ESPORTS

JUSTÍCIA

6 Sobreseïda la

querella pel cas
del CEM El Turó

El jutge creu que no
hi va haver delicte de
prevaricació per la
intervenció de la
gestió del complex

11 El CE la Llagosta
es destaca a
la classificació
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La ciutadania reclama
el desviament de la línia R3
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TERRITORI EL CENTRE CULTURAL VA ACOLLIR EL 29 DE NOVEMBRE UN ACTE DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA R3

Un tren de rodalies passa per la R3 a l’alçada del pas a nivell del carrer de la Florida de la Llagosta, davant l’escola Sagrada Família.
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L’ Ajuntament de la Llagosta i el veïnat de
l’entorn de les vies es posicionen a favor
de treure el traçat fora del casc urbà

L’alcalde, Alberto López, afirma que
aquesta línia “és una cicatriu que patim
sense que ens doni cap tipus de servei”
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El desviament de la R3 continua
sent l’alternativa al desdoblament
La Plataforma d’Afectats per la R3 es va presentar
a la Llagosta el 29 de novembre. Una cinquantena
de persones van assistir a l’acte convocat conjuntament
amb l’Ajuntament. Tant el col·lectiu com el Consistori
estan treballant per aconseguir que tiri endavant
un traçat alternatiu a la línia Barcelona-Puigcerdà
L’Ajuntament de la Llagosta
continua apostant pel desviament de la línia ferroviària Barcelona-Puigcerdà (R3), traient
el traçat fora del nucli urbà del
nostre municipi i del barri de la
Florida de Santa Perpètua de
Mogoda. Així ho va manifestar
l’alcalde, Alberto López, durant
l’acte de presentació a la nostra localitat de la Plataforma
d’Afectats per la R3, que es va
fer el 29 de novembre al Centre
Cultural.
A la xerrada es va presentar el
traçat alternatiu i es va explicar
com afectaria el desdoblament
a la ciutadania de la Llagosta i
la Florida. Actualment, el pas
dels trens genera problemes,
com ara sorolls i esquerdes als
habitatges. L’alcalde de la Llagosta va indicar que “la R3 no
deixa de ser una cicatriu que
patim sense donar-nos cap
tipus de servei”. L’alternativa
que es planteja es fer un nou
traçat que passaria per terrenys

de Montcada i s’uniria a la R8 a
l’alçada de la Granja Soldevila
de Santa Perpètua. D’aquesta
manera, s’alliberarien els terrenys que ocupa actualment la
R3. La construcció de l’inter-

ESMENES
El grup parlamentari
d’ICV-EUiA ha presentat
esmenes al pressupost
de la Generalitat perquè
contempli una partida per
fer possible l’estudi del
projecte de desviament de
la R3. La coalició defensa
que la línia passi per fora
dels nuclis urbans de la
Llagosta i Santa Perpètua.

canviador substituiria l’abaixador de la Florida, una estació
que probablement no podria
absorbir el moviment de viatgers que es donarà amb el futur

Francesc Macià, de la Plataforma d’Afectats de la R3, a l’acte de presentació al Centre Cultural.

desdoblament de la via. A més,
Alberto López va indicar que
aquesta actuació “desllorigaria
també la reforma de l’escola Sagrada Família, que està
vinculada al desdoblament de
la R3”.
El portaveu de la Plataforma
d’Afectats per la R3, Francesc
Macià, va explicar els passos
que s’han fet al llarg d’aquests
anys i va detallar com seria l’alternativa al desdoblament de la

línia Barcelona-Puigcerdà. A
més de divulgar entre la ciutadania aquest projecte i donar
a conèixer la problemàtica que
viuen els ciutadans de la zona,
Macià considera que “s’ha de
pressionar als grups polítics
per tal que es moguin i facin
alguna cosa amb aquest problema”.
Alberto López considera que el
desdoblament de la R3 és una
demanda històrica amb una so-

lució molt complexa i que requereix fer un projecte comú i
més ampli. L’alcalde creu que
“la R3 ha de tenir una solució
definitiva des de Barcelona
fins a Puigcerdà”. La Generalitat i el Ministerio de Fomento
van acordar el mes passat invertir 300 milions d’euros per
millorar aquesta línia. Fomento
vol encarregar de forma immediata la redacció del projecte de
desdoblament de la R3.
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l’ajuntament i entitats locals van organitzar diverses activitats de conscienciació durant el mes de novembre

La Llagosta crida a lluitar contra
la violència masclista

voluntariat

Rems reparteix
aliments frescos
L’Associació de Voluntariat
Rems ha pogut comprar neveres i congeladors per poder
disposar d’aliments frescos per
a les famílies necessitades de la
nostra localitat. L’entitat solidària ha pogut fer aquesta adquisició gràcies a una aportació
econòmica de la Caixa.

ciudadanía

Creado un grupo
solidario en facebook

lectura del manifest a la plaça d’antoni baqué.

llaç amb 45 espelmes per les víctimes de la violència masclista.

L’Ajuntament, amb la col.laboració de diverses entitats, va
portar a terme durant el mes de
novembre una sèrie d’activitats
amb motiu de la celebració del
Dia internacional contra la violència vers les dones. Els actes
centrals van tenir lloc el dia 24.
Des del matí fins al vespre, es
van desenvolupar a diversos indrets diferents activitats amb el
títol genèric de Jornada participativa contra la violència vers les
dones. El primer acte va ser una
marxa reivindicativa i cassolada pels carrers de la Llagosta.

jocs per a infants contra la violència. El 25 de novembre, Dones amb Iniciativa va organitzar un acte per recordar les 45
dones que han mort aquest any
a Espanya a mans de les seves
parelles. A la plaça dels Drets
Humans es va dibuixar un llaç
amb 45 espelmes. Durant l’acte,
que va comptar amb una trentena d’assistents, hi ha haver la
lectura d’un fragment de l’obra
Yerma, de Federico García Lorca, la música del guitarrista llagostenc Ángel Sánchez i la pintura de Susana Iglesias.

