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i 200 habitatges |  3 - 4
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El futur de la zona de Capresa





Tots els grups 
municipals estan 
a favor d’aquest 
projecte
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400 places de pàrquing

Més actuacions

La reurbanització de la zona de Capresa 
permetrà la creació d’una gran zona verda
La Llagosta comptarà amb una nova zona verda de 6.689 
metres quadrats en una part dels terrenys que actualment 
ocupa l’empresa Capresa. En aquest sector, es construiran 
200 habitatges, 68 dels quals seran en règim de protecció. 
D’aquests, 34 seran de titularitat pública. També, està 
previst que l’Ajuntament pugui disposar en aquesta zona 
d’un solar de 536 metres quadrats per a equipaments. El 

primer pas per fer realitat aquest projecte.

“Estem canviant una 
fàbrica per un gran parc, 
transformarem el centre de 

100% dels veïns i veïnes”

“el 53% d’aquest espai seran 
zones verdes” “Per cada 
habitatge s’hauran de crear 
dues places de pàrquing”

“es dinamitza la construcció 
d’habitatges a la Llagosta”

“comencem 
a complir el nostre progra-
ma electoral pel que fa a ha-
bitatge”

“per-
què es tracta d’evitar que la 
gent jove de la Llagosta mar-
xi per la falta d’habitatge”

“encan-
tada amb aquest nou pulmó 
verd”

Una part dels terrenys de Capresa.
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De fàbrica a zona verda

Imatge virtual de com podria quedar la nova zona

Per visualitzar el projecte s’han creat unes imatges virtuals, però la zona 
verda encara està per dissenyar. L’Ajuntament té la voluntat de posar en 
marxa un procés participatiu, obert a la ciutadania, per al disseny de les zones 
verdes, que seran executades pel promotor sense cost per al Consistori. 
Aquestes hauran d’estar acabades dins dels dos primers anys.

L’aprovació inicial del 

va generar molta expec-
tativa i preguntes sobre 
els pisos de protecció. 

Quan arribi el moment, 
l’Ajuntament de la Lla-
gosta informarà a través 
de tots els mitjans de 
comunicació municipals 
del procés per a la com-
pra d’un habitatge en 
règim de protecció. Ara 
com ara, el projecte està 
en la seva fase inicial i 
no hi ha més informació 
concreta.

INFORMACIÓ SOBRE 
ELS HABITATGES

PROTEGITS

    Plànol general de la nova ordenació urbanística.



A la Llagosta, a l’hora del tan-
cament d’aquesta edició de La 
Llagosta informa, l’índex de 
risc de contagi de coronavirus 
era molt alt. En concret, a la 
nostra localitat, aquest índex 
és de 798,01. Dimarts, era de 
785,11. En els darrers set dies, 
hi ha hagut 30 casos diag-
nosticats a la Llagosta amb 
prova PCR i, en els darrers 
14 dies, 36. La taxa de repro-
ducció de l’epidèmia pondera-
da setmanalment és de 2,99 
(l’epidèmia creix si és superior 
a 1). L’incidència acumulada 
de diag nosticats els últims 14 
dies per cada 100.000 habi-
tants és de 267,06. 
D’altra banda, les darreres da-
des facilitades per l’Hospital 
de Mollet, referents a dime-
cres de la setmana passada, 
indicaven que en aquest cen-
tre hi havia 18 persones in-
gressades amb Covid-19.
A la nostra localitat, dos grups 
d’estudiants de INS Marina, un 
de primer de Batxillerat i un 
altre de segon d’ESO,  un de 
l’Escola Les Planes i un altre 

de l’Escola Joan Maragall han 

sos  positius de Covid-19. 
A més, el servei d’àpats a do-
micili del Casal d’Avis ha ha-
gut de ser externalitzat durant 
dues setmanes per la necessi-
tat de fer quarantena d’un tre-
ballador. L’Ajuntament va ac-
tivar el protocol de prevenció. 

