
ECONOMIA

Pla de 
reconstrucció
econòmica i social | 3

ENTREVISTA

L’alcalde explica les
mesures contra la crisi 
de la Covid-19 | 12

COMUNICACIÓ

En marxa el nou
butlletí municipal
La Llagosta informa | 7

Juny 2020 71 
núm

lallagostainforma.cat

 Últims dies de l’estat d’alarma
  SOCIETAT

 Diari de la pandèmia de la Covid-19 a la Llagosta |  4 - 6
08

ce
nt

vi
nt





Declaració 
institucional a favor 
de la plantilla de 
Nissan a Catalunya

3 DESTACATNúm 71 | Juny 2020 
lallagostainforma.cat 

El Pacte, que va comptar amb 
el suport de tots els grups 
municipals, contempla els 
següents temes: la prevenció 
sanitària com a primer pas, 
protecció social dels nostres 
veïns i veïnes, reactivació de 
l’economia local, foment de 
l’ocupació, protecció mediam-
biental, igualtat, accés a l’edu-
cació per a tots els nens i ne-
nes del municipi, la cultura no 
s’atura, l’esport com a forma 
de vida i eina socialitzadora, 
assessorament i acompanya-
ment del jovent, protecció del 
col·lectiu de gent gran i una 
ciutadania ben informada.
Durant el ple ordinari de 
maig, que es va fer de for-
ma telemàtica, l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierr a, va 
agrair les aportacions de tots 

“Donem un gran 
exemple”, va dir l’alcalde, 

“mol-
tes de les propostes del pla 
ja s’han fet”. Dels 300.000 
euros, 200.000 es destina-
ran a promoció econòmica, 
ocupació i ajuts al comerç, i 
els altres 100.000, a serveis 

“Hem de protegir la 
ciutadania i l’economia lo-
cal”, va destacar l’alcalde.

“Haurem de fer un gran es-
forç econòmic amb l’objec-
tiu que ningú no es quedi 
enrere”, va dir Marc Ruiz, re-
gidor del PSC.
Per la seva part, el portaveu 
del grup municipal d’ERC, 
Xavier Cols, va assegurar que 

“pal·liar les trà-
giques conseqüències de la 
pandèmia”. La regidora de 
LLEC, Eva Miguel, va matisar 

és massa 
genèric, falten el com i el 
quan”. El regidor de Cs, Jor-
ge Sabanza, va mostrar el seu 

“total per resoldre els 
problemes generats per la 
Covid-19”. 

Declaració sobre Nissan

Durant el ple, també es va 
aprovar per unanimitat una 
declaració institucional de 
l’Ajuntament sobre la decisió 
adoptada per Nissan de ces-
sar la seva activitat industrial 
a Catalunya. El text mostra el 
suport del Consistori a la plan-
tilla de Nissan. L’Ajuntament 
expressa la seva preocupació 
per les conseqüències que 
una mesura tan dura compor-
tarà en primer terme per als 

L’Ajuntament destinarà 300.000 euros 
per a la reconstrucció social i econòmica

L’Ajuntament ha instal·lat cartells informatius en diversos carrers.

L’Ajuntament de la Llagosta dedicarà 300.000 euros a ajudes 
socials i a comerços locals, a promoció econòmica i a plans 
d’ocupació. Les diferents mesures que es portaran a terme 
formen part del Pacte per la Reconstrucció Econòmica i 
Social del municipi de la Llagosta arran de l’emergència 
sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, que el 
Ple va aprovar el 28 de maig durant la celebració d’una 
sessió ordinària de forma telemàtica.

treballadors i treballadores 
de Nissan a Catalunya i també 
per al conjunt de proveïdors 
i empreses auxiliars que tre-
ballen per a aquesta empresa 
automobilística, i que afecta a 
més de 25.000 persones.

L’Ajuntament emplaça al Go-
vern Central i a la Generali-
tat de Catalunya a acordar les 
mesures necessàries per pre-
servar l’activitat industrial i 
per situar-nos com a referent 
mundial en mobilitat soste-
nible convençuts que tenim 

capacitats en I+D+i, profes-
sionals i treballadors i tre-
balladores per mantenir una 
indústria estratègica que pre-
servi milers de llocs de treball 
i aposti per a la innovació en 
mobilitat sostenible amb el 
cotxe elèctric. “Hem de bus-
car fórmules per mantenir 
els llocs de treball, aquesta 
lluita no s’ha acabat”, va as-
segurar l’alcalde, mentre que 
Conchi Jiménez, regidora del 

cal llui-

moment”.
“Esperem que el Govern 
Central i la Generalitat 
no posin les coses fàcils a 
Nissan”, va dir Xavier Cols 
(ERC). L’edil de LLEC, Eva Mi-

“el suport 
incondicio nal als treba-

lladors i treballadores de 
Nissa  n a Catalunya”.
Durant la sessió es va donar 
compte del decret d’Alcaldia 
d’aprovació de la liquidació 
del pressupost municipal de 
2019 amb un resultat positiu 
de 378.069,56 euros. El decret
aprovava el romanent líquid de 
tresoreria, que un cop deduï-
da la provisió d’insolvències 

afectat, ascendeix a la quan-
titat positiva d’1.309.128,48 

per la provisió d’insolvències 
sobre els ingressos pendents 
de cobrament a 31 de desem-
bre de 2019 en la quantitat de 
815.986,12 euros. A més, es 

pressupostària de 9.500 eu-
ros. - Juanjo Cinta s
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El dia 21 de juny, s’acabarà 
l’estat d’alarma. Hauran pas-
sat més de tres mesos des 
que va ser decretada aquesta 
situa ció excepcional pel Go-
vern Central. En les següents 
pàgines, podreu trobar un 
repàs de les principals situa-
cions que s’han donat a la Lla-
gosta durant la pandèmia de 
la Covid-19; unes setmanes 
que passaran a la història de 
la nostra localitat.

Abans que es decretés l’estat 
d’alarma, l’Ajuntament va crear 
un gabinet, format per tècnics i 
regidors, per fer un seguiment 
de la situació. Aquest grup es 
continua reunint periòdicament 
per analitzar tot allò relacionat 
amb el coronavirus i les accions 
que s’han de fer a la Llagosta. 
El Consistori també va distribuir 
en un primer moment informa-
ció a totes les porteries de la Lla-
gosta sobre el coronavirus. El 13 
de març, l’Ajuntament va tancar 
tots els equipaments munici-
pals, tal com havia acordat el 
dia anterior. L’únic equipament 
que es va mantenir obert va ser 
el Mercat Municipal per tal de 
garantir el subministrament de 
producte fresc a la població. 
A més, van quedar suspeses 
totes les activitats a l’aire lliure 
i això va provocar que no se ce-
lebrés cap acte de les festes de 
Sant Josep. Així, el coronavirus 
va provocar la suspensió de la 
Cursa Els 10 de la Llagosta, pre-
vista per al 5 d’abril. 

Mercat ambulant

El 12 de març, el Mercat ambu-
lant va ser suspès per evitar la 
propagació del coronavirus i es 
va reprendre parcialment el 21 
de maig. Aquell dia, un total de 
18 parades de productes d’ali-
mentació es van situar de forma 
provisional en el tram del carrer 

realitzant diferents tasques. Una 
de les accions que està portant 
a terme és el control d’accés 
al Mercat Municipal per evitar 
aglomeracions i possibles con-
tagis. També s’ha dedicat a re-
partir mascaretes i a col·laborar 
amb Rems en la distribució d’ali-
ments a famílies necessitades 
de la Llagosta.  
Durant aquestes setmanes, 
l’Ajuntament ha repartit pro-
tectors facials entre els comer-
ços oberts de la nostra localitat. 
També va trucar a tots els veïns 
i veïnes de la Llagosta de més de 
75 anys per saber com es troba-
ven i si necessitaven algun tipus 
d’ajuda. A més, va repartir les 
256 targetes moneder per als 

jador. 

Sant Jordi

El 23 d’abril, La Llagosta va ce-
lebrar una Dia da de Sant Jor-
di del tot diferent a causa de la 
Covid-19 i de l’estat d’alarma. 
L’Ajuntament, l’Escola Bressol 
Municipal Cucutras, Resisten-
cia Literaria i la Biblio teca van 
organitzar diferents activitats 
virtual s. L’Institut Marina també 
va fer un acte virtual sobre els 
Premis Sant Jordi. 
El 26 d’abril, els menors de 14 
anys de la Llagosta, acompa-
nyats per un adult, van tornar 
als carrers deixant enrere un 

de l’Estació situat al costat de 
l’Institut Marina i en el vial asfal-
tat que hi ha darrere del centre 
educatiu, entre els carrers de 
Montserrat Roig i de l’Estació. El 
dia 11 de juny, es va recuperar 
també una part de les parades 
de roba i calçat. 
El 26 de març, el Ple va acordar 
que les sessions dels òrgans 
representatius i de govern de 
l’Ajuntament de la Llagosta se 
celebressin de manera telemà-
tica durant l’estat d’alarma. La 
decisió es va prendre per una-
nimitat durant un ple extraor-
dinari i urgent que es va fer per 
videoconferència. Era la  prime-
ra vegada que a la Llagosta se 
celebrava una sessió plenària 
d’aquesta forma. 