Veus de Dona i les Llagostes
de l’Avern es van encarregar
d’organitzar aquesta proposta.
La plaça d’Antoni Baqué va
acollir al migdia la lectura del
manifest en contra de la violència de gènere aprovat per
l’Ajuntament i una performance participativa amb l’Escola
de Música, Veus de Dona, Aires de Andalucía i Layta Dance. Després, al Parc Popular, hi
va haver un pícnic carmanyola
i el Casal Popular la República va oferir teatre, mentre que
l’Esplai Dijoc va organitzar

Durant el mes de novembre,
també es van fer conferències,
projecció de curtmetratges i
activitats de sensibilització per
als joves, a més de teatre amb
TELL. La regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de la Llagosta, Virgínia Jiménez, va demanar a les víctimes
de la violència de gènere “que
no callin, que trenquin el
silenci, que només provoca
molt de dolor”. Jiménez va
agrair la gran participació ciutadana que hi va haver a totes
les activitats.

Una iniciativa ciudadana y solidaria ha creado en facebook un
grupo, La Llagosta, ayudémonos
unos a otros, para que la gente
pueda dar cosas que no utiliza
o intercambiarlas. También se
pueden intercambiar trabajos
por objetos o alimentos.

solidaritat

El PSC recull
material escolar
El PSC de la Llagosta recull
donacions per tal de dotar de
material escolar als col.legis
d’educació Primària de la localitat. Les persones interessades
a fer alguna donació poden anar
a la seu del PSC, al número 12
del carrer de Sant Pau.
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La delegació de l’ACM, amb Alberto López (el segon per la dreta), durant la visita al Senat.

Acte al Senat per rebutjar
la reforma dels ajuntaments
L’alcalde, Alberto López, va
participar el 26 de novembre
a Madrid en un acte en defensa dels ajuntaments i en contra
de la reforma de l’administració
local que impulsa el govern del
Partit Popular. Alberto López,
com a membre de l’executiva

de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), formava
part de la delegació d’alcaldes
catalans que van anar al Senat
per mostrar el seu descontentament amb el projecte de llei de
racionalització i sostenibilitat
local. Els alcaldes van mani-

festar la seva posició contrària
a la reforma aprofitant que al
Senat se celebrava una reunió
amb la presència del ministre
d’Hisenda i Administracions
Públiques, Cristóbal Montoro,
per parlar sobre aquest polèmic
projecte de llei.

L’AjuntAMent S’AdheReix AL PACte PeL dRet A deCidiR

Medi AMbient

El Ple aprova la nova
ordenança de sorolls

Setmana europea
de prevenció
de residus

El Ple va aprovar el dia 28 de
forma inicial l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions
i el mapa de capacitat acústica
del municipi, que s’adapten a
les modificacions de la normativa que ha fet la Generalitat.
Durant el ple, es va aprovar una
declaració institucional a favor
de la plantilla de l’empresa
Panrico, en la qual hi ha persones de la Llagosta. A més, el
Consistori va condemnar els
fets esdevinguts a Lampedusa
(Itàlia) amb la mort d’un gran
nombre d’immigrants.
Durant la sessió, es van debatre cinc mocions. Les quatre
primeres van ser presentades
per CiU. El Ple va aprovar, amb

La Llagosta s’ha sumat aquest
any per primera vegada als actes de la Setmana europea de la
prevenció de residus. Entre els
dies 18 i 23 de novembre es van
fer tot un seguit d’activitats a la
Llagosta. El Centre Cultural va
acollir una gimcana de residus,
mentre que a l’Ajuntament es
va fer una xerrada sobre consum responsable. També es va
portar a terme una campanya
informativa sobre la fracció
orgànica al mercat setmanal.
La darrera activitat va ser un
taller de sabó. A més, les persones de la Llagosta que durant
aquella setmana van portar residus a la deixalleria van rebre
de regal un llibre de segona mà.

els vots en contra del PSC i del
PP i l’abstenció de CPLL, que
l’Ajuntament s’adhereixi al
pacte nacional pel dret a decidir. Una altra de les mocions,
de rebuig a la LOMCE, va ser
aprovada amb el vot en contra
del PP. La tercera, en contra
dels pressupostos generals de
l’Estat de l’any 2014, no va ser
aprovada, mentre que la quarta,
en defensa del manteniment de
les pensions de jubilació davant
les reformes del Govern espanyol, va quedar sobre la taula.
El Ple va aprovar una moció en
la qual es reconeix el dret dels
treballadors municipals a cobrar la part meritada de la paga
extraordinària del 2012.
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Arxivada la querella per la
intervenció del CEM El Turó
L’empresa Geafe va denunciar l’alcalde,
el regidor d’Esports i dos treballadors
municipals, però el jutge entén que no
s’ha produït cap delicte penal
El jutge ha decretat el sobreseïment de la querella presentada per l’empresa Geafe contra
la intervenció municipal del
Complex Esportiu Municipal
(CEM) El Turó. La decisió judicial s’argumenta perquè no
hi ha motius per la continuació
del procediment en no trobar-se
justificada la possible comissió
dels delictes de prevaricació i
injúries denunciats.
L’empresa Geafe, que fins a

SoliDaritat

Alberto López es mostra satisfet amb la
decisió judicial i recorda que l’Ajuntament
va recuperar la gestió del complex esportiu
pensant en l’interès general de la Llagosta

l’octubre de 2012 era la concessionària del CEM El Turó,
va presentar la querella contra l’alcalde, Alberto López; el
regidor d’Esports, Jesús Ríos,
i dos treballadors municipals
després de la intervenció del
complex esportiu per part de
l’Ajuntament.
El jutge exclou “l’existència
d’indicis penalment rellevants” en els decrets i acords
del Ple relacionats “amb la in-

tervenció total de la gestió i
explotació del CEM El Turó”.
Respecte al presumpte delicte
d’injúries, l’auto redactat pel
jutge assenyala que “les manifestacions reconegudes en
les seves declaracions en seu
judicial per l’alcalde de la
Llagosta i les efectuades pel
regidor d’Esports al seu bloc
personal han de considerar-se
amprades per la seva llibertat
d’expressió”.

Voluntaris de l’associació rems, recollint aliments al supermercat Dia.