SALUT

El risc de brot de la Covid-19 
és molt alt a la Llagosta

Per la seva part, el Centre de 
Formació d’Adults de la Lla-
gosta es va veure obligat a tan-
car per un cas positiu entre el 
seu personal laboral. Els tre-
balladors de l’Escola d’Adults 
van fer una quarantena pre-
ventiva i el centre va tornar a 
obrir les seves portes el 21 de 
setembre. - Redacció

El llagostenc Juan Ramón Ar-
tero “Chicho” va morir el 26 de 
setembre després d’una llarga 
malaltia. Nascut l’any 1962, 
Chicho era guitarrista de Los 
Mojinos Escozios. La cerimò-
nia de comiat es va fer dilluns 
a l’Església de Sant Josep.
La carrera del guitarrista lla-
gostenc ha estat molt llarga. 
Els seus inicis musicals es re-
munten a quan tenia 12 o 13 
anys, amb una altre llagostenc 
que ja fa anys que ens va dei-
xar, Toni Martínez. Quan ja 
eren una mica més grans van 
crear el grup Trauma. Mar-
tínez va ser el primer màna-
ger de Los Mojinos Escozios. 
Chi ch o va crear després un 
altre dels grups llagostencs de 

referència, Boira. La història 
amb Los Mojinos Escozios va 
començar l’any 1994. El 1995 
gravaven la seva primera ma-
queta, que va sonar al progra-
ma La Jungla, de Cadena 100. 
A partir d’aquell moment, el 
grup va començar la seva cur-
sa cap a l’estrellat i no ha parat 
de fer concerts. El llagostenc 
es va perdre part de la darrera 
gira de Los Mojinos amb el seu 
treball Semos los más grandes, a 
causa de la seva malaltia.
Chicho va gravar més de quin-
ze àlbums, des del primer, 
l’any 1996 amb Los Mojinos 

Semos 
los más grandes, l’any 2019. El 
grup va fer tres concerts a la 
Llagosta. - Xavi Herrero

CULTURA
El llagostenc era membre del grup Los Mojinos Escozios

Mor el guitarrista Chicho
després d’una llarga malaltia

El passeig de l’Onze de Setembre, punt de trobada de la ciutadania.
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Les altres escoles

“Es farà un rentat de mans 
sovint, es desinfectaran les 
joguines i, a més, hem dividit 
el pati perquè no es barregin 
els grups estables que hem 
creat”

“Hem mantingut moltes reu-
nions amb les famílies i tam-
bé hem enviat circulars amb 
tota la informació”

L’Escola Bressol Municipal 
Cucutras va iniciar el curs 
amb 56 alumnes

Comença el curs escolar de 
la pandèmia de la Covid-19

L’entitat local Animalets
estrena pàgina web

Tots els centres 
s’han adaptat a la 
nova normativa pel 
coronavirus
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“per motius 
personals que m’impedei-
xen actualment continuar 
amb la dedicació i esforç 
que el càrrec demana i el 
poble de la Llagosta me-
reix”

no de la vida 
social i cultural del poble, 
de la que seguiré gaudint”

   
   Nova seu

“He tingut el grandíssim 
honor de representar al 
poble de la Llagosta com 
a regidor des del 2015, 
un càrrec que he intentat 

amb la major honestedat i 
responsabilitat”

Màxima transparència

“anar 
donant totes les explicacions 
que fessin falta, amb la mà-
xima transparència, sobre 

del pressupost relacionades 
amb la crisi provocada per 
la Covid-19”

Punt retirat

“eren per aclarir punts del 
pressupost que són massa 
genèrics”

“és per ajudar als veïns i veï-
nes en un any molt difícil”

Xavier Cols 
(ERC) renuncia 
a l’acta de
regidorde l’Ajuntament de l’any 2020

El Consistori 
destinarà 300.000 
euros a pal·liar la 
crisi de la Covid-19

El pressupost té diverses partides per a la crisi del coronavirus.
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Presentades al·legacions al 
Pla de Mobilitat del Vallès

L’OAC obrirà a partir d’avui 
també els dijous per la tarda

“Una vegada més, defensem 
els interessos de la Llagosta 
i, en aquest cas, ho fem res-
pecte a una infraestructura 
que suposa una barrera per 
al nostre municipi”

Estació

Servei públic

rie s com el sector vinculat 
són molt importants per al 
futur econòmic de la Llagos-
ta”

Noves connexions

“Per a la 
nostra ciutadania i per a les 
empreses del polígon és molt 
important millorar la conne-
xió amb la C-33”

Can Pere Gil

“Tant l’Estació de mercade-

- Juanj o Cintas

El Mercat Municipal de la
Llagosta sortirà en el programa 
de TV3 Gent de mercats 

Pas a nivell de l’R3 al costat de l’Escola Sagrada Família.