Durant els primers dies després 
que es declarés l’estat d’alarma i 
excepte en moments puntuals, 
en els quals els veïns i veïnes 
sortien a fer les compres, els 
carrers presentaven una imat-
ge gens habitual, pràcticament 
buits. La situació ha variat molt 
en les darreres setmanes, una 
vegada iniciada la desescalada i 
amb l’obertura parcial dels bars.

Mascaretes
 
El 14 d’abril i el 4 de maig, l’Ajun-
tament de la Llagosta va repartir 
mascaretes a les persones que 
anaven a treballar en transport 
públic. Dos agents de la Policia 
Local es van encarregar de la 
distribució a l’estació de tren, 
mentre que aquesta tasca la 
van fer voluntaris i personal de 
Protecció Civil a tres parades 
d’autobús. Durant aquestes set-
manes, Protecció Civil ha estat 

Diari de la pandèmia del coronavirus
Covid-19 al municipi de la Llagosta

La rambla de l’Onze de Setembre, totalment buida, durant la pandèmia.

Un dels plens telemàtics de l’Ajuntament. El 26 d’abril, els infants van tornar al carrer. 

El Mercat ambulant es va reprendre el 21 de maig. 

L’Ajuntament va 
trucar a tots els 
veïns i veïnes de 
més de 75 anys
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Un dels comerços que ha reobert.

La Policia Local, repartint mascaretes.

Un porc senglar es va passejar per la Llagosta.

Durant la jornada, es van veure 
en diferents zones infants en bi-
cicleta i patinets. 
El 30 d’abril, l’Ajuntament va 
aprovar per unanimitat de for-
ma inicial, durant el ple ordinari 

nança de convivència ciutadana 
i de la via pública del municipi 
de la Llagosta. La proposta en-
duria el grau de regulació, de 
lleu a greu, de les infraccions 
corresponents a les defecacions 
dels animals domèstics de com-
panyia i la gestió dels residus de 
plàstic, especialment els residus 
sanitaris, com ara guants o mas-
caretes. 

El 2 de maig, després de gairebé 

nats, als carrers de la Llagosta 
es van poder veure esportistes 
i persones majors de 70 anys. 
Durant els caps de setmana, i 
amb l’objectiu que hi hagi més 
lloc per caminar i facilitar el dis-
tanciament, alguns carrers del 
centre són només per als via-
nants. 
El 4 de maig, alguns comerços 
de la Llagosta van començar a 
reobrir amb la fase 0 de la de-
sescalada. Abans, algunes boti-
gues havien optat per fer repar-
timent a domicili. L’Ajuntament 
va posar a la seva disposició un 
espai al web dedicat a les infor-
macions sobre la Covid-19 per 
fer promoció d’aquesta activitat.
L’Associació de Comerciants i 
Serveis (ACIS) de la Llagosta va 
posar en marxa una campanya 
per incentivar les compres als 
comerços. L’ACIS va obrir una 

comprar vals amb un valor de 
10, 20 o 50 euros per bescan-
via r quan les botigues tornessin 
a obrir. 

Un porc senglar

El 6 de maig, la Llagosta va tenir 
una visita inesperada. Sobre les 
vuit del matí, es va poder veure 
al centre de la població un porc 
senglar. L’animal es va passe-
jar per diverses zones buscant 
menjar, mentre alguns veïns 

els seus mòbils 
Els dies 8, 15 i 22 de maig, l’Es-
cola Municipal de Música de la 
Llagosta va oferir concerts que 
van poder ser seguits per al-
gunes de les xarxes socials de 
l’Ajuntament. 
El 15 de maig, va ser inaugura-
da la primera Exposició Virtual 
de Pintura de la Llagosta, que va 
néixer de la col·laboració entre 

Alguns comerços 
van reobrir amb 
la fase 0 de la 
desescalada
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Minut de silenci per les víctimes de la Covid-19.

Un voluntari recull menjar per emportar a un domicili.

Protecció Civil controla l’accés al Mercat Municipal.

l’Escola de Pintura de la Casa del 
Pueblo i la Regidoria de Cultura. 
La mostra pictòrica, que es pot 
veure al Facebook i al web de 
l’Ajuntament, és fruit d’una con-
vocatòria oberta, sense límits 
d’edat, temàtica, ni tècnica. 
Per la seva part, les regidories 
d’Igualtat i Joventut van posar en 
marxa una iniciativa per tal que 
la ciutadania se sumés al Dia In-
ternacional contra l’LGTBI fòbia, 
el 17 de maig. Les dues regido-
ries demanaven a la ciutadania 

les quals mostressin la bandera 
LGTBI.

El 21 de maig, l’Hospital de Mo-
llet va informar que ja no tenia 
cap persona ingressada amb la 
Covid-19. Aquest centre hos-
pitalari ha donat 494 altes i ha 
registrat 92 defuncions durant 
la pandèmia. A principis d’abril, 
va arribar a tenir 170 persones 
ingressades per la Covid-19. El 
personal del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de la Llagosta i 
de l’Hospital de Mollet, els dos 
principals centres de referència 
de la nostra localitat, han viscut 

unes setmanes molt complica-
des a causa de la pandèmia de la 
Covid-19. A l’ambulatori, el con-
tagi de diversos empleats i les 
seves corresponents baixes van 
obligar a fer un canvi en l’horari 
d’obertura del servei. 

la Llagosta per aquesta malaltia 
encara no se saben. De forma 

de desenes de contagiats. 
El 25 de maig, la Llagosta va 
passar a la fase 1 de la desesca-
lada. Aquell dia ja van obrir les 
primeres terrasses dels bars. 

Minut de silenci

El 27 de maig, l’Ajuntament de la 
Llagosta va convocar un minut 
de silenci per les víctimes de la 
Covid-19 d’acord amb els deu 
dies de dol decretats pel Consell 
de Ministres. L’acte, que va tenir 
lloc a les dotze del migdia davant 

plaça d’Antoni Baqué, va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, 
Óscar Sierra, i de diversos regi-
dors. Moltes persones s’hi van 
sumar. Després del minut de 
silenci, els assistents van fer un 
llarg i emotiu aplaudiment. Les 
banderes onegen a mig pal a la 
façana de l’Ajuntament de la Lla-
gosta des de fa setmanes en se-
nyal de dol per les persones de 
la nostra localitat que han mort 

pel coronavirus. 
El 2 de juny, la Biblioteca de la 
Llagosta va reobrir amb horari 
limitat i amb cita prèvia. Aquell 
mateix dia, la deixalleria de la 
Llagosta va recuperar el seu ho-
rari habitual. El 4 de maig, havia 
reobert les seves portes, però 
amb un horari limitat.  
El 8 de juny, la Llagosta va pas-
sar a la fase 2 de la desescalada i 
ara accedirà a la fase 3.
Durant la pandèmia, l’alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra, ha 
participat en diferents xerrades 
telemàtiques per respondre les 
preguntes que li plantejava la 
ciutadania.

Unes 50 famílies han fet ús del 
Servei de voluntariat, que im-
pulsa l’Ajuntament de la Llagos-

El programa té com a objectiu 
ajudar les persones més neces-
sitades de la Llagosta davant de 
l’estat d’alarma decretat per la 
Covid-19. Un total de 63 volun-
taris han fet 439 serveis. 