EL GRAN RECAPTE. A la Llagosta es van recollir uns 4.400
quilos aliments en el marc de la campanya del Gran Recapte, que
va organitzar la fundació Banc d’Aliments a tot Catalunya. Rems,
l’Església evangèlica del Redemptor i Càritas seran les encarregades de repartir els aliments entre les famílies necessitades de la
nostra localitat. La recaptació supera en gairebé mil quilos la que
es va aconseguir l’any passat a la Llagosta.

cooperació

L’Ajuntament condiciona els bucs
d’assaig musical del Centre Cultural

el grup de la llagosta Madera, assajant a un dels bucs renovats.

L’Ajuntament ha condicionat
els bucs Centre Cultural amb
una inversió de prop de 2.000
euros en material i més de 1.000
euros en altres actuacions com
pintar i comprar cortines noves. Aquest equipament incorpora ara el material musical necessari per completar i renovar
el ja existent, com per exemple
pantalles, taules de mescles i
complements de bateria. La
remodelació s’ha realitzat amb
l’assessorament de l’associació
Música Viva de la Llagosta.

BaSUraS Y aGUa

La Llagosta, solidària Renovación de la
amb el Sàhara
bonificación de tasas
Una delegació llagostenca es
troba a Daora per portar ajuda humanitària. L’Ajuntament
aporta 10.000 euros i ACAPS
2.500. El 29 de novembre, ICVEUiA va organitzar un acte sobre el Sàhara amb la presència
de l’eurodiputat Willy Meyer.

Del 2 al 20 de diciembre estará
abierto el período para renovar la bonificación de la tasa de
recogida de basuras y la de suministro de agua potable. Este
trámite se puede efectuar en la
Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el Ayuntamiento.

SaBorS De Mercat

Manifestació per
reclamar la passarel·la
del riu Besòs
Més d’una cinquantena de persones es van manifestar el diumenge 1 de desembre a la plaça
d’Antoni Baqué per demanar la construcció d’una
nova passarel.la sobre el riu Besòs i així poder
accedir a la serralada la de Marina. L’acte va ser
organitzat per la plataforma local per la defensa
de la connexió del medi ambient.

la regidora Marta Melgar i carmen ruiz, guanyadora del concurs.

protesta a la plaça d’antoni Baqué.

CONCURS. Carmen Ruiz, amb la recepta Comida de Utrera, va ser
la guanyadora de la primera edició del concurs Sabors de Mercat:
receptes per l’aprofitament alimentari, organitzat per l’Ajuntament
i els paradistes del Mercat Municipal. El segon premi va ser per a
Isabel Muñoz i el tercer, per a Joan Codina.
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“Abans es feien més festes,
a la Concòrdia fèiem balls”
-Per què exerceix la política?
-Fa temps entre els companys
em van dir que era una acció
positiva i que m’acabaria agradant. I la veritat que ha estat
així. M’agrada ser i fer política perquè sempre he estat una
persona que he volgut ajudar
els altres i els anys que he estat
de regidora portant les responsabilitats de Serveis Socials i de
Salut Pública em van omplir
bastant. Veia que podia ajudar
als ciutadans i per això em va
anar agradant cada vegada més
la política.
-Que li falta a la Llagosta?
-Jo vaig arribar amb 16 anys i
hi havia el seu cinema i llocs per
a la joventut que eren el nostre
punt de trobada. I crec que això
ens cal, hem de potenciar més
espais per a la nostra joventut.
Veiem que el jovent no es queda

al municipi i marxa fora. I això
ho trobo a faltar, llocs on es
puguin relacionar. Com també
d’altres espais per a la gent que
tenim entre 40 i 50 anys, perquè el Casal d’Avis per a la gent
gran està molt bé, però...

Hem de potenciar
més espais per la
nostra joventut,
el jovent marxa
Tinc molts racons
preferits, tots on
hi han llocs per
fer un passeig

-Un projecte a fer?
-Fan falta més empreses i que
aquestes vagin cada vegada millor. Així es podríem muntar
encara més empreses i crear
nous llocs de treball. En aquest
sentit crec que el municipi té
manca de llocs de treball.
-Quin és el seu racó preferit
de la Llagosta?
-Tinc molts, perquè la veritat
que tots els llocs de passeig
m’agraden molt, com l’avinguda
Onze de Setembre, el Parc Popular, el carrer de l’Estació i la
plaça de la Concòrdia, que és un
lloc que em recorda als primers
anys des de que vaig arribar-hi.
Allà es feien festes i sí que sopàvem cadascú a casa seva, però
després baixàvem a la plaça.
Aleshores es feien balls i era un
punt de trobada amb la resta de
ciutadans, que era molt bonic.

La regidora a prop

Antonia

Illescas

56 anys. Col·labora
a la Casa Andalucía
i abans havia format
part de l’AMPA
de l’institut Marina
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Espai Obert

La Piulada

PORTES OBERTES

Muy contento de haber colaborado esta
mañana con Rems en el Gran Recapte.
Hacen una gran labor en #laLlagosta en pro de
la ayuda social
Mario @Mariogaer

FELIZ Y PRÓSPERO 2014

Cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
ICV - EUiA

* gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
Regidor de Planificació urbanística, Habitatge i Territori;
de Tecnologies de la informació, Comunicació i Atenció
ciutadana, i de Recursos humans
Marta Melgar Hervás
Regidora d’Economia i Hisenda, Medi ambient
i Sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
Regidor de Cultura i Esports
Virginia Jiménez Pueyo
Regidora de Participació ciutadana, Polítiques
d’igualtat, Educació i Salut pública
Eva Miguel Guerrero
Regidora d’Acció Social, Joventut, Infància i Ciutadania

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
Regidor de Treball, Indústria i Formació
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

NO ADSCRITS
J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de Serveis
municipals i de Manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Antonio Rísquez Caballero, Raúl Valero Martínez,
Vanessa Herrador Gerboles, Raúl López Martín,
Antonia Illescas Martínez i Mariano García
Cividanes