Diada atípica 
per la Covid-19

La Policia Local ha evitat aquest 
any vuit ocupacions de pisos

La Murga va celebrar una Festa Major 
virtual amb diverses activitats
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tat “les policies tindran més 
eines per fer fora els ocu-
pes”

“evitar els trucs que ara 
fan servir els ocupes per 
allargar els procediments”

Les Llagostes de 
l’Avern van publicar 
un vídeo amb un 
correfoc

Alguns dels premiats per la Murga durant la Festa Major virtual.

Beques del curs 
2020-2021
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El Ple demana la recuperació 
de l’horari habitual del CAP

1.700 metres quadrats

Cent empreses opten a fer el 
projecte del nou ambulatori

Porta d’entrada principal de l’actual ambulatori.

“aquestes jornades 
són molt importants per 
conscien ciar la gent sobre 
el problema que suposa 
llençar residus al nostre en-
torn natural”

“van 
sortir molt animades i amb 
ganes de fer una altra acció 
d’aquest tipus”

Bona participació a la jornada 
Let’s Clean Up Europe

Es crea la Regidoria per la
reconstrucció econòmica
i social de la Llagosta

Alguns dels participants en la jornada.



NÚM 20 / Abril 2020“A mi de la Llagosta m’agrada la vida,
la gent, l’ambient i la Festa Major”

Per què t’has implicat en la política local?
Sempre havia estat interessada en la política 
municipal i m’havia envoltat de gent que estava 
dins de l’Ajuntament. Cada vegada m’interes-
sava més la política i vaig començar a militar a 
les Joventuts Socialistes de Catalunya. Després, 
parlant amb l’Óscar Sierra, quan em va mostrar 

Què t’ha sorprès més?
Ara portem una mica més d’un any i estic molt 
contenta perquè la comunicació amb els treba-
lladors de l’Ajuntament és molt bona. A més, els 
meus companys m’ajuden moltíssim. Els que 
som més nous trobem el suport amb la seva ex-
periència. La gent es pensa que això és molt més 
fàcil del que realment és. La veritat és que hi ha 
molta feina darrere i molta gent treballant per-
què surtin totes les coses i els projectes. També 
hi ha molta paperassa, que potser és la part més 
avorrida, però hi ha molta feina i crec que tot-
hom que està a l’Ajuntament és molt valent. 

Què pots aportar a les teves regidories?
Em sembla que són molt vocacionals per a mi 

perquè són Igualtat, Educació Secundària i 
Benestar Animal. Com a feminista, professora 
i amant dels animals, a mi m’encanta treballar 
en elles. Crec que els projectes que poden sortir 
són molt interessants, ja que són regidories molt 
socials però que cada vegada tenen més impor-
tància. 

Quin és el teu racó favorit de la nostra loca-
litat?
El racó? A mi de la Llagosta m’agrada la vida, la 
gent, l’ambient i la Festa Major. Tant la meva fa-
mília com els meus amics els tinc aquí. Per a mi, 
la Llagosta és vida, a qualsevol lloc hi ha gent, 
hi ha festa... També hi ha parts més tranquil·les 
però l’ambient és molt bo, en general, a tota la 
Llagosta.

Què canviaries del municipi?
Ara tinc 30 anys, però, quan era més jove, crei a 
que faltaven més coses per a la joventut, no no-
més activitats. Crec que els joves necessiten un 
lloc per reunir-se, més enllà d’un espai per es-
tudiar. És a dir, un lloc per estar amb els amics i 
amigues. - José Luis Rodríguez Beltrán

Melania Beltrán (PSC) 
30 anys. 
Filòloga en anglès i màster en professorat de 
Secundària. És professora d’anglès.
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Com afrontes la direcció?

Per què?

