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SESSIÓ DE DIAGNOSI AMB AGENTS SOCIALS
1.- INTRODUCCIÓ

Tot seguit es presenta un buidatge dels resultats obtinguts durant la sessió
participativa de diagnosi amb agents socials.
Les valoracions recollides durant la sessió, afegides a les de la resta d’espais de
treball qualitatiu serviran per complementar la diagnosi quantitativa del PDL de
Llagostera, així com per fonamentar la definició posterior d’estratègies i actuacions per
al desenvolupament local.
Per facilitar les tasques de planificació estratègica, i garantir l’ordre en els processos
de debat i reflexió compartida, les sessions de treball s’han conduït de forma
homogènia, recollint opinions respecte:
-

Les fortaleses i febleses de l’àmbit

-

La identificació de particularitats, esmenes, matisos, etc.

-

La definició dels principals reptes de partida per cada àmbit

2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ

DATA: 18/12/2012
HORA D’INICI: 12:00h
DURADA: 3h
PERFIL DELS PARTICIPANTS: Agents socials del municipi
DINAMITZACIÓ: Neòpolis. Consultoria Sociopolítica, S.L.
ÀMBITS D’ANÀLISI: Recursos i Serveis + Socioeconomia + Sociodemografia
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4.- PROGRAMA:

De 18:00h a 18:15h: Benvinguda, a càrrec de Montse Vila, Regidora d’Acció Social de
l’Ajuntament de Llagostera
De 18:15h a 18:30h: Presentació general del projecte i exposició de la
metodologia de treball de la sessió, a càrrec de Gerard Quiñones (Neòpolis)
De 18:30h a 20:30h: Dinàmica participativa entorn la informació quantitativa
corresponent a:
-

Context de recursos i serveis

-

Context socioeconòmic

-

Context sociodemogràfic
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5.- BUIDATGE DE RESULTATS

5.1.- CONTEXT DE RECURSOS I SERVEIS
Detecció de fortaleses del context de recursos i serveis:
-

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN:
L’entorn natural (PEIN), patrimonial i cultural es consideren un actiu que cal
aprofitar. En l’àmbit de l’entorn natural es destaca especialment la importància del
carril bici, els senders de Gran Recorregut (GR) i els camins rurals

-

EQUIPAMENTS:
Llagostera diposa de bons equipaments, alguns únics i especialment interessants
com el Centre Cultural Can Roig o la propera obertura (2013) d’un taller
ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual (Conveni Ajuntment –
Fundació Ramon Noguera).

-

XARXA DE COMUNICACIONS VIÀRIES
La xarxa de comunicacions viàries situa Llagostera en una posició geoestratègica
privilegiada. La proximitat ab la Costa Brava, Girona, Barcelona i a entorns de
muntanya converteix Llagostera en una bona ubicació per a inversions
empresarials.

-

TEIXIT ASSOCIATIU
El nivell d’implicació ciutadana dels llagosterencs i llagosterenques en els afers
col·lectius és un actiu a aprofitar. Es tendeix poc a l’endogàmia. De totes maneres,
manquen més i millors estratègies de treball compartit entre entitats (especialment
les de l’àmbit social)
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Detecció de febleses del context de recursos i serveis:
-

TRANSPORT PÚBLIC DEFICITARI
Llagostera pateix un important greuge comparatiu en relació al transport públic.
Es considera un dèficit important per un municipi de les dimensions poblacionals
de Llagostera, sobretot en relació a la connexió amb la RENFE, que limita l’accés a
Barcelona per qüestions d’estudis i/o treball.

-

POLÍGON INDUSTRIAL ACTUAL
Les característiques del polígon actual no responen a la posició geoestratègica
de Llagostera. Cal avançar en aquesta línia (sempre respectant l’entorn i de forma
coherent i estratègica) i atraure, així, activitat econòmica.

-

TIC I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC INESTABLE
La inestabilitat de l’àmbit territorial amb el subministrament elèctric s’entén
com una debilitat que afecta a empreses i ciutadania. Les limitacions amb les TIC
també s’haurien de millorar.

-

EFECTES DE LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA
Tot i tenir els sectors productius relativament equilibrats a Llagostera segueix
existint una excessiva dependència de la construcció que es combina amb uns
nivells formatius baixos de les persones aturades que treballaven en aquest sector
abans de la crisi.

-

COMUNICACIONS
Tot i estar ubicats a la “porta de la costa Brava” el municipi queda lluny de les
infraestructures de comunicació importants (tren i aeroport).
A més, pel que fa al transport públic, es considera que els nivells de freqüència i
les destinacions són insuficients
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-

MOBILITAT INTERNA (NUCLI < -- > DISSEMINATS)
Les imitacions en termes de mobilitat entre el nucli i els disseminats del municipi
s’entén com un dèficit que afecta la cohesió social, especialment de la gent gran
que viu aïllada i que té dificultats per accedir a serveis.

-

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS EDUCATIUS INFRAVALORATS
Es considera que caldria potenciar en més mesura els equipaments educatius del
municipi. Estratègies en aquest sentit ajudarien a fer front als baixos nivells de
qualificació de bona part de la població i reduiria la saturació en l’ús del
poliesportiu.

-

DÈFICITS EN LA FORMACIÓ PER A ADULTS
Tot i que existeix oferta formativa per a adults a l’àmbit territorial (la més propera a
Sant Feliu de Guíxols) el context actual fa que es trobi a faltar una Escola d’Adults
i/o taller ocupacionals (per exemple, es podrien oferir PQPI per a major de 16 anys
o oferta formativa per als aturats.

-

ESPAIS PER A EQUIPAMENTS EN DESÚS

Reptes de partida vinculats amb recursos i serveis:
S’apunten diferents línies de treball i reptes de partida en l’àmbit dels recursos i els
serveis a considerar. Són els següents:

•

Millora del transport públic

•

Millora de l’eficiència energètica i de les telecomunicacions

•

Potenciar el turisme rural i cultural. Es planteja, en aquesta línia:
potenciar en més mesura el Punt d’Informació Turística (més temps obert,
amb informació més complerta, potenciant i fent atractiu el medi natural del

Dinamització i anàlisi: Gerard Quiñones Macià (gerard@neopolis.cat)
DATA: 30/11/2012
Pàg. 6/13

Pla estratègic de Desenvolupament Local i Ocupacional
de LLAGOSTERA
Diagnosi: Sessió amb agents socials
Buidatge de resultats
municipi,...), fomentar el turisme rural i els senders a segona línia de mar,
oferir serveis per a la costa,...
•

Inciar i potenciar relacions amb la UdG (fer-ho en xarxa de forma
permanent).

•

Aposta per fer un pas endavant en matèria de formació.

•

Millorar el sector industrial: cal generar un debat per decidir quina
orientació estratègica se li dóna al sector (s’apunten àmbits com el del
Medi Ambient, el el turisme o els sectors forestal i agrícola).

•

Afavorir i facilitar les relacions i sinergies entre les entitats, aprofitant els
espais dels que ja es disposa. Millorar en aquest sentit suposaria un
benefici pel desenvolupament local.

5.2.- CONTEXT SOCIOECONÒMIC
Detecció de fortaleses del context socioeconòmic:

-

NIVELLS FORMATIUS DE LA POBLACIÓ:
Es considera que de població amb estudis superiors suposa un actiu de potencial
humà que el desenvolupament local hauria d’aprofitar.

-

NIVELLS DE PRESTACIONS ASSISTENCIALS
Les dades referides a les prestacions assistencials del municipi garanteixen certa
estabilitat.

-

LLAGOSTERA DISPOSA D’UN POTENCIAL IMPORTANT DE CAPITAL HUMÀ
Les dades mostren com Llagostera disposa de població activa, la qual cosa
s’entén com un potencial de capital humà (principalment els joves) que esdevé
molt important per a les estratègies de desenvolupament local a curt i mig termini.

-

EXISTÈNCIA D’ENTITATS DEL SECTOR SOCIAL
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Vista la inqüestionable relació entre la inclusió social i el desenvolupament local,
l’existència d’entitats i col·lectius organitzats de l’àmbit social a Llagostera s’entén
com un actiu bàsic del municipi.

Detecció de febleses del context socioeconòmic:

-

INDICADORS VINCULATS AMB EL RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Dades com la taxa d’atur a Llagostera, els nivells de temporalitat dels contractes
de treball, la dependència a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) dibuixen un escenari
complicat on s’han accentuat els riscos d’exclusió social.

-

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I ATUR
Tot i que es mantenen força empreses (petites) de la construcció, l’elevada taxa
d’atur a Llagostera (entre un 21% i un 24%) s’explica en bona part per l’excessiva
dependència del sector de la construcció.
A més, cal tenir en compte que molts dels autònoms de Llagostera estan vinculats
a la construcció. En èpoques de crisi els autònoms queden desprotegits en el cas
d’abandonar el negoci. Cal estar alerta perquè aquesta situació podria empitjorar
més les dades de pobresa al municipi.

-

POBLACIÓ QUE TREBALLA FORA DEL MUNICIPI
El fet que bona part dels habitants a Llagostera

treballin fora del municipi té

efectes directes en el desenvolupament econòmic (desplaçaments costosos,
comerç perjudicat, disminució de les xarxes relacionals, etc...)
-

CONTEXT AMB TENDÈNCIES NEGATIVES
Elements com la manca de formació de bona part de la població activa, la
destrucció del teixit industrial o, fins fa poc, la manca de sòl industrial s’entenen
com a dinàmiques negatives a les que caldria fer front
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Reptes de partida vinculats amb l’àmbit socioeconòmic:
S’apunten els següents reptes:

•

EMPRENEDORIA:
Potenciar l’emprenedoria centrant-se en nínxols d’activitat estratègics: es
destaquen els àmbits rural, assistencial i cultural. També es proposa la
creació d’un Viver d’Empreses amb ajudes materials i infraestructurals per a
emprenedors.
Dissenyar polítiques actives laborals per als joves

•

LÒGIQUES ESTRATÈGIQUES:
Formar i capacitar a la població activa, tot i que suposi una inversió
deficitària. Cal oferir formació en aquells àmbits estratègics que es
potenciaran a partir del Pla de Desenvolupament Local.
Reconvertir el sector de la construcció apostant pels àmbits estratègics que
es potenciaran a partir del Pla de Desenvolupament Local.
Potenciar el sector industrial apostant per àmbits com: el patrimoni natural
(Pacte d’Alcaldes), les necessitats social, l’àmbit rural (productes ecològics,
empreses d’economia verda), l’emprenedoria, etc.

•

COOPERATIVISME I INNOVACIÓ:
Fomentar el cooperativisme (Ex. La fageda d’en Jordà) creant una marca
pròpia i aprofitant l’actiu del sector rural: “Hi ha gent que necessita feina, hi
ha gent que necessita menjar,...treballem en aquesta línia a través del
treball conjunt entre l’administració i les entitats”.
Promoure l’habitatge social d’urgència. Promocionar-lo aprofitant els
habitatges buits i pensant en d’altres fórmules innovadores com compartir
habitatge.
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La innovació també podria desenvolupar-se a través d’accions com la
creació d’una moneda local pròpia que serví, per exemple, per a persones
aturades i que servissin per obtenir aliments a canvi de feines voluntàries.

•

APOSTA PEL TREBALL EN XARXA I LA COHESIÓ
Promoure el treball conjunt entre les empreses. L’èxit del PDL en depèn en
bona part. La interrelació entre petites empreses es considera molt
important.
Integrar al teixit associatiu i econòmic els nouvinguts amb nivells de
formació elevats que viuen als nuclis disseminats.
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5.3.- CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC

Detecció de fortaleses del context sociodemogràfic:

-

POBLACIÓ JOVE POTENCIALMENT ACTIVA:
Malgrat que l’arribada de població jove no ha estat prou intensa com per frenar
l’envelliment (amb el que aquest fet suposa en termes de serveis i recursos
assistencials) cal valorar com a fortalesa el creixement de la població jove del
municipi. Són el futur del poble i tenint en compte l’envelliment de la població i la
manca de capacitat de reemplaçament de la població activa és fonamental que el
creixement del municipi es pugui basar en aquest col·lectiu.

-

ARRELAMENT, QUALITAT DE VIDA I DIVERSITAT POBLACIONAL
L’arrelament de la població al municipi (el 70% fa més de 10 anys que hi viu) així
com la tendència de moltes persones de fora del municipi que s’hi estableix durant
la jubilació mostren els atractius de Llagostera com a lloc de residència. En
aquest sentit, la diversitat poblacional també s’ha d’entendre com un actiu
important.

Detecció de febleses del context sociodemogràfic:

-

POBLACIÓ ENVELLIDA I REPTES ASSISTENCIALS:
Els nivells d’envelliment de la població de Llagostera dibuixa un escenari on els
recursos assistencials esdevenen i esdevindran imprescindibles. Es posa
l’accent, en aquest sentit, en les necessitats d’assistència a la gent gran que viu
sola (en molts casos de forma aïllada als nuclis disseminats).
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-

INSERCIÓ SOCIOLABORAL FEMENINA
Es considera una feblesa el fet que la població activa femenina tingui més
dificultats per a inserir-se al mercat de treball.

-

RESIDENTS NO EMPADRONATS
L’enquesta d’Inclusió Social mostra com, principalment als nuclis disseminats,
existeix una bossa important de residents permanents a Llagostera que no estan
empadronats. Aquest situació es considera una feblesa sobre la que cal treballar.

Reptes de partida vinculats amb el context sociodemogràfic:
S’apunten diferents reptes específics vinculats amb l’àmbit sociodemogràfic. Són els
següents:

•

COHESIÓ SOCIAL:
Engegar actuacions per a la integració de la població nouvinguda en
general.
Afavorir accions educatives i de promoció de l’arrelament adreçades a la
població jove estrangera

•

VINCULAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC AMB L’ENVELLIMENT
Resposta a les característiques poblacionals d’envelliment i a les
necessitats assistencials a través de la creació d’un equipament
assistencial que ofereixi atenció a la gent gran depenent i que pugui
generar, alhora ocupació.
També es planteja la possibilitat de vincular la població aturada (formació
específica, ofertes de treball,...) amb les tasques de suport a la gent gran
(envelliment actiu i assistència).
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•

IMPORTÀNCIA DEL VOLUNTARIAT
Afavorir intercanvis, col·laboracions i experiències de voluntariat a través
d’accions innovadores i adaptades a les estratègies del PDL (Exemple:
banc del temps local)
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