CiU

* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

Llega diciembre y con él llega el fin del año 2013. Un año muy
complicado donde la situación convulsa que vive la sociedad ha
hecho mucho daño en numerosas familias de nuestra población.
Pero, afortunadamente, el tiempo es inexorable y cada día que
pasa es un día menos que queda para que acabe esta situación
propiciada, entre otras muchas causas, por las políticas
ultra liberales aplicadas por los diferentes gobiernos
superiores.
Se ha demostrado que las políticas propuestas no han
dado el resultado que la mayoría de la ciudadanía
esperaba. Por ejemplo, las diferentes reformas
laborales no han incrementado el número de
personas con empleo y, en cambio, sí han
precarizado mucho las condiciones de los
trabajadores. O las ayudas a los bancos, que no han
hecho que se ayudara a las pequeñas y medianas
empresas, que son las que generan la actividad
económica de este país, y sí que han tapado los agujeros
económicos que tenían los bancos que durante mucho
tiempo se estuvieron enriqueciendo a base de estafar a
mucha gente, como es el caso de las preferentes.
Pero de este año 2013 también podemos recordar
cosas positivas que han ocurrido en La Llagosta: la nueva
plaza de la Concòrdia, vehículos eléctricos
para el servicio de limpieza; las nuevas
cámaras frigoríficas del mercado
municipal; el acto de homenaje y
nombramiento del polideportivo Antonio
El 2014 no será tan mal
García Robledo; el aumento de la información
año como el 2013, pero
a través de las redes sociales con la obertura
de cuentas en facebook y twitter y este
seguiremos trabajando
informativo local 08CENTVINT; el estreno de
duro por un futuro mejor la collas Saltats i Volats en la Fiesta Mayor; la
recuperación de la Fira Comerç; los
primeros planes de empleo municipales de
nuestro municipio, el mantenimiento de las
políticas económicas del gobierno local cerrando por segundo año en positivo el
presupuesto, etc… Todo ello nos hace ser positivos ante el año 2014 ya que,
probablemente, no será tan malo como este año que estamos acabando justo ahora.
El 2014 debe ser un año para poner las bases de lo que será la nueva realidad una vez
acabe esta crisis. Y en La Llagosta tenemos muchas cosas a hacer este año que viene. En
primer lugar, debemos seguir manteniendo este espíritu de superación que nos
caracteriza a los llagostenses. Seguiremos abocando todos los esfuerzos en mantener los
servicios públicos al servicio de la ciudadanía, con especial dedicación a quienes peor lo
están pasando. Trabajaremos para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado y
responder a los vecinos y vecinas con hechos y no con palabras.
Desde aquí quiero desearos a todos y a todas que paséis un feliz final de año y una muy
buena entrada del 2014. El cambio de año lleva implícito un punto de inflexión. Un
cambio en nuestras perspectivas y el momento en el que quemamos lo malo del pasado
y damos la bienvenida a todo lo bueno que está por llegar. Feliz y próspero 2014.

Alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Cal treure fora del nucli urbà de la Llagosta el traçat de la línia de tren R3?

CARMEN VALDIVIA
44 anys

JESUS RODRÍGUEZ
38 anys

MARÍA ROSA LÓPEZ
52 anys

DIEGO VILLAGRA
31 anys

PAQUI ARANDA
47 anys

Crec que és necessari treure
fora del nucli urbà el traçat
d’aquesta línia de tren perquè és un pas perillós per a
la gent i fa molt de soroll.

S’ha de treure aquesta línia perquè així s’evitarien
molts accidents. A més, és
un pas que és un problema
a l’hora de passar amb nens.

Sí, perquè hi ha moltes famílies que viuen al costat
d’aquesta línia i avui dia és
un problema tenir un pas a
nivell tan a prop.

Crec que sí s’ha de treure,
perquè és una línia en la
qual el tren no s’atura al
municipi i per als veïns de
la zona és una incomoditat.

Veig necessari que es tregui
aquesta línia perquè és un
pas de molta gent, no només dels veïns. A més, hi ha
una escola al costat.

Temps de memòria

Cartes
Les cartes es poden enviar a informacio@llagosta.cat i aniran signades amb el nom
i cognoms de l’autor. Com a màxim tindran 12 línies d’extensió (uns 1.100 caracters
amb espais). Als escrits ha constar el número del DNI de l’autor, l’adreça postal,
un correu electrònic i un número de telèfon de contacte. 08CENTVINT no es responsabilitza de les opinions publicades en aquesta secció. Les cartes es publicaran
íntegrament a l’apartat 08CENTVINT del web www.llagosta.cat.

10 años con el Sáhara
A todos nos conmueven las
imágenes de los refugiados sirios en los telediarios. Además
de los sirios, hay un pueblo que
lleva casi 40 años subsistiendo
en esas condiciones: los saharauis. Un pueblo que fue expulsado por Marruecos de su territorio y condenado a vivir en el
desierto, en Argelia.
En condiciones infrahumanas,
las casas son de barro (en el
mejor de los casos), sin apenas
comida más que las pocas ayudas internacionales que les llegan. El agua, tanto para el consumo humano como para todo
lo demás, se almacena en contenedores de zinc al aire libre,
a expensas de las temperatura
extremas del desierto.
ACAPS la Llagosta lleva más
de 10 años realizando viajes a
los campamentos de refugiados saharauis para desarrollar
varios proyectos: que los niños
que van a la guardería tengan el
desayuno garantizado; sustituir
los depósitos de agua que están muy deteriorados por otros
nuevos; mejorar las condiciones

de la atención a la salud con un
proyecto de atención a mujeres
embarazadas, etc.
Estamos ayundando a un pueblo amigo, ya que desde hace
años La Llagosta está hermanada con la localidad saharaui
de Daora. Este año volvemos a
viajar a Daora con las maletas
llenas de ayuda para los que allí
esperan nuestra llegada con la
esperanza de que algún día puedan recobrar su libertad.
ACAPS la Llagosta

Gràcies per participar al 25N
Volem aprofitar aquest espai
per agrair a totes les persones
que van participar en la preparació del 25N. Moltes tardes de
manualitats, recorreguts pels
carrers, cartells i trucades de
telèfon. Moltíssimes gràcies a
totes les entitats que van participar, a totes les persones que
agafant-se de les mans van omplir tot d’emoció. Però no acabem aquí, no ens conformem
amb un acte, ni amb un dia,
estiguem atents al llenguatge,
als gestos, als estereotips, als
mitjans. Valorem tot el que és

1937. Fragment del quadern de deures de Pilar Serrano
La Pilar Serrano era una nena de 12 anys, filla de Cal Baster, una casa ubicada a l’actual avinguda de
l’Onze de Setembre, que anteriorment havia estat la casa de cal Queco. Aquest fragment del seu quadern
escolar reflecteix les mancances que es patien, particularment a Barcelona, en plena guerra civil. Malgrat l’abundància de faltes ortogràfiques, és un document d’alt valor testimonial.