Solidaritat

Després de gairebé dos mesos 
de treball voluntari i altruista, 
des de Mascarillas Solidarias La 
Llagosta van fer balanç de la tas-
ca que han dut a terme durant 
tot aquest temps. Més de cent 
persones s’han dedicat a cosir 
i a coordinar els esforços del 
col·lectiu. Gràcies a aquesta tas-
ca, han confeccionat i distribuït 
més de 40.000 mascaretes per a 
adults i 2.000 infantils. I tot amb 
l’inestimable ajut de les empre-
ses que els han donat desinte-
ressadament un bon nombre de 
metres de tela, plàstic, gomes, 

bé els han permès confeccionar 
unes 4.700 bates sanitàries. 
Mascarillas Solidarias La Lla-

nament gràcies a quatre comer-
ços: Tapicería Liébana, El Taller 
de Ideo, La Costurera i Foto Es-
tudi Damián 
La botiga El hilo rojo de la Llagos-
ta ha estat portant a terme una 
iniciativa solidària que consisteix 
en la creació mitjançant impres-
sores 3D de material de protecció 
contra la Covid-19, que ha donat 
a centres hospitalaris, a comer-
ços i a personal de l’Ajuntament 
de la Llagosta, entre d’altres. 
L’Institut Marina va cedir tres 
respiradors a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, i quatre, a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti) 
de Badalona. A més, empreses, 
comerços i particulars de la nos-

tra població van donar material 
de protecció a la Policia Local. 

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament de la Llagosta ha confec-
cionat una guia per a les perso-
nes del col·lectiu LGBTI durant 

d’alarma per la Covid-19. En el 
document es recullen diverses 
informacions. També s’ha ela-

A falta de dades 

han mort 14 persones 
de Covid-19

Un total de 63 
persones han 
col·laborat com a 
voluntàries

borat una guia per a dones en 
situació de violència masclista 

D’altra banda, l’empresa Sersa, 
concessionària del servei de ne-
teja viària a la Llagosta, va am-
pliar les zones de desinfecció 
per evitar la propagació del co-
ronavirus per la nostra localitat. 
Per últim, destacar que l’Ajun-
tament ha posat en marxa una 
pàgina de Facebook d’ofertes 
de treball, que gestiona l’àrea 
de Promoció Econòmica. El nou 
canal neix amb l’objectiu de ser 
un punt de trobada per buscar 
feina en uns moments de crisi 
econòmica. 

Mascarillas Solidarias ha donat també material als comerços.

Guies per al col·lectiu 
LGTBI i per a dones 
en situació de 
violència masclista
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Avui surt al carrer La Llagosta 
informa, el nou butlletí de 
notícies locals que edita 
l’Ajuntament de la Llagosta. 
La publicació és una evolució 
del 08centvint, que durant 
els darrers anys ha ofert a la 
ciutadania de la Llagosta totes 
les informacions generades a la 
nostra localitat. 

La Llagosta informa es distribui-
rà cada mes per tots els domici-
lis. La principal novetat és que la 
publicació té una versió en ca-
talà i una altra en castellà. Feia 
temps que la ciutadania de la 
Llagosta reclamava rebre a casa 
també les notícies en castellà. 
La Llagosta informa és una pu-
blicació que realitza el Departa-
ment de  Comunicació de l’Ajun-
tament de la Llagosta i oferirà 
les notícies que generin el Con-
sistori i el teixit associatiu de la 
nostra població. El canvi de nom 
del butlletí de notícies editat per 
l’Ajuntament obeeix a una millor 

comunicació amb el municipi.

Nova pàgina web
Durant la pandèmia de la Co-
vid-19, no ha estat possible 
treure al carrer les edicions 
d’abril i maig del 08centvint. 
Les notícies de la Llagosta s’han 
publicat al web del 08centvint, 
al de l’Ajuntament i a les seves 
diferents xarxes socials. 
A més, el Departament de Co-
municació va fer dues edicions 

continguts d’entreteniment i in-
formatius. El web compta amb 
les seccions d’agenda, música, 
esport, cultura, memòria histò-
rica i educació. Dins d’aquesta 
pàgina web, hi és el Petit Diari, 
que és una mirada infantil de la 
situació que s’està vivint amb el 
coronavirus. També hi ha un re-
cull del Sant Jordi virtual 2020 i 
es pot consultar el butlletí muni-
cipal La Llagosta informa des de 
casa. La pàgina web La Llagosta 
des de casa compta amb la col-

d’un nou butlletí digital, La Lla-
gosta informa des de casa. Tant 
la versió en català com la de 
castellà van arribar a la ciuta-
dania els dies 24 d’abril i 22 de 
maig per les xarxes socials mu-
nicipals. Una vegada recuperada 
una relativa normalitat, pren el 
relleu La Llagosta informa. 
L’Ajuntament de la Llagosta ha 
posat en marxa durant l’estat 
d’alarma el web La Llagosta des 
de casa amb l’objectiu de posar a 
l’abast de la ciutadania diversos 

laboració de diverses entitats i 
serveis municipals. 

Telegram
A més, des del Departament de 
Comunicació de l’Ajuntament, 
es va posar en marxa un canal 
de Telegram i s’ha creat un web 
relacionat exclusivament amb la 
Covid-19. A més, els plens que 
ha celebrat l’Ajuntament s’han 
pogut seguir per primera vega-
da per Youtube. 

Neix el butlletí La Llagosta informa
com a evolució del 08centvint

Preparació d’algunes pàgines de La Llagosta informa.

COMUNICACIÓ

La publicació es fa també en castellà, tal com demanava la ciutadania

Al web del 08centvint, a les 
seves xarxes socials i a les de 
l’Ajuntament s’han publicat in-
formacions en format de vídeo, 
una novetat també pel que fa a la 
comunicació que s’ha transmès 
a la ciutadania de la Llagosta. 
Des del primer moment, l’Ajun-
tament va apostar clarament 
per donar la màxima informació 
als veïns i veïnes de la Llagosta 
en uns moments molt compli-
cats i que han generat moltes 
incerteses i molts dubtes. - J.C.

La Llagosta informa des de casa.



ENSENYAMENT

SOCIETAT
L’Escola Bressol Municipal 
Cucutras ha rebut 25 preins-
cripcions per al proper curs 
2020-2021. Tots els infants 
preinscrits tenen garantida la 
plaça. S’han preinscrit quatre 
infants nascuts el 2020; deu, 
el 2019, i onze, el 2018. Per al 

El primer nadó nascut a l’Hos-
pital de Mollet del Vallès, 
després de dos mesos sense 
l’atenció dels parts per la pan-
dèmia de la Covid-19, és de la 
Llagosta. La nena, anomenada 
Jade, de 3,6 quilograms de pes, 
va néixer el 26 de maig a les 
19.30 hores al centre hospita-
lari sanitari molletà. Jade és la 

Joel i Jessica.
L’Hospital de Mollet del Vallès 
va obrir el 25 de maig l’atenció 
al part i les urgències d’Obs-
tetrícia, que des de l’1 d’abril 
s’havien derivat a la Mútua de 
Granollers per la Covid-19. - 
José Luis Rodríguez

proper curs, l’Escola Bressol 
Municipal oferia 61 places. La 

al 26 de juny de manera tele-
màtica i presencialment amb 
cita prèvia. Després, s’accep-

cobrir totes les places.

Preinscripcions a Cucutras

El primer nadó nascut a l’Hospital de 
Mollet després de l’emergència de la 
Covid-19 és de la Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta 

mera fase de rehabilitació de 
Can Baqué. La darrera opera-
ció que s’ha portat a terme ha 
estat la col·locació en diver-
sos punts de la masia d’uns 
elements per evitar que els 

seu entorn. La rehabilitació ha 
estat executada, per encàrrec 
de l’Ajuntament, per l’empresa 
RÈCOP Restauracions Arqui-
tectòniques.

Actuacions importants
La primera fase de remodela-
ció de Can Baqué ha consistit 
en la rehabilitació de façanes, 
neteja i desinfecció de l’inte-

tables i desmuntatges, entre 
d’altres. També s’ha restaurat 

s’han instal·lat uns elements 
per evitar la presència de co-
loms. Ara, l’Ajuntament estu-
diarà quan es podran realitzar 
les següents fases de l’obra. 
A causa de la crisi econòmi-
ca derivada de la Covid-19, el 
Consistori es replantejarà tot 

L’empresa Parcs i Jardins de 
Catalunya va fer els dies 2 i 3 
de juny els  treballs de neteja 
dels terrenys de Can Xiquet per 
encàrrec de l’Ajuntament de 
la Llagosta. Aquesta operació 
també es va realitzar al Viver 
Municipal que hi ha al costat.
L’empresa va fer les tasques de 
desbrossament dels terrenys 
i també va retirar els residus 
que hi havia. El pressupost 
d’aquesta actuació va ser de 

per garantir que aquesta 
masia històrica deixi de fer-
se malbé”, ha dit el regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de la Llagosta, Marc Ruiz. 
La masia de Can Baqué és pro-
pietat de l’Ajuntament i va ser 
declarada Bé Cultural d’Inte-
rès Local pel Ple del Consistori 
l’any 2011. - Juanjo Cintas

el capítol d’inversions. Depe-
nent de com quedi l’economia 
de l’Ajuntament i les necessi-
tats futures, el calendari pre-
vist de la reforma de Can Ba-

“Tot 
i les incerteses del futur, 
estem contents perquè en 
aquesta primera fase s’han 
fet actuacions importants 

gairebé 1.900 euros. L’Ajunta-
ment abonarà en primera ins-
tància la factura del desbros-
sament corresponent a la zona 
de Can Xiquet i, posteriorment, 
reclamarà l’import a la Junta de 
Compensació de Can Xiquet, 
que és la responsable de man-
tenir nets aquests terrenys ur-
banitzables.
Les tasques de desbrossament 
del Viver Municipal han costat 
290 euros. - J.C.

