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Abril 2008 

UN DUBTE RAONABLE 

Els esdeveniments recents i les notícies que surten a la premsa sobre 

l’afer de les expropiacions ens conviden a qüestionar, sense entrar però en 
valoracions definitives,  l’actuació de l’Ajuntament, i del regidor 
d’urbanisme, senyor Galobardes, com a persona directament implicada. 

Com tots ja deveu saber, hi ha un desacord pel que fa al valor dels terrenys 
de la nova llar d’infants entre l’empresa Merjomont (de la qual és soci el 
senyor Galobardes) i l’Ajuntament de Llagostera. Mentre que l’Ajuntament 
valorava els terrenys en 879.502,24 €, l’empresa Merjomont ho feia en 
2.719.500,00 €. El tribunal d’expropiació va fer la seva valoració en 

1.737.657,35 €. Davant aquesta diferència, Merjomont ha interposat un recurs contenciós-administratiu per 
lluitar per defensar els seus interessos. És lògic suposar que l’Ajuntament hauria de fer el mateix, i més te-
nint en compte que parlem d’un milió d’euros a favor de l’empresa del senyor Galobardes. El dia 7 de març 
va acabar el termini per presentar el recurs i l’Ajuntament NO HAVIA FET RES. 

El dia 19 de març, després de constatar que no s’havia presentat el recurs, Esquerra va enviar una nota de 
premsa al diari El Punt DENUNCIANT LA DESÍDIA DE L’AJUNTAMENT. 

Sabem que des del Punt es van posar en contacte amb l’alcalde, senyor Fermí Santamaría. Resultat de tot 
plegat: el dia 20, amb 13 dies de retard, l’Ajuntament presenta el contenciós. 

Malgrat que la prudència ens demana no entrar en valoracions definitives, els fets narrats fa que ens plante-
gem una serie d’interrogants: 

♦ Hi ha cap motiu que pugui arribar a justificar la diferència d’actuació del senyor Galobardes-regidor i 
senyor Galobardes-propietari? 

♦ L’Alcalde, que es va assignar un sou de dedicació exclusiva, no havia d’haver estat pendent del tema, 
tenint en compte els possibles interessos del regidor d’urbanisme? 

♦ La baixa de la secretària pot justificar la paràlisi administrativa de l’Ajuntament (excusa donada per 
l’actual equip de govern) ? 

♦ Pot estar tranquil un equip de govern que per la seva deixadesa podria fer que el poble de Llagostera 
hagués de pagar un milió d’euros de més? 

♦ Cal demanar responsabilitats polítiques? 

“Dediquem” 

aquest número al 

jutge Jose Mª 

Vázquez 

Honrubia que va 

impedir de 

declarar en 

català a  Jaume 

Roure i Enric 

Stern, acusats 

per injúries a la 

corona 

☺ Execució de les obres del Carrer 
Canalejas. 

☺ Manteniment de la zona blava. 

☺ Destinar l’ 1% a cooperació i 
solidaritat. 

☺ Recuperació de la memòria his-
tòrica.  

� Incompliment de programes 
electorals en els pressupostos. 

� Enllumenat públic mal atès. 

� Prohibició de passejar gossos a 
diferents sectors del poble. 

� Caigudes al Passeig Pompeu 
Fabra. 

        La cara ...     … i la creu 
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Ningú no nega que el passeig Pompeu Fabra necessita una actuació que acabi d’una vegada per totes la 
situació de precarietat. Fins ara al màxim que s’ha arribat és a elaborar un projecte per part d’Entesa 
que no s’ha dut a terme, i a improvisar una actuació per part de l’actual equip de govern que no es me-
reix els més de 60.000 € que ha costat. 

RESULTAT: Un esglaó de més de 30 cm. en alguns trams del passeig, 
on malauradament ja hi han caigut diverses persones; uns bancs i 
papereres gairebé desapareguts, un mercat més estret i incòmode, i  
últimament, la prohibició de passejar-hi gossos.... 

Una vegada feta l’obra, es va haver de treure part del nou encintat, 
perquè no s’havia tingut en compte l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques, com va denunciar Esquerra. 

Cal fer les actuacions ordenadament. Amb un projecte que hagués 
planificat les obres, ens haguéssim estalviat 12.000 euros que va cos-
tar desfer allò que s’havia fet malament. 