Document original: Arxiu municipal de la Llagosta
el femení i el masculí, valorem a
les persones per igual.
La nostra propera acció és la
campanya Joguines no sexistes.

L’educació en igualtat és una
bona via per canviar el maltractament pel bon tracte.
La nostra programació és to-

talment oberta, us animem a
participar-hi! Seguim treballant
per i per a la igualtat.
Veus de Dona

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació. Assessorament lingüístic: Oﬁcina Local
de Català. Impressió i Publicitat: De Barris SCCL (tel. 93 217 44 10). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribució: Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.000 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail:
informacio@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

De nuevo,
olviDo
y DejaDez

la llagosta
con la Marató
De tv3

Pensions,
PressuPostos,
loMce

¿esPaña
nos roba?

si yerras,
PiDe
PerDón

La Generalitat de Catalunya
no invertirá en La Llagosta
ni un euro de los 1.200 millones que dedicará a inversiones en 2014. Ese dinero
llegará a otros municipios
que mejorarán colegios, institutos, ambulatorios o carreteras.
Preocupa que la Generalitat se olvide de nuevo de La
Llagosta. Preocupa aún más
después de conocer un listado comarcal con las inversiones que los alcaldes del
Vallès Oriental han reclamado a la Generalitat y que
no han sido atendidas. En
esa lista no figura ninguna
solicitud de nuestro alcalde
para nuestro pueblo.
Para que la Generalitat o el
Estado inviertan en La Llagosta se requiere esfuerzo,
trabajo y mucha insistencia.
Sólo así se consiguen inver-

Por tercer año consecutivo,
la sociedad civil de La Llagosta colabora con la Marató TV3. La primera participación, en 2011, se inició
por iniciativa de una vecina
que propuso al ayuntamiento la coordinación de todas
las actividades que realizarían las diferentes entidades del municipio.Creímos
en la idea desde el primer
momento.

A l’últim Ple van passar
quatre mocions a petició de
CiU: adhesió Pacte nacional
pel dret a decidir (aprovada
gràcies a CiU i ICV-EUiA i
en contra PSC i PP); rebuig
LOMCE (aprovada per majoria absoluta i en contra el
PP); i les que no es van aprovar: rebuig als pressupostos
de l’Estat 2014 i rebuig de la
reforma de les pensions.
Sorprèn que, en tres setmanes, cap partit hagués dit
res tenint en compte que estem parlant de garantir les
pensions dels nostres jubilats, un dret adquirit a base
d’anys de treballar i que ara
el govern espanyol del PP
es carrega (l’augment del
0.25% suposa una pujada
d’uns 5 cèntims per a la majoria!).
Des de CiU donem una altra
oportunitat als partits de la
Llagosta perquè se sumin a
defensar els nostres pensionistes. En tornarem a parlar

Cataluña recibe en 10 años,
más de 45.000 millones.
9.000 millones para el AVE
en Cataluña. 3.000 millones para la ampliación del
aeropuerto de El Prat. Inversión de Fomento en Barcelona: 630 millones. Las
demás provincias no llegan
ni a los 150 millones.

Pide perdón, sin temor a
mirar a los ojos de las personas a quienes hayas ofendido injustamente o con
quienes te hayas equivocado. Es de justicia pedir perdón, aunque también puedes encontrarte con que no
te lo otorguen.
Y aunque errar es humano, resulta que solicitar el
perdón -por los errores cometidos- es algo que, en el
mejor de los casos, hemos
dejado para nuestro ordenador.
Porque lo realmente difícil
es implorar mirando a los
ojos de las personas.
No es que vengan las entrañables fiestas navideñas
y todo se tiña de un color

Si el ayuntamiento
no lo pide,
la Generalitat
no invertirá
siones como el colegio Joan
Maragall o la estación de
cercanías.
La Llagosta ha perdido otro
año más sin conseguir –y
parece que sin reclamarobras tan necesarias, entre
otras, como mejorar el colegio Sagrada Família, el
ambulatorio, los accesos por
carretera a La Llagosta, o
para construir un puente en
el Besòs o para el centro de
día que el PSC de La Llagosta dejó proyectado en
2011.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Nos podemos
sentir orgullosos
de ser un pueblo
solidario
Son ya 3 años participando en todos los proyectos
y luchando por las causas
que propone la Marató, con
máxima participación en
las actividades. Tres años
en los que nos podemos
sentir orgullosos de ser un
pueblo solidario. Se vuelve
a demostrar que es posible y productivo el trabajo
transversal entre entidades
culturales, deportivas, educativas, sociales, etc. por un
bien común. En los tiempos
que corren, es complicado
no ser egoísta y no mirarnos el ombligo, por eso,
igual que se dicen las cosas
cuando no son correctas,
ahora decimos que La Llagosta es admirable y agradecemos esta participación.
Este año colaboramos por
las enfermedades neurodegenerativas estando al lado
de los que las sufren. La solidaridad no degenera.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

Cataluña recibe
dinero para tapar
la bancarrota
de la Generalitat

al proper Ple.
El que no s’entén és com
ICV-EUiA s’alinea amb el
PP i vota contra el rebuig
als pressupostos de l’Estat.
Això significa votar a favor
que ens retallin les inversions fins al nivell de l’any
1999! (Les inversions creen
llocs de treball!). ICV-EUiA,
no creuen que el principal
dret social és la feina?

En 2014, con 1.425 millones, Catalunya es quien más
percibe. Entre 1996 y 2012,
ha recibido más de 24.000
millones de euros en inversiones. En total, el Gobierno catalán ha recibido
16.000 millones del FLA.
Cataluña absorbió en 2012
más del 40% de los fondos
del Estado a disposición de
las comunidades autónomas
para pagar a proveedores.
Unos 6.700 millones de los
18.000 totales. La misma
operación se ha repetido
este año. De 23.000 millones para las comunidades
autónomas, Cataluña ha utilizado 9.300. Del dinero de
Bruselas, 12.000 para Catalunya Caixa. Además, prestado por el FROB durante
2012 para rescatar las cajas
de ahorros catalanas, 5.817
millones de euros. Mientras la Generalitat no paga
ni a los ayuntamientos. Son
unas inyecciones extraordinarias para evitar bancarrota de la Generalitat.