Realitzats els treballs de
neteja dels terrenys del
sector de Can Xiquet

URBANISME
S’han fet diverses obres per evitar el deteriorament de la masia

MEDI AMBIENT

Finalitza la primera fase
de rehabilitació de Can Baqué
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El Campus compta 
amb protocols de 
seguretat i mesures 
d’higiene

Les inscripcions es poden fer 
per setmanes i l’horari del 
campus és de 9 a 13 hores. La 
primera serà del 29 de juny al 3 
de juliol i la darrera tindrà lloc 
del 7 al 10 de setembre. El 7 
d’agost, s’aturaran les activitats 

El preu per infant resident a 
la Llagosta per setmana és de 
47 euros i per als d’altres po-
blacion s, 57. Hi ha descomptes 
per a germans i servei d’acolli-
da, de 8 a 9 hores i de 13 a 14 

tament de la Llagosta ha desti-
nat unes ajudes econòmiques 
per tal que les famílies que ho 
necessitin i compleixin els re-
quisits puguin pagar el Cam-
pus d’Estiu municipal. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Imatge promocional del Campus Esportiu.

ECONOMIA

EQUIPAMENTS

temps per pagar els impos-
tos i les taxes municipals. 
Aquesta és una de les me-
sures que ha acordat el Con-
sistori per donar resposta 
a la crisi provocada per la 
Covid-19. La primera frac-
ció de l’Impost de Béns Im-
mobles per a aquells que el 
tinguin domiciliat es cobrarà 
l’1 de juliol; la segona, l’1 de 
setembre; la tercera, el 2 de 
novembre; i la quarta, l’1 de 
desembre. Per a aquells que 
no tinguin domiciliat l’IBI, el 
període de pagament serà 
del 4 de maig a l’1 de setem-
bre. Aquest serà el mateix 
termini per pagar l’Impost 
de Béns Immobles Especials. 
En aquest cas, la data de do-
miciliació del rebut serà l’1 
de setembre. 
La primera fracció de la taxa 
de residus s’haurà de pagar 
entre el 4 de maig i l’1 de se-
tembre. El darrer dia es co-
braran els rebuts domici liat s. 
El període per a la segona 
fracció anirà del 2 d’octubre 
al 4 de desembre. L’últim dia 
es cobraran els rebuts domi-
ciliats. 
El període de pagament de 
l’Impost de Vehicles es va 

quan es van cobrar els rebuts 
domiciliats. La taxa de guals 
es podrà pagar del 4 de maig 
a l’1 de setembre. Els rebuts 
domiciliats es cobraran l’1 de 
setembre. - J.C.

L’Ajuntament de la Llagosta i el 
Complex Esportiu Municipal El 
Turó organitzaran un campus 
esportiu municipal d’estiu del 
29 de juny al 7 d’agost i del 24 
d’agost al 10 de setembre. El 
campus tindrà lloc en 23 es-
pais oberts de la nostra locali-
tat i compta amb protocols de 
seguretat i mesures d’higiene 
per a la seva realització amb 
garanties.

diverses modalitats, gimca-
nes o circuits de psicomotri-

“Prioritzarem totes les 
activitats en espais oberts de 
la nostra localitat, en total hi 
ha 23 emplaçaments previs-
tos. Entre aquests, cal des-
tacar la piscina exterior d’El 
Turó, els patis de les escoles, 
els espais del Camp Munici-
pal de Futbol Joan Gelabert 
i les pistes poliesportives del 
Parc Popular, la plaça d’Anne 
Frank i la plaça d’Europa”, 
explica el regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
Antonio García Robledo.
El regidor explica que el cam-
pus té diversos protocols de se-

“les activitats estan 
pensades per grups de deu 
infants, que tindran un mo-
nitor o monitora. Els grups 
sempre seran els mateixos 
per setmana, amb el mateix 
tècnic. A més, hi haurà per-
sones encarregades de la 
neteja i desinfecció del mate-
ria l que farem servir”.

El Complex Esportiu Municipal 
El Turó té previst reobrir el 22 
de juny amb restriccions d’afo-
rament i amb cita prèvia. Fins 

Les inscripcions ja es poden fer 
en línia mitjançant el web del 
Complex Esportiu Municipal El 
Turó.
El Campus Esportiu, únic a la 
Llagosta amb una capacitat per 
a 230 infants per setmana, està 
adreçat a nens i nenes de 3 a 15 
anys. El campus comptarà amb 
diverses activitats, com ara jocs 
populars, jocs aquàtics, curs de 
natació, iniciació esportiva de 

L’Ajuntament 
amplia els
terminis per 
pagar els 
impostos 

El CEM El Turó reobrirà les
seves portes el 22 de juny

SOCIETAT
L’activitat, per a infants d’entre 3 i 15 anys, es desenvoluparà en 23 espais diferents

L’Ajuntament i el CEM El Turó munten 
un campus esportiu municipal d’estiu
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aleshores, els responsables de 
l’equipament municipal treba-
llen per a la implementació de 
mesures d’higiene, seguretat 

i prevenció amb l’objectiu de 
garantir un ús segur de les ins-
tal·lacions.
El Turó reobrirà amb un 50% 
del seu aforament la zona d’ai-
gües interior, les sales d’acti-

ness. A més, es podran utilitzar 
els vestidors. “Pel que fa a la 
piscina exterior, la previsió 

que tenim és de poder-la 
obrir el 29 de juny, si tot va 
bé”, diu el director del CEM El 
Turó, Roger Sesé.
El complex esportiu, que està 
tancat des de la declaració de 
l’estat d’alarma, ofereix classes 
dirigides pels seus monitors 
mitjançant el seu canal de You-
tube. - José Luis Rodríguez



L’Ajuntament de la Llagos-
ta ha habilitat en els darrers 
dies catorze places provisio-
nals d’aparcament al carrer 
del Progrés per compensar les 
sis que s’han tret del carrer de 

ció del trànsit. Com a mesura 
per facilitar els passejos de la 
ciutadania i el distanciament 
social durant els caps de set-
mana, l’Ajuntament va limitar 
el pas de vehicles pel carrer 
de Sant Miquel. Ara, s’ha de-

del trànsit serà efectiva durant 
tots els dies.

La circulació preferent de via-
nants a la part baixa del carrer 
de Sant Miquel, entre l’avin-
guda del Primer de Maig i el 
carrer de Santa Teresa, dóna 
l’oportunitat de que el bars de 
la zona puguin muntar una 
terrassa. L’Ajuntament està 
facilitant aquestes ocupa cion s 
temporals de la via pública 

Amb l’entrada a la fase 2 de la 
desescalada, els centres esco-
lars de la nostra localitat van 
obrir les seves portes als in-
fants i joves. El curs acadèmic 

però les escoles atenen aque-
lles famílies que per necessitat 

acaben cicle, com ara sisè de 
Primària o Secundària, poden 
rebre orientació i suport de 
manera presencial.
En educació infantil (de P3 a 
P5), les famílies poden portar 

seus progenitors treballin de 
forma presencial. L’assistència 
dels infants a escola ha estat 
molt baixa. A Les Planes, d’uns 
set infants que hi havia previst 
que anessin ho van fer el pri-
mer dia quatre; al Joan Mara-
gall van anar tres, a la Safa, dos 
i a la Gilpe, set.