 

L’alcalde havia manifestat reiteradament que havia consultat 
amb els veïns les obres del passeig. L’Esquilet formula a 52 
famílies del passeig les següents preguntes:  

1ª pregunta: L’ajuntament et va informar de les obres del pas-
seig ? 

2ª pregunta: T’han preguntat si preferies que els cotxes apar-
quessin al costat de la vorera o del passeig?                    

3ª pregunta: Què et sembla com ha quedat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passeig Pompeu Fabra, una mostra 
d’incompliment i d’improvisació 
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1ª  Si : 8           
 No: 39  

 NS/NC:5

2ª  Si : 0           
 No: 46  

 NS/NC:6

3ª  Bé: 20       Escaló perillós: 2 

      Enrajolat: 4      Malament: 2 

      Ni fu ni fa: 2      Millor: 1  

      No serveix per res: 2   Polit: 1 

      Millor per l’aigua: 2     S’ha de veure!: 1 

      Una merda:1               Si no plou!: 1 

      No sé: 1        S’ha anivellat: 1 

      Corren: 1        No és la solució: 1 

      Aparcar baix la vorera com abans: 1 

      Més bé asfaltat: 1 

      Pilones davant el comerç: 1 

      Que “heavy“: 1 

COMENTARIS: Falten bancs i papereres: 18 

Els pressupostos que CiU va presentar al 
ple municipal de 27 de febrer de 2008 
tenen, a parer d’Esquerra, greus defectes 
formals, incrementen en deute d’una ma-
nera considerable, i no plantegen una po-
lítica d’inversions gens imaginativa. És 
per això que hem presentat unes 
al·legacions on demanem la reelaboració 
del pressupost. Podeu veure el Power 
Point que es va fer servir per defensar el 
nostre posicionament en el ple esmentat i 
les al·legacions presentades a la pàgina 
web de llagostera www.esquerra.cat/
llagostera 

Totes les il·lusions que teníem dipositades 
de cara a obrir un camí que ens portés a 
poder disposar d’una nova ubicació per 
a la Residència Josep Baulida s’han es-
vaït. La nostra proposta presentada a Ple 
per tal de crear una comissió i iniciar un 
procés que de ben segur serà molt llarg va 
ser rebutjada. Encara recordem les pa-
raules de l’actual alcalde Fermí Santama-
ria quan va argumentar en l’acte de cam-
panya la necessitat de buscar una nova 
ubicació per a l’equipament. No entenem 
el canvi en tan poc temps.  

Pressupost 2008 L’enquesta de l’Esquilet  

El nou geriàtric  
haurà d’esperar 



És ben coneguda per tothom la dificultat de les 
famílies per conciliar la vida familiar i la vida 
laboral, i una part de les dificultats poden estar 
resoltes a través d’una oferta suficient de places 
de llar d’infants que donin una resposta a la 
demanda social que avui existeix a Llagostera, 
sobretot si s’inclouen els nens a partir de 4 me-
sos d’edat. 

La nova escola bressol “El Carrilet” disposa 
d’una aula equipada per donar servei a infants 
de 4 mesos a 1 any, servei del qual no es dispo-
sava fins ara. 

Què ha decidit l’ajuntament de Llagostera a 
través de la regidoria d’educació? 

No ofertar les places de llar d’infants de l’aula 
de lactants, sense tenir en compte que en 
aquests moments tenim 18 possibles usuaris 
d’aquest nou equipament!  

Quina és la justificació? 

Que no hi ha demanda ni necessitat, que és 
massa complicat i que els pobles del voltant no 
n’ofereixen.  

Esquerra RECLAMA que s’ofertin les places 
de l’aula de lactants per diversos motius: 

Majoritàriament les famílies que els últims anys 
han vingut a viure  a Llagostera són parelles 
joves amb mainada petita, que no tenen vincles 
familiars al municipi, la qual cosa dificulta i 
influeix en la demanda de serveis de cura dels 
infants. 

-El percentatge elevat de famílies que treballen 
pare i mare, evidencia la necessitat de posar en 
marxa totes les mesures possibles. 

-La complicació, que nosaltres no veiem, no pot 
justificar de cap manera que no es doni aquest 
servei bàsic.  

-L’oferta ha d’estar en consonància amb les ne-
cessitats de la nostra població, independent-
ment de la resposta que donin els pobles veïns. 

