompeu Fabra amb la 
participació dels veïns.

Reclamar al Departament de Salut la millora de l'assistència sanitària i exigir 
la no afectació de les retallades al servei del CAP.

Treballar per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi per 
evitar la fractura social. 

Creació de consells participatius.

propostes clau per a Llagostera
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

al web: esquerra.cat/llagostera
al correu: llagostera@esquerra.org
o al facebook: Esquerra Llagostera
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