Sisè de Primària

Pel que fa als de 6è, les escoles 
de la Llagosta s’han coordi-
nat per fer classe dos dies a la 
setmana. En aquest cas, l’as-
sistència dels nois i les noies 
els pot servir per poder tancar 

ja que el proper curs inicien 
l’ESO. Al Joan Maragall, que 
té tres línies de sisè, el primer 
dia van anar 34 alumnes; a Les 
Planes, una desena; a la Safa, 
26 i la Gilpe, vuit. 

com a mesura d’impuls del 
comerç local dins del pla de 
reactivació de l’economia local 
per la crisi provocada per la 
Covid-19.
Durant la pandèmia, l’urbanis-
me tàctic està prenent impor-
tància als pobles i ciutats de 
tot el món. Es tracta d’un se-

A Secundària el curs també 
acabarà telemàticament. L’Ins-
titut Marina ha ofert al seu 
alumnat la possibilitat de fer 
alguna activitat presencial amb 
totes les mesures de seguretat 
previstes als protocols. Només 
un grup que s’està preparant 
per a les Proves d’Accés a la 
Universitat s’ha acollit a aquest 
oferiment. La resta de joves 
acabaran el curs com ja fa mol-
tes setmanes que ho fan, de for-
ma telemàtica.
Amb el mateix sistema s’estan 
realitzant les entrevistes fami-
liars. En aquestes entrevistes 
s’està informant a les famílies 
que a partir del proper curs els 
alumnes ja no tindran llibre de 
text i faran servir publicacions 
i eines digitals. El centre recor-
da que per a qualsevol consul-
ta es pot trucar a la secretaria 
del centre, al telèfon 93 560 
73 31, que ja porta atenent als 
estudian ts des del 18 de maig.
Al Centre de Secundària Bal-
mes van establir la primera 
setmana un dia per a cada 

d’ESO. Després van fer les en-
trevistes familiars i el divendres 
19 de juny l’han reservat per a 
que els joves de quart d’ESO es 
puguin acomia dar.
L’Escola Bressol Municipal 
Cucutras va obrir el 15 de juny  
i tancarà el curs el 31 de juliol. 
Els nadons menors d’un any no 
poden assistir al centre. - Xavi 
Herrero

Els centres d’ensenyament 
reobren les portes amb
pocs estudiants

URBANISME
Una part del carrer de Sant Miquel passa a ser per als vianants

ENSENYAMENT

Creades catorze places de 
pàrquing al carrer del Progrés
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El Gos Parc, que l’Ajuntament 
de la Llagosta ha millorat i 
ampliat, va ser reobert el 30 
d’abril. L’empresa Plamar del 
Maresme ha estat l’encarrega-
da de fer l’obra amb un pres-
supost de 13.713,27 euros. 
Operaris de les brigades mu-
nicipals d’obres i de jardineria 
van fer els darrers treballs i, 
després, la instal·lació va ser 
reoberta. 
El Gos Parc, ubicat al Parc 
Popular, passa a tenir una su-
perfície de 774 metres qua-
drats (abans ocupava un es-
pai de 426 metres quadrats). 
Les obres també han inclòs 
la substitució de la tanca de 
delimitació del Gos Parc, que 
ara és més alta i més resistent. 
També s’ha renovat el sauló. - 
Juanjo Cintas

L’Ajuntament reobre el Gos 

guit de mesures provisionals 
i d’urgència que volen donar 
resposta a necessitats sorgi-
des amb la pandèmia. Les pla-
ces d’aparcament habilitades 
de forma provisio nal al carrer 
del Progrés per part de l’Ajun-
tament són un bon exemple. - 
Juanjo Cintas

Noves places d’aparcament al carrer del Progrés.

El Banc de Sang va recollir 155 
donacions en la captació que 
va fer els dies 2 i 3 de juny al 
Centre Cultural de la plaça de 
l’Alcalde Sisó Pons. La resposta 
de les persones donants de la 
nostra localitat va complir les 
previsions del Banc de Sang, 
sobretot tenint en compte la 
situació d’alerta sanitària per la 
pandèmia de la Covid-19.
Aquesta va ser una campanya 
especial, ja que s’havia de re-
servar hora per donar sang per 
evitar al màxim el contacte en-

tre donants. Inicialment, aques-
ta situació, sumada a la possible 
afectació per la pandèmia, feia 

sones a la crida del Banc de 
Sang. Finalment, la resposta va 
ser positiva i es van omplir bona 
part de les hores programades. 
El dia 2 es van aconseguir 79 
donacions, i el dia 3, 76. 
A més, onze persones no van 
poder donar sang per diversos 
motius, quatre es van inscriure 
al registre de medul·la òssia i 
catorze van donar plasma.

Més de 150 donacions de 

realitzada a la Llagosta

SOLIDARITAT
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necessitats de la joventut”
Per què t’inicies en la política?
Això ve per tradició familiar, podríem dir, com 
ara el meu avi, Manuel Guerrero, que també va 

un altre, perquè jo no creia que sortiria com a 
regidora, va ser una sorpresa per a tots. Jo creia 
que estaria més en la rereguarda ajudant, però 
no com a regidora. Sincerament, potser no esta-
va preparada i no sabia què suposava. Po dríe m 
dir que de política podria no tenir gaire idea, 
però sí que del poble, perquè sempre he viscut a 
la Llagosta i conec a la joventut. Va ser una sor-
presa. 

Com a regidora de Diversitat i Ciutadania i 
Joventut, què pots aportar?
Jo crec que com que sóc tan jove i conec a molta 
gent de la Llagosta, conec les necessitats de la 
joventut, que també són les mateixes que jo tinc, 
perquè sóc jove. Crec que és diferent tractar les 
necessitats del jovent amb persones adultes, 
que no pas una persona jove, de tu a tu. 

Què creus que li falta a la Llagosta?
Ara parlaré més com a Núria Guerrero. Crec que 

fa falta un espai per als joves, com un casal de 
joves. Que per exemple quan plou o fa fred, hi 
puguis anar. Tot i que cal dir també que estan 
prou bé Can Pelegrí i l’aula d’estudi, però penso 
que faltaria un espai dedicat més per als joves. 

moment.  

Quin és el teu racó favorit de la Llagosta?
El racó que més m’agrada és el Parc Popular per-
què tinc un gos, i aquest és gran, el puc portar al 
Gos Parc, que és un espai gran, també puc pas-

em vull prendre alguna cosa, hi ha al costat bars.

Com estàs vivint la política amb la situació de 
la Covid-19?
Amb la situació de la Covid-19 estic vivint inten-
sament la política local perquè és una situació 
que no ha viscut ningú. A més, com que ja he 
acabat les classes, puc tenir encara més dedi-
cació en la meva faceta política a l’Ajuntament. 
Tot i que es viu amb incertesa, molt ràpid i es-
tic aprenent dels meus companys. - José Luis 
Rodrí gue z Beltrán

Núria Guerrero (PSC) 
23 anys. 
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Com està la Llagosta després de re-
bre l’impacte de la Covid-19? 
La Llagosta ha aguantat aquest pri-
mer cop del coronavirus, però ens 
han deixat algunes bones persones de 
la Llagosta i les vull tenir en la meva 
memòria sempre. Tenim molts veïns i 
veïnes que han perdut familiars i des 
d’aquí els vull enviar una forta abraça-
da. De tot ens podrem recuperar, po-
drem recuperar l’economia, podrem 
ajudar a la gent, però, evidentment, 
no podrem recuperar aquestes perso-
nes que ens falten i això és molt dur 
per a les famílies. La Llagosta s’anirà 
recuperant d’aquest primer cop i esta-
rem al costat de tota la gent.

Es farà un homenatge a tots els 
veïns i veïnes que han mort per 
aquesta malaltia? 
Amb el permís dels familiars, ja que 
els volem involucrar a tots, quan tin-
guem un moment, farem un acte al 
qual pugui venir tothom. No podem 
posar una data, perquè serà complicat 
poder fer l’homenatge d’aquest tipus a 
curt o mig termini.

L’Ajuntament ha aprovat un pla de 
reconstrucció amb una partida de 
300.000 euros. Quines són les prin-
cipals accions que contempla?
Destinem 100.000 euros a ampliar 
la despesa social tant en criteris de 
benes tar social com per ajudar famí-

El pla de xoc ha comptat amb apor-
tacions de tots els grups munici-
pals. Com ho valora? 
És un aspecte molt important. Tots els 
regidors i regidores d’aquest Ajunta-
ment han posat el seu granet de sorra 
per poder tenir un pla de xoc de forma 
conjunta. Vull agrair sincerament el 
suport de l’oposició, perquè última-
ment mirem la televisió i l’únic que 
veiem és crispació i crítiques d’uns 
cap als altres. A la Llagosta no estem 
per picabaralles, és la política que està 
més a prop de la gent. Estem per aju-
dar. El que toca és sortir d’aquesta si-
tuació tots junts. 