És evident que l’ajuntament de Llagostera hau-
ria de tenir clares aquestes circumstàncies, i 
tirar endavant totes les polítiques que afavorei-
xin  la vida dels llagosterencs.  

La demanda només es pot calibrar si es fa 
una oferta de places. 

 

 CiU durant la campanya electoral prometia el 

servei de metge les 24 hores del dia i caps de set-
mana. IxLL prometia la contractació privada de 
metges  per cobrir les guàrdies nocturnes i caps 
de setmana. Res més lluny de la realitat, i en al-
guns aspectes, el servei al dispensari ha anat de 
malament a pitjor. 

Han anat creixent les queixes per part dels lla-
gosterencs, i el nostre ajuntament es treu de la 
màniga , que ha creat un Consell de Salut per 
pal·liar tots aquests dèficits. 

El reglament del consell de Salut, va arribar a ple 
el passat 4 d’octubre. ERC hi va votar en contra, 
entre altres coses, perquè dins els membres 
d’aquest consell, no hi eren representats cap dels 
sectors que conformen el dispensari municipal 
(ni metges, ni infermeres, ni administratives, 
etc...), ni cap dels responsables del servei Català 
de la Salut. 

ESQUERRA veu convenient la creació d’aquest 
consell, sempre i quan sigui totalment operatiu i 
solucioni els dèficits sanitaris de Llagostera. 

A l’informatiu municipal, es va publicar la notícia 
de la creació del consell, i el cert és que fa 6 me-
sos de l’aprovació inicial del reglament, però CIU, 
que ens havia de convocar a tots els regidors a 
una reunió per modificar i consensuar el regla-
ment, encara no ho ha fet, tot i reclamar-ho di-
verses vegades. 

Cal ser més rigorós amb les informacions que es 
donen:  EL  CONSELL  DE SALUT NO ESTÀ 
CREAT. 

 

Aula de lactants?Sí! 
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Consell de salut? 



El retrovisor 

OOOOn es la brigada que havia de resoldre els problemes amb celeritat? 

Algú sap quant de temps porta aquesta tanca al mur del CEIP Lacustària? 
Nosaltres ja vàrem demanar en una reunió que es reparés, sense que l’equip 
de govern hagi actuat.  

La gespa artificial continua esperant. La comissió de seguiment que 
s’havia de crear no hi és. Les promeses de tenir 
un  camp de futbol es van eternitzant...  

Escombraries. L’equip de govern ja ha detectat el problema: la gent és 
incívica. Deu ser per això que els percentatges de recollida van empitjo-
rant cada vegada que ens arriben resultats.  

Aquesta biga ja podria formar part de la història viva de Llagostera. 
Com a mínim un  any més, ja que encara que el projecte és ja a 
l’Ajuntament des de fa temps, els pressupostos no contemplen la connexió 
Canigó-Mas Sec.  
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… el micro inalàmbric de la sala de plens porta tot el mandat de CiU-IxLL sense funcionar, i la gent no pot es-
coltar per la ràdio el que demana el públic assistent? 

… hi ha un pàrquing de camions d’accés lliure i que els propietaris d’aquest tipus de vehicles no han  estat 
informats de la possibilitat d’aparcar-hi? 

… l’ajuntament no té previst tirar endavant l’ampliació de la Zona Industrial, si els promotors del SUD-11 i 
SUD-12 no s’hi impliquen? 

… el Casino ha rebut una subvenció que dobla la de l’any anterior, mentre que la partida de subvenció a enti-
tats no s’ha incrementat en aquest aspecte? 

… l’actual regidora de Joventut no ha trobat necessari assistir a les reunions de la Taula de Joventut organit-
zada pel Consell Comarcal per impulsar polítiques conjuntes per als joves del Gironès? 

 … la taxa de la Llar d’Infants s’ha incrementat en un 15%? 

… l’Impost de Béns i Immobles s’ha incrementat molt per sobre de l’IPC, no tenint en compte la possibilitat 
d’abaixar els coeficients perquè això no passés ? 

… l’actual regidor d’Urbanisme està disposat a expropiar terrenys per tal de tirar endavant la seva proposta de 
pàrquing? 

    

 
 

Seguirem tenint pocs i reduïts 

espais comuns a la residència  

geriàtrica? 

Les voreres estretes i els pen-

dents dels carrers seran una 

barrera per als residents? 

 

Tindrem un hospital mal 

ubicat? 

Sabies que… 

Fins quan… 