Convergència i Unió

Partit Popular

Defensem els
pensionistes i
ICV ens acusa
d’insolidaris!

Dice el dicho
que más vale
una vez rojo que
cien colorado
especial, a pesar de la crisis más devastadora que
hemos vivido nunca. No es
eso precisamente. Es, sencillamente, que haces balance
y te das cuenta de que has
cometido errores. Que esos
errores afectan a terceras
personas, y que tienes que
enmendarlos, cara a cara,
con aquellas personas a las
que has afectado. Dice el
dicho que más vale una vez
rojo que cien colorado. Yo
me lo estoy aplicando, pues
es de justicia.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta
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L’Equip dE MartínEz pino Va guanyar dissaBtE L’aMEtLLa assoCiaCió EsportiVa, un riVaL dirECtE pEL títoL dE LLiga

L’amateur del CE la Llagosta treu
quatre punts al segon classificat
El primer equip del Club Esportiu la Llagosta va guanyar dissabte per 0 a 1 al camp de
l’Ametlla Associació Esportiva, un rival directe en la lluita pel títol de lliga.
Els llagostencs van ser superiors i van fer mèrits per aconseguir una victòria més àmplia

Els jugadors del CE la Llagosta celebren un gol.

El CE la Llagosta va portar el
control del partit en tot moment contra l’Ametlla Associació Esportiva i va tenir diverses oportunitats de gol. Al
descans, el resultat era de 0 a 0.
Els llagostencs van marcar un
gol legal a la segona part, però
l’àrbitre el va anul.lar en una
decisió errònia.
Finalment, al minut 67, el col.
legiat va xiular un penal que es

va encarregar de transformar
Jonatan Morán. Amb el 0 a 1,
el marcador ja no es va tornar a
moure i el CE la Llagosta va sumar tres punts molt importants
per lluitar pel títol de lliga.
El conjunt de la nostra localitat és el líder del grup 9 de la
Quarta Catalana amb 31 punts.
El Llinars és el segon classificat
amb 27 punts i l’Ametlla Associació Esportiva és el tercer

L’entrenador, ildefonso Martínez.

amb 23 i un partit menys. Els
llagostencs són l’únic equip del
grup que no ha perdut cap partit aquesta temporada.
El proper cap de setmana, 7 i
8 de desembre, hi haurà jornada de descans. Després, el CE
la Llagosta rebrà la visita del
Martorelles B, que és el novè
classificat amb 12 punts i que la
jornada passada va derrotar el
Caldes B per 2 a 1.

En el partit anterior, els llagostencs van guanyar a casa el
Celtic de les Franqueses per 4 a
3. Els de la nostra localitat van
encaixar el primer gol al minut
1, però van reaccionar ràpidament i, al minut 6, Javier Rodríguez va empatar. El domini
local va tenir premi i abans del
descans va arribar el 2 a 1 en
una acció de Rubén Fuentes.
A la segona part del partit amb
el Celtic de les Franqueses, David López va aconseguir el 3
a 1, però els visitants van fer
molt poc temps després el 3 a
2. Jonatan Morán va fer el 4 a 2,
però el Celtic no es va rendir i,
de seguida, va establir el 4 a 3,
que es va mantenir fins al final
del partit.

un Empat
El CE la Llagosta només
ha deixat escapar dos
punts aquesta temporada.
Va ser en un partit a casa
contra el Bigues, el 9 de
novembre. Els llagostencs
guanyaven 2 a 0 al minut
73, però, en 3 minuts, els
visitants van fer dos gols i
es van emportar un punt.

futBoL

El Viejas Glorias
derrota l’Águilas
per 3 gols a 1
El Club Deportivo Viejas
Glorias va guanyar dissabte
l’Águilas per 3 a 1. Els visitants
van marcar primer, però els
d’Óscar Muñoz van continuar
jugant a l’atac i van estar més
encertats de cara a gol que en
partits anteriors.
L’igualada la va fer Óscar Pacheco. Amb el resultat d’empat
a 1 gol, es va arribar al descans.
Durant la segona part, els visitants van provocar nombroses
interrupcions del partit, però
els llagostencs no van perdonar. Després del llançament
d’una falta, Adri va marcar el 2
a 1 amb un cop de cap. El Viejas
Glorias va tancar el partit amb
un gol de Bibi.
La victòria contra l’Águilas
permet oblidar la primera derrota de la temporada del CD
Viejas Gloridas, encaixada la
jornada anterior al camp del
Can Clos (2-1) en un partit en
el qual els llagostencs es van
estavellar en set ocasions contra els pals.
Els de la nostra localitat es
mantenen a la part alta de la
classificació i aquest divendres jugaran contra la Planada, en partit ajornat en el seu
dia. L’enfrontament tindrà lloc
a partir de les 11 del matí al
Camp municipal de Futbol Joan
Gelabert.
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El conjunt llagostEnc guanya trEs dEls quatrE partits disputats al novEmbrE

El FS Unión Llagostense és
la segona millor defensa
La defensa del Fútbol Sala
Unión Llagostense està sent la
base del conjunt aquesta temporada al grup B de la Primera Territorial per mantenir-se
com un dels aspirants per assolir l’ascens al final de campanya. L’equip llagostenc, després
de les nou jornades disputades
fins ara, ha encaixat 26 gols.
Una estadística que tan sols
millora el líder, el CFS Olimaja,
amb 25 gols i un partit menys.
Amb aquesta defensa, i després
de disputar nou partits, el FS
Unión Llagostense ocupa la
sisena pocisió amb 15 punts,
a nou punts de distància dels
llocs d’ascens.
En aquest sentit, durant el mes
de novembre la bona defensa va
permetre als jugadors llagostencs guanyar tres dels quatre
partits disputats: contra el Quatre Barres (4-5), el Roma (5-0)
i el Catalònia (8-3). La derrota
va arribar contra l’aleshores líder del grup, el Futsal Dante
(7-5), en un partit on els de la
Llagosta van tenir opcions de
guanyar fins al final del compromís.
El FS Unión Llagsotense encara ha de jugar dos partits de
lliga abans no s’acabi l’any i es
produeixi l’aturada de les festes
de Nadal i tots dos enfrontaments seran com a locals: con-

imatge de l’ultim partit del Fs unión llagostense a casa.