Què ha fet l’Ajuntament durant les 
darreres setmanes per ajudar la 
ciutadania? 
El primer que hem volgut fer és te-
nir la gent ben informada. Des del 
primer moment vam posar en mar-
xa diferents canals de comunicació. 
Hem mantingut oberta l’OAC amb cita 
prèvia així com la Seu Electrònica, 
vam crear un butlletí digital i una pà-
gina de Facebook per ajudar a trobar 
ocupació. Hem mantingut oberts els 
serveis més essencials, com la Policia 
Local i Serveis Socials, entre d’altres, 
per atendre les necessitats de la ciuta-
dania. Tant el govern municipal com 
el personal de l’Ajuntament hem estat 
ràpids a adaptar-nos a la nova realitat. 
Hem donat la millor informació en 

lies que han perdut la feina o que han 
deixat de tenir ingressos. En aquest 
sentit creiem que és molt oportú el Mí-
nim Ingrès Vital que ha aprovat el Go-
vern Central. Ajudarem en els tràmits 
per tal que les famílies puguin acce-
dir-hi i tinguin garantits uns ingres-
sos mínims. Els altres 200.000 euros 
es destinen a promoció econòmica, 
al foment de l’ocupació i a ajudar als 
comerços. Hem tingut un problema 
molt greu, els comerços han hagut de 
tancar durant molt de temps; alguns 
encara estan tancats i per això els vo-
lem ajudar. Algunes mesures no seran 
econòmiques, com permetre l’amplia-
ció de les terrasses. És molt important 
que es posi en marxa l’economia local 
i comencem a restablir la normalitat. 

300.000 euros?
Potser no. Com a mínim serviran per 
tirar endavant aquest primer pla de 
xoc.  Segons la capacitat pressupostà-
ria de l’Ajuntament, aquest pla es po-
drà ampliar. Tenim un greu problema 
d’ingressos. Durant aquests mesos 
hem retardat impostos. Alguns no es 
cobraran, com per exemple els vincu-
lats al temps que no han estat operati-
ves les terrasses o per la no celebració 
del mercat ambulant o part de la taxa 
de les escombraries per als comerços. 
També esperem comptar amb recur-
sos supramunicipals. 

tots els canals que hem pogut. Tenim 
l’espai web Des de casa. Des del pri-
mer moment, hem ajudat la gent que 
tenia problemes als Serveis Socials.

El dia 21 s’acaba l’estat d’alar-
ma. Però això no vol dir que torni 
la normalitat. Quin missatge vol 
transmetre a la ciutadania? 
Encara tenim gent contagiada a la 
Llagosta. No tenim ningú a l’hospital, 
però el virus encara està aquí. Hem de 
mantenir les mesures de distancia-
ment social i anar amb compte per 
evitar rebrots.

Vostè ha insistit molt que l’Ajunta-
ment no deixarà ningú enrere. 
Aquest equip de govern i aquest alcal-
de no deixaran ningú enrere. Estarem 
al costat de la gent. Ha crescut molt el 
nombre de persones que van a recollir 
els aliments que gestiona Rems. Tam-
bé ens arriben males notícies sobre 
grans empreses que volen tancar, com 
ara Nissan. Esperem que no passi. 

Aquesta entrevista forma part del 
nou Butlletí d’informació editat per 
l’Ajuntament  Per què aquest canvi?
Hem volgut modernitzar-lo i millo-
rar-lo per  aconseguir que tingui més 
acceptació encara per part de la ciuta-
dania. Creiem que el canvi serà ben-
vingut. Molta gent ens demanava que 
el fessin també en castellà. - J. Cintas

L’alcalde de la Llagosta parla en la següent 
entrevista de la situació que ha provocat a la 
nostra localitat la pandèmia de la Covid-19 i de 
les mesures que està aplicant l’Ajuntament per 
ajudar a la ciutadania.

Óscar Sierra

“Aquest equip de 
govern i aquest 
alcalde no deixaran 
ningú enrere”
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Sonia Blanco disputa una pilota a una rival. 

HANDBOL

HANDBOL

HANDBOL

El Joventut Handbol La Lla-
gosta ha iniciat la campanya 
de captació per als equips 
de formació de la temporada 
2020-2021 i del sènior mas-
culí, que milita a la Tercera 
Catalana. La temporada que 
tot just ha acabat, el club lla-
gostenc va comptar amb gai-
rebé tota l’estructura mascu-
lina de formació, excepte el 
juvenil masculí, que preveu 
recuperar el curs vinent.
El club intentarà tornar a créi-
xer amb l’estructura formati-
va. També preveu continuar 
amb l’acord de col·laboració 

“Veu-
rem com queda la catego-
ria alevina, esperem fer un 
masculí, un femení o un 
mixt. A més, volem recupe-
rar el prebenjamí”, ha avan-
çat el director esportiu del Jo-
ventut Handbol La Llagosta, 
Xavier Canalejas. El club posa 
a disposició dels interessats 
un correu electrònic, jhlalla-
gosta@gmail.com. - J.L.R.B.

L’Handbol Club Vallag de la 
Llagosta ha obert el perío-
de d’inscripcions per a la 
temporada 2020-2021 dels 
equips de formació i del sè-
nior masculí, que milita a la 
Segona Catalana. Enguany, 
el club té equips masculins 
en la categoria infantil, cadet 

“L’objectiu és completar 
l’estructura formativa, ne-
cessitem jugadors a totes 
les categories”, ha explicat 
el coordinador de l’Handbol 
Club Vallag, Javi Iglesias, 
que voldria completar les 
categories aleví, infantil, ca-
det i juvenil.
El club llagostenc ha posat 
a disposició de les persones 
interessades a formar part 
de l’entitat el correu elec-
trònic hcvallag@gmail.com. 
- J.L.R.B.

El Club Deportivo La Concòrdia 

ció de la propera temporada. 
La directiva ja va decidir fa set-
manes la renovació de  l’entre-
nador, Javier Ruiz, que conti-
nuarà comptant a la banqueta 
amb Iván Beas, com a ajudant, 
i amb Sergi Barceló, com a pre-
parador de porteres i delegat. 

Paula Hita, que procedeix del 
futbol 11, ja havia estat durant 
la temporada 2019-2020 en-
trenant a les ordres de Javier 
Ruiz, però per motius del mer-

espanyola no se li va poder fer 

siu i despunta com a ala-pivot. 
Anteriorment, havia estat en 
equips de futbol 11, entre els 
quals destaquen el Terrassa, 
el Futbol Club Barcelona i el 

“És una jugado-
ra molt tècnica, intel·ligent i 
potent. Tot i que com que no 
havia jugat a futbol sala, té 
mancances tàctiques, però 

, 

partits amb la selecció catala-
na absoluta. “Vaig estar tres 
anys aquí. Sempre he dit que 
tot i ser un club petit, que ha 
hagut de navegar a contra-
corrent, ha fet grans coses”, 
explica la jugadora, que com-
partirà la porteria amb Júlia.

Nou renovacions

La secretaria tècnica de la Con-
còrdia ha tancat també nou re-
novacions, Paula Jiménez, So-
nia Blanco, Paula Pérez, Leyre 
Granero, Mercè Portabella, Eli-
da Tortosa, Júlia Sanz, Naiara 
Moreno i Sandra Navarro.
El CD La Concòrdia va acabar 
la temporada 2019-2020 des-

L’Handbol Club Vallag i el Jo-
ventut Handbol han trencat les 
negociacions per fusionar-se 
després de quatre mesos de 
converses. Els dos clubs llagos-
tencs han emès un comunicat 
cadascun informant que no es 
fusionaran i han admès discre-
pàncies entre ells per tirar en-
davant un projecte comú.
L’Handbol Club Vallag ha expli-
cat que les negociacions esta-

dia, Javier Ruiz.
L’ala-tanca Laura Botifoll ha 

La Concòrdia. És una jugadora 
amb experiència a la Segona 
Divisió espanyola, perquè ha 
jugat a l’AECS L’Hospitalet i a 
l’AE Vallirana.
“La plantilla ha de ser més 
llarga, perquè, com que no hi 
ha hagut descensos, es pre-
veu un grup amb més equips. 
Si bé aquesta campanya hi 
ha 16 equips, la pròxima po-
drien ser 18. Això suposaria 
quatre partits més durant 
la temporada i crec que són 
molts”, diu Ruiz.
Mónica Utrilla ha estat el tercer 

Martorelles, torna a l’equip lla-
gostenc després d’unes tempo-
rades jugant a futbol 11.
Utrilla va completar una pri-
mera etapa de tres temporades 
a la Concòrdia i és una jugado-
ra contrastada. Ha estat cam-
piona de Catalunya università-
ria de futbol sala i ha disputat 

prés que la Reial Federació Es-
panyola de Futbol (RFEF) deci-

les competicions no professio-
nals. Quan es va suspendre la 
temporada per la Covid-19, 
l’equip llagostenc ocupava el 
setè lloc del grup 2 de la Sego-
na Divisió espanyola amb 36 
punts.
Amb el setè lloc, la Concòrdia 
manté la categoria, però no té 
cap opció de jugar la promoció 
d’ascens. “Nosaltres creiem 
que la temporada hauria 
d’haver quedat nul·la, per-
què encara hi havia jornades 
per disputar”, admet el coor-
dinador de l’entitat, Iván Beas. 
- José Luis Rodríguez

ven molt avançades, però que 
el problema ha estat la manca 
d’acord sobre qui havia de ser 
l’entrenador del primer equip. 
Segons explica el club taronja, 