En quins àmbits recomanaries for-
mar-se?

A la gent li costa venir?

Teniu uns 600 alumnes.

Hi ha novetats per al nou curs?

Quins són els cursos més sol·lici-
tats per l’alumnat?

Com us ha afectat el positiu que vau 
tenir a principis de setembre?

És el nou director del Centre de Formació 
de Persones Adultes de la Llagosta després 
de la jubilació d’Isabel Soler, que portava 
tres dècades com a màxima responsable 
d’aquest centre educatiu llagostenc. Lacruz 
és professor a l’Escola d’Adults des de fa 
vuit anys. 

Abel Lacruz

“La formació obre 
portes i és un antídot 
contra la crisi”
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“Un dels rivals més 
complicats serà el Ripollet, 
però no sabem si té moltes 
baixes. També ens troba-
rem amb dos conjunts amb 
jugadors joves, Cardedeu B i 
Esplugues C, amb plantilles 
similars a la nostra”

“serà molt jove”

“Tenim ju-
gadors que tornen i que feia 
anys s’havien format aquí. 
Ara aquests són jugadors de 
primer any sènior i d’altres, 
que també han tornat, que 
són juvenils però que forma-
ran part de l’equip. Tenim 
una bona plantilla”

18 jornades

Les llagostenques debutaran el 17 d’octubre al CEM El Turó.

La Penya Esplugues B, primer 
rival del CD La Concòrdia

“Estem acabant de 
tancar els equips de juvenil 
i prebenjamí, però aquesta 
temporada, després de molts 
anys, tenim tota l’estructura 
masculina completa”

El Club Esportiu La Llagosta completa 
tota l’estructura del futbol base

Luis Canalejas.

Un partit de la temporada passada del primer equip.

“S’ha 
reforçat amb un parell de ju-

gadores, tenim un molt bon 
equip i l’objectiu és tornar a 
pujar de categoria”

El Club Petanca La Llagosta
té tres equips absoluts

El Joventut Handbol iniciarà la 
lliga contra l’Escola Vendrell el 
proper 3 d’octubre

“Estem 
molt contents d’haver pogut 
muntar dos equips de base, 

tingut per la pandèmia. El 
club segueix una línia as-
cendent”
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El FS Unión Llagostense
debutarà dissabte a casa

Les Escoles d’Iniciació
Esportiva ja estan en marxa

Els horaris

Jugadors del FS Unión Llagostense, abans d’iniciar un partit.



Esportistes: 450
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: judolallagosta@gmail.com
Web: judolallagosta.es
Adreça: carrer de Santa Rosalia, 20
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Mesures per la Covid-19

L’ENTITAT AE Judo–Karate La Llagosta

1 octubre
CARRERAS ARBAT

2 - 8 octubre
VILA 

9 - 15 octubre
CALVO SÁNCHEZ

16 - 22 octubre
NADAL

23 - 29 octubre
CARRERAS ARBAT

30 octubre - 5 novembre
VILA

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



Óscar Sierra Gaona

sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz

jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar

ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez

jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez

illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes

garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo

garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez

beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente

robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó

guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez

valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas

rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

25/07/1949. 
Era de Cal Xic Ventura.

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
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Un inicio escolar a tu lado
Este inicio escolar ha sido bastante difícil y complicado. Hace 6 meses el alum-
nado dejó de ir a clase por una pandemia y este septiembre se retomaron las 

Una vez más, el “Departament d’Educació” de la Generalitat además de ir 
cambian do los protocolos, volviendo locos a los equipos directivos para adap-
tarse, no ha cumplido con su palabra. Ni dispensar todo el material necesario, ni 
ratios de 20, ni test para todo el alumnado y profesorado.

A pesar de este abandono de la Generalitat, hay que agradecer la tarea de las 
AMPAS, de los equipos directivos, del profesorado y también del Ayuntamiento 
para poder hacer de los colegios entornos seguros.

Desde el Ayuntamiento, pusimos los centros al día durante el verano, y nos he-
mos ayudado en el control de las entradas y salidas, la entrega de material ne-
cesario, la limpieza extra en horario lectivo, la desinfección exterior a diario y un 

A la Generalitat