tra el Barceloneta (5 de desembre) i el Montsant Sala (el 14
desembre).
Pel que fa al segon equip del
FS Unión Llagostense, es manté també a la zona privilegiada
del grup A de la Segona Territorial, ocupant la cinquena posició amb 14 punts després de

disputar 7 jornades de campionat. Així, dels darrers 15 punts
disputats fins ara, el segon conjunt ha sumat vuit punts amb
les victòries contra l’Olímpic
la Garriga i el Gósol, i els empats contra Montgat i Mataró
C; mentre que va perdre contra
l’Inter Sentmenat.

Futbol sala

EscolEs EsportivEs

La Concòrdia
encaixa la
quarta derrota

Robert Cuesta
imparteix un
clínic al Japó

El conjunt sènior del Club Deportivo la Concòrdia va perdre
dissabte a la pista del Solsona
per 3 a 2. Les jugadores de la
nostra localitat van cometre
massa errades i les locals les
van saber aprofitar.
Iris va avançar la Concòrdia
al minut 3, però el Solsona li
va donar la volta al marcador
abans del descans aprofitant
dues errades en defensa del
conjunt llagostenc. A la segona
part, va arribar el 3 a 1. Vinyi
va retallar les diferències, però
la Concòrdia, tot i dominar, no
va tornar a marcar.
En les últimes cinc jornades,
les de la nostra població han
perdut quatre partits i n’han
empatat un. La Concòrdia, que
no guanya des del 19 d’octubre,
quan va derrotar l’Altafulla,
ocupa la novena posició amb 13
punts i un partit menys. En el
proper partit, el 15 de desembre, rebrà la visita del líder, el
Club Natació Caldes, que suma
25 punts, un més que el segon,
l’AECS l’Hospitalet.

El coordinador de les Escoles d’Iniciació Esportiva (EIE)
d’handbol de la Llagosta, Robert Cuesta, ha viatjat al Japó
per impartir un clínic esportiu
d’handbol del 5 a l’11 de desembre. El monitor llagostenc,
llicenciat en CAFE i professor
d’institut, impartirà sessions
d’entrenament dirigides a entrenadors i joves jugadors de
base del Japó a les regions de
Sapporo i Chiba.
El primer destí del llagostenc
serà la Universitat d’Hokkaaido,
a Sapporo, on els propers dies 6
i 7 impartirà tres sessions a entrenadors on tractaran aspectes
com el contraatac estructurat i
el replegament en el joc. Els
dies següents es desplaçarà
fins a la regió de Chiba, on farà
classes en dues escoles i un
institut per explicar el mètode
d’entrenament d’handbol aplicat a l’ensenyament. A més,
l’estada a Chiba acabarà amb
una sessió dirigida a entrenadors i jugadors per tractar diferents aspectes del joc.

judo

bodgan ivancea, primer infantil a la copa catalunya foto: s. ivancea

El Club de Judo del Gimnàs la Llagosta ha començat la temporada amb medalles a les categories infantil i cadet
a la Copa Catalunya, disputada el 16 de novembre a l’Hospitalet de
l’Infant. Sergi López va proclamar-se campió cadet, Bodgan Ivancea va ser primer infantil i Nadia Vidal, subcampiona infantil.

trEs mEdallEs.
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ToT i la quarTa derroTa de la Temporada, els llagosTencs conTinuen a la parT alTa

L’Handbol Club Vallag perd a
la pista del Barberà (28-24)
El sènior de l’Handbol Club Vallag de la Llagosta ocupa la quarta posició al grup A de
la Segona Catalana després de perdre per 28
a 24 a la pista del Barberà, el penúltim classificat. Anteriorment, els llagostencs havien
guanyat el Castelldefels per 27 a 23.
Els llagostencs no tornaran a la competició
fins al 14 de desembre, quan rebran el Fornells, que actualment és el segon amb 14
punts, quatre més que el Vallag. Després,
l’equip que entrena Javi Iglesias, tindrà un
altre partit complicat davant del Montgrins,
que és el cinquè classificat, empatat a punts
amb els llagostencs.
Aquesta és la primera temporada dels llagostencs a Segona Catalana i fins ara han
guanyat cinc partits i n’han perdut quatre. La
competició està sent molt igualada i el Vallag
necessita sumar punts, si vol mantenir-se a la
part alta de la classificació.

partit davant del castelldefels. foto: Miquel Rufach

L’equip sènior masculí del
Joventut Handbol la Llagosta
continua sumant victòries
El primer equip del Joventut
Handbol la Llagosta va sumar
la jornada passada la vuitena
victòria de la temporada. Els de
la nostra localitat van guanyar
el Torró d’Agramunt per 20 a
27. Després d’aquest resultat,
els llagostencs ocupen el tercer

lloc a la taula, amb setze punts,
els mateixos que els dos primers classificats, el BCN Sants
i els Riudoms. Precisament el
conjunt barceloní serà el seu
proper rival.
Pel que fa al sènior femení,
l’equip llagostenc va caure per

8 a 17 a la pista del Cerdanyola.
El femení del Joventut Handbol només jugarà un partit més
aquest desembre, serà contra el
Sant Quirze.
D’altra banda, aquest divendres 6 de desembre, el Joventut
Handbol la Llagosta organitza
una trobada de minihandbol i
d’handbol femení. L’activitat
es desenvoluparà durant tota
la jornada al Complex Esportiu
Municipal El Turó i servirà per
recaptar fons per a la Marató
solidària de TV3.
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Fira de Nadal
Del 21 al 30 de desembre,
de 12 a 21 h
Venda de productes
artesanals. A partir del dia 23
hi hauran atraccions infantils
Al Parc Popular

Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

Biblioteca

93 545 15 41

Bombers

112

Can Pelegrí

93 545 15 40

CAP la Llagosta 93 574 98 10

Cavalcada de Reis

Urgències

Diumenge 5 de gener
A les 18 h els Reis d’Orient iniciaran des del carrer de l’Estació el
recorregut pels carrers de la Llagosta
A les 19.30 h els Reis arribaran a la plaça d’Antoni Baqué, on tots
els nens i nenes que vulguin podran saludar personalment els
Reis i lliurar-los les seves cartes. A més, el Patge Xumet recollirà
els xumets dels infants que vulguin lliurar-los als Reis d’Orient
(Col·labora La Murga)
Els alumnes de l’Escola de Música acompanyaran els Reis d’Orient
amenitzant el recorregut i la recollida de cartes a la plaça

93 574 92 66

Casal d’avis

93 574 27 46

Casal Infantil

93 574 29 19

CatSalut Respon 061
CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Emergències

112

Escola de Música 93 545 15 40
Mossos d’Esquadra 112

Captació
de sang

OAC

93 560 39 11

Policia Local

93 574 08 08

dilluNs 23 de desembRe
de 10 a 13 h
i de 17 a 21 h
A la plaça d’Antoni Baqué

Sorea (aigua)

93 574 27 68

Taxis

93 560 33 63 dia

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

630 88 12 50 nit
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Reunions
de la PAH
ToTs els dilluNs
de 18.30 a 20.30 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Farmàcies
de guàrdia
5-12 desembre CARRERAS ARBAT
13-19 desembre BOTET NADAL
20-26 des. CARRERAS ARBAT
27 des.-2 gen. BOTET NADAL
3-9 gener CALVO SÁNCHEZ
10-16 gener CARRERAS ARBAT
17-23 gener BOTET NADAL
24-30 gener CALVO SÁNCHEZ
31 gen. - 6 feb. CARRERAS ARBAT
BOTET 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)
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Entrevista

Fem Poble

Xavier Costa
És el director general de Lékué, empresa que es dedica
a crear i fabricar productes per a la cuina. Lékué ha
estat reconeguda darrerament amb més d’una dotzena
de premis. Entre ells, el Premi Nacional de Disseny

“

Lékué forma part
de la Llagosta, part
del nostre ADN
està lligat al poble

- Què suposa per a Lékué tots
els premis que ha rebut recentment?
- Per a nosaltres significa el reconeixement a una trajectòria
i a la feina que hem fet els últims anys. És com posar-te una
etiqueta: Mira, aquests senyors
van fent un bon treball. Reconeixement que, sobretot, va
per a tota la gent que treballem
cada dia a Lékué. Per tant, és un
indicador que vas pel bon camí.
Però si només ens quedem en
els premis i les medalles no seguirem avançant, pares la inèrcia, se t’aturen les idees, et creus
el més guapo i no pot ser.
-En què es va basar Lékué per
especialitzar-se en el món de
la cuina?
-Nosaltres teníem clar que al
món de la cuina hi havia molt
poca innovació, era un món
gris. I per altre costat, vèiem
que la gent tenia una necessitat
important. Hi havia dues generacions de persones al món
occidental que havien perdut
la transmissió del coneixement

de cuinar. I també un canvi de
model social, l’home i la dona
estem treballant. Per tant, estem tot el dia fora de casa, no és
com abans que hi havia algú que
cuinava constantment. Per tant,
s’havia perdut el saber i el poder
cuinar a casa i el poder menjar
bé. Nosaltres, el que hem intentat és posar les eines i el coneixement per facilitar que la gent
pugui cuinar a casa una altra
vegada, d’una manera sana, fàcil
i senzilla, i que a més el menjar
tingui bon gust.
-Quina és la fórmula de
Lékué per continuar creixent
en aquest moment de crisi?
-Per a nosaltres, l’única fórmula és seguir innovant, seguir
creant, i no és només el producte. Nosaltres el que estem fent
és intentant observar les persones i aprendre dels usuaris, què
ens diuen, què ens expliquen...
Perquè és d’aquí d’on treiem
les coses. Si només em dedico
a fer productes, poden ser molt
macos, poden estar molt bé a
la prestatgeria d’una botiga o a

L’única fórmula
per créixer és
seguir innovant,
seguir creant
Intentem facilitar
que la gent pugui
cuinar a casa una
altra vegada

l’armari de casa teva, però si no
els fas servir, ja no són útils per
a la societat. Això per un costat.
Si ens posem en el pla empresarial, nosaltres vam apostar
clarament per viure de fora, no
viure d’Espanya. El 85% dels
nostres ingressos vénen de fora
de l’estat espanyol. Llavors,
clar, tot el món a la vegada no
se t’atura, per tant, et permet
poder créixer.
-Quin és l’objectiu pel proper
any?
-Nosaltres seguim creixent.
Aquest any estarem al voltant
d’un 20%. Però com a objectiu
principal, nosaltres vam iniciar
al gener un procés de canvi, de
transformació cultural, que tot
just estem a les beceroles. Estem intentant aprendre què volem ser d’aquí dos o cinc anys.
Com volem ajudar a transformar el món, i això és un procés
intern. Per a mi és més important aquest objectiu, que siguem
capaços d’entendre quina és la
veritable missió o raó de ser de
Lékué en el món. Els números,

sí, sí, estem creixent, els accionistes estaran molt contents,
però el que volem nosaltres és
assegurar el futur i la sostenibilitat de l’empresa. Un altre objectiu que ens hem marcat per a
aquest any, i que continuarà durant tot 2014, és augmentar la
felicitat de la gent que treballa
amb nosaltres. A vegades, pel
que sigui, disminueix la felicitat de les persones o augmenta
l’estrès. Això ho hem de treballar, ho hem de millorar.
-El futur de Lékué continuarà
lligat a la Llagosta?
-D’això es tracta, nosaltres formem part de la Llagosta i una
part important del nostre ADN
està lligat al poble. Malgrat que
seguirem creixent arreu del
món i tenim filials a altres països com Estats Units, França,
Gran Bretanya, Xina... tenim
unes arrels aquí a la Llagosta
i no les podem perdre. A més,
també hi ha una funció que les
empreses realitzem a la societat
i no s’ha de menystenir aquesta
funció.