“en el sè-
nior hi hauria un entrenador 
no vinculat a cap entitat per 
intentar unir els jugadors 
dels equips”. Segons diu el 

“va 
proposar un entrenador vin-

Inscripcions 
obertes de
la base del
Joventut Handbol

L’HC Vallag obre 
el període 
d’inscripcions 
per a la nova 
temporada

L’HC Vallag i el Joventut
Handbol trenquen les
converses per a la fusió

FUTBOL SALA
Les llagostenques van acabar la lliga 2019-2020 en setena posició

La Concòrdia renova Javier Ruiz i
es reforça amb tres noves jugadores

El Club Deportivo La Concòrdia pensa ja en 
la nova temporada. La direcció esportiva de 

la continuïtat de l’entrenador, Javier Ruiz, ha 

l’equip per millorar la setena posició aconseguida 
la temporada passada. 

culat al seu club i nosaltres 
no vam estar d’acord”.

Sense descensos

El Joventut Handbol, que tam-
bé afegeix que les converses 
estaven força avançades, ha 
explicat que el problema ha 
estat les peticions de darrere 
hora del Vallag, que, segons 

“con-
dicionen i molt la nostra ma-
nera de treballar i entendre 
com ha d’estructurar-se i 
gestionar-se una entitat es-
portiva i que variaven subs-
tancialment els acords, so-
bretot en la part esportiva, 
que ja s’havien pres i això 
ens ha portat a no continuar 

amb les negociacions”. Els 
dos clubs continuaran coexis-
tint la pròxima temporada des-
prés de no poder arribar a un 
acord de fusió.
Els equips sèniors de l’Hand-
bol Club Vallag i del Joventut 
Handbol La Llagosta han evi-
tat el descens de la categoria 
perquè la Federació Catalana 

litzades les lligues sense des-
censos. Les dues entitats te-
nien opcions matemàtiques de 
salvar-se, però es trobaven en 
llocs de descens en el moment 
de la suspensió de la competi-
ció. El Vallag es mantindrà a la 
Segona Catalana i el Joventut 
Handbol, a la Tercera Catalana. 
- José Luis Rodríguez
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Antonio García Robledo torna-
rà a vestir la samarreta del Ba-
lonmano Granollers. El jugador 
llagostenc i el club granollerí 
han arribat a un acord perquè 
García jugui al Fraikin BM Gra-
nollers la temporada 2020-
2021.
L’esportista de la nostra locali-
tat procedeix de l’HBC Nantes, 
on ha jugat aquesta tempora-
da a la lliga francesa després 

en una incorporació llampec. 
Precisament, García Robledo 

La llagostenca Estefa Jémez 
ha penjat les botes als 28 anys 
per una malaltia crònica, que li 
afecta a les articulacions i que 
li va ser diagnosticada fa uns 
mesos, després de gairebé dues 
temporades sense poder jugar 
cap partit per anar encadenant 
diverses lesions.
L’esportista de la nostra localitat 
ha desenvolupat la seva activi-
tat a la Concòrdia, el Femisport i 
l’AE Penya Esplugues. ”La Con-
còrdia és com si fos la meva 
família, el Femisport em va 
permetre donar la meva mi-
llor versió i amb la Penya Es-
plugues, malauradament, no 
vaig poder esclatar tot el meu 
potencial”
Jémez, que està satisfeta  de la 
llarga trajectòria desenvolupa-

jugava anteriorment al Fraikin 
Granollers i d’aquesta manera 
iniciarà una nova etapa al club 
vallesà.
La segona etapa va tenir lloc la 
temporada 2018-2019 i la pri-
mera va durar 13 campanyes, 

a consolidar-se al primer equip 
a la lliga d’Asobal. A la seva 
carrera també ha jugat a l’Ade-
mar de Lleó, el París Saint-Ger-
main, el Pick Szeged, el CSM 
Bucarest, el FC Barcelona i el 
KIF Kolding. - J.L.R.B.

da tot i haver-se de retirar tan 
aviat. “Encara em quedaven 
cinc anys bons i això que por-
to dos sense poder jugar”.

Els inicis a la Concòrdia

Jémez va començar a practicar 
el futbol sala amb la Concòrdia 
amb 12 anys en un equip ca-
det-juvenil, però amb 13 anys ja 
va formar part del sènior feme-
ní. La llagostenca, amb un grup 
de noies de la localitat princi-
palment, va aconseguir gua-
nyar lligues i passar de la Se-

a la Segona Divisió espanyola, 
aconseguint pujar cinc catego-

“Ningú s’esperava que 
féssim uns anys tan bons”, 
recorda Jémez. - J.L. Rodríguez

Antonio García Robledo torna 
al Balonmano Granollers

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense té pràcti-
cament enllestida la plantilla 
per a la temporada 2020-2021 
després d’unes setmanes in-
tenses de la secretaria tècnica. 
El sènior masculí A ha comuni-

baixa i dues incorporacion  s. 
Les novetats en la plantilla lla-
gostenca són l’ala Óscar Pérez, 

Barça i del FS Garcia i prové de 
la lliga italiana; i el tanca Ma-
nel Cruz, que les dues últimes 
temporades ha jugat al sènior 
masculí B del club.

Els jugadors renovats són el 
porter Alberto Segura; els tan-
ques Felipe Carrasco i Marc 
Navajas; els ales Ferran Ma-
cías, Patxi Heredia, Gerard 
Alonso, Kevin Gómez i David 
Soria; i el pivot Juan Carlos. 
Edgar Galiano és baixa.
L’entrenador continuarà sent 

“La plantilla gai-

Una acció d’un partit del FS Unión Llagostense.

FUTBOL SALA
David Díaz seguirà com a tècnic del primer equip

FUTBOL SALA
L’esportista pateix una malaltia crònica
que li afecta a les articulacions

El FS Unión Llagostense

dues incorporacions

Estefa Jémez penja
les botes als 28 anys

rebé està tancada. Encara 
podem fer alguna incorpo-
ració més, però amb aques-
ta situació serà complicat”, 
admet el president del FS 
Unión Llagostense, Javier 
Castañeda, que remarca que 

“està  for-
mada per una gran majoria 

de jugadors que són joves”. 
El FS Unión Llagostense, que 
milita a la Lliga Nacional de 
la Federació Catalana de Fut-
bol Sala, va acabar al vuitè lloc 
amb 21 punts i es posa com a 
objectiu el pròxim curs millo-
rar aquesta posició. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

FUTBOL

El projecte del primer equip del 
Club Esportiu La Llagosta tin-
drà continuïtat una tempora-
da més. Manuel Iglesias i José 
Bermejo, que formen el tàn-
dem d’entrenadors, han donat 
el seu vistiplau per continuar 
un any més com a encarregats 
del conjunt llagostenc.
La Llagosta va recuperar l’ama-
teur la temporada 2019-2020. 
Va ser una temporada amb 
un grup de jugadors comple-
tament nou, que va anar de 
menys a més, assolint el desè 
lloc del grup 12 de la Quarta 

“Vam acabar en un 
bon estat de forma la tempo-
rada, que ningú s’esperava. 
Fins i tot, ens vam quedar 
curts amb una desena posi-
ció. Creiem que per a la prò-

xima campanya podem supe-
rar aquest nivell”, diu un dels 
entrenadors, Manuel Iglesias. 
De cara a la temporada 2020-

Manuel Iglesias i José Bermejo
renoven amb el CE La Llagosta

Una imatge d’un partit de l’amateur.

2021, la plantilla compta amb 
19 jugadors renovats i el cos 
tècnic se centra a fer unes tres 
incorporacions. - J.L.R.B.

Estefa Jémez.



Nombre de socis: 130 persones
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: 
mascarillassolidariasllagosta@gmail.com
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Mascarillas Solidarias La Lla-
gosta va sorgir durant la cri-
sis de la Covid-19 en l’inici 

cessitat imperiosa de crear 
mascaretes i bates, aleshores 

ria, sense ànim de lucre, va 
posar-se en primera línia mit-
jançant quatre comerços de 
la nostra localitat: Tapicería 
Liébana, El Taller de Ideo, La 
Costurera i Foto Estudi Da-
mián. En poc temps, i amb la 

de mascaretes i bates sani-
tàries que hi havia als hospi-
tals, ambulatoris, residències 
geriàtriques, policies i entre 
la ciutadania en general, van 
aconseguir aplegar una xarxa 
de més de cent persones col-
laboradores.

El projecte es va perllongar 
durant més de dos mesos, sent 
un treball solidari i altruista. 
Gràcies a un treball col·labo-
ratiu, Mascarillas Solidarias 
La Llagosta ha confeccionat i 

distribuït més de 40.000 mas-
caretes per a adults i 2.000 
infantils. I tot amb l’inestima-
ble ajut de les empreses que 
els han donat desinteressa-
dament un bon nombre de 
metres de tela, plàstic, gomes, 

també els han permès confec-
cionar unes 4.700 bates sani-
tàries.

Orgull

El col·lectiu es mostra orgu-
llós per la tasca, la dedicació i 
les donacions de material que 
ha aconseguit transformar en 
estris que ara per ara ja for-
men part del nostre dia a dia 
per lluitar contra la Covid-19. 
Han aportat material a hospi-
tals (Hospital General de Gra-
nollers, Hospital de Mollet, 
Hospital de Sant Pau, Hospital 
del Mar, Hospital Clínic, Hos-
pital del Parc Taulí, Hospital 
de Can Ruti i Clínica del Pilar) i 
als ambulatoris de la Llagosta, 
Santa Perpètua i Montcada. 

També a ajuntaments, centres 
d’acollida de menors, residèn-
cies d’avis, Policia Local de la 
Llagosta i Santa Perpètua de 
Mogoda, als Mossos d’Esqua-
dra, la Guàrdia Civil, el Cos 
Nacio nal de Policia, Càritas, 
farmàcies, empreses i comer-
ços. Tot amb el suport d’una 
trentena d’empreses i particu-
lars: uns han donat el material 
de confecció i altres han col-
laborat estretament amb Mas-
carillas Solidarias en diferents 
tasques d’aquest projecte. I, 
especialment, han comptat 
amb el suport de Protecció Ci-
vil la Llagosta.

Amb l’obertura dels comer-
ços, els responsables de Mas-
carillas Solidarias La Llagosta 
van concloure la confecció de 
mascaretes i bates amb la rea-
lització de la feina ben feta. 
En les últimes setmanes, han 
seguit lliurant les mascaretes 
i bates solidàries emmagatze-
mades. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

L’ENTITAT Mascarillas solidarias

FITXA

AGENDA
SETMANA EUROPEA
DE L’ENERGIA SOSTENIBLE 2020. 
Del 22 al 26 de juny. 
Diputació de Barcelona i 
ajuntaments (entre ells el de la 
Llagosta). 
Escape room (Dia mundial dels 
oceans).
Exposició: Treballem per una 
Energia Sostenible.
Exposició: Actuem amb Energia. 
Challenges des de casa, reptes 
energètics casolans: Vull un món 
de colors.
Challenges des de casa, reptes 
energètics casolans: Estalvia des 
de casa (50/50).
Challenges des de casa, reptes 
energètics casolans: Construim 
una cuina solar.
Més informació al web de 
la Diputació de Barcelona
(www.diba.cat)

TALLERS DE MARXA NÒRDICA i 
PASSEJADES. Adreçats a dones 
d’entre 18 i 55 anys.
Inscripcions al web 
www.llagosta.cat/tallerMarxaNordica
Del 7 al 22 de juliol, dimarts i 
dimecres a les 19.30 h.
Dimarts es faran els tallers i 
dimecres, les passejades.
Places limitades.

Juny
18 juny
CALVO SÁNCHEZ

19 - 25 juny
VILA 

26 juny - 2 juliol
CARRERAS ARBAT

3 - 9 juliol
NADAL

10 - 16 juliol
CALVO SÁNCHEZ

17 - 23 juliol
CARRERAS ARBAT

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

VILA
11 de Setembre, 59
(93 024 37 39)

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergències 112
Bombers 112
Mossos d’Esquadra 112
Policia Local 93 574 08 08

CAP la Llagosta 93 574 98 10   
Urgències  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 545 15 40
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 545 15 40
Ràdio la Llagosta  93 545 15 43
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Centre Cultural  93 545 15 60
Deixalleria  93 544 85 81
Sorea (aigua)  93 574 27 68
Taxis  (dia) 93 560 33 63  
Taxis  (nit) 630 88 12 50

EXPOSICIÓ VIRTUAL DE FOTOGRAFIA
La Llagosta captada per dues amigues, d’Isabel Moyano i Eva Redondo. 
Al web La Llagosta des de casa. 
Foto-Club La Llagosta.

EXPOSICIÓ VIRTUAL DE PINTURA
1a Exposició virtual de pintura de l’alumnat de l’Escola de Pintura Casa
del Pueblo.
Al web La Llagosta des de casa.  

PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2020-2021 AL CENTRE DE FORMACIÓ 
D’ADULTS. 
Fins al 29 de juny. Dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 20 h, i dimecres i divendres, de 10 
a 13 h. Amb cita prèvia, trucant al 935744981 o al 634543693. 
Per internet, al bloc de l’escola:
https://blocs.xtec.cat/llagosta



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humns
jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, 
Via Pública i Equipaments, 
Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació 
i Solidaritat i Serveis Socials
illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria 
valeromr@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana
ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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Finals de la dècada dels 60, principis dels 70 
Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
colsmx@llagosta.cat

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

En primer terme, urbanització de la zona de l’actual 

(actual Primer de Maig) i  carrers de Vic i de Caldes. Al 

l’única entitat bancària del municipi. Al fons a la dreta, 
l’Ajuntament, inaugurat feia poc temps i, a l’esquerra, 
entre d’altres, els terrenys de l’Església i part de l’em-
presa metal·lúrgica BOSUGA. En primer terme, el bloc 

de la Paz. Com a anècdota, el 1965, es va donar nom al 
carrer de l’Estació, amb la idea reivindicativa que en 
algun moment, al final del vial, hi hagués una estació, 
que va ser inaugurada, com a baixador, finalment, el 
dia 5 de març 1989. 

En primer término, urbanización de la zona de la actual 
rotonda entre la calle Estación, avenida de la Paz (actual 
Primero de Mayo) y calles Vic y Caldes. Al fondo, la Caja de 
Ahorro  s de Sabadell. Entonces era la única entidad banca-
ria del municipio. Al fondo a la derecha, el Ayuntamiento, 
inaugurado hacía poco tiempo y, a la izquierda, entre otros, 
los terrenos de la Iglesia y parte de la empresa metalúrgica 
BOSUGA. En primer término, el bloque actualmente existen-
te que hace esquina con la avenida de la Paz. Como anécdota, 
en 1965, se dio nombre a la calle Estación, con la idea reivin-

día 5 de marzo 1989.
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Gracias

fíciles. 

de la pandemia. 

habéis perdido a un ser querido en esta terrible pandemia.

Hagámoslo pero hagámoslo bien

un ministro o ministra. Es el país donde un torero o un folclórico se permiten el 

do Simón, que algo sabe de esto, es un “mindundi” que no tiene ni idea.

encontramos con un caso similar en nuestra población.

Mensaje para el alcalde: cuando quieras hacer algo, intenta hacerlo bien. Y si te 

haces, corres el riesgo de convertirte en el folclórico que sabe de todo…

El nostre condol
nació i donar el nostre més sentit condol als familiars i amics de les víctimes per 

fronteres i que ha afectat i encara ho fa, a milions de persones. Una pandèmia 
que ha trasbalsat les nostres vides per sempre. 

Seguir encara les recomanacions de les autoritats sanitàries i de les diferents 
administracions, farà que més aviat superem aquesta crisi sanitària. No tindrem 

havíem de fer, en tot moment ha recolzat les mesures d’emergència adoptades 

nicipi de la Llagosta arran de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de 
la Covid-19.
 

conjuntament per restablir la normalitat al nostre poble. Les persones que han 
perdut un ésser estimat, la salut, la feina, la vivenda, persones grans desateses, 
els col.lectius més vulnerables, etc… esperen dels polítics, ara més que mai, so-
lucions als seus problemes.

Condolencias y compromiso

nues tras condolencias por quienes han fallecido como consecuencia del coro-

Nuestro reconocimiento al conjunto de la sociedad de la Llagosta por su com-

decisiva a hacer frente al Covid-19 en nuestra ciudad. 

nos enfrentamos a esta crisis sin precedentes ante la cual debemos minimizar 
su impacto. 

bre todo, para salir de esta situación de la mejor forma posible. 

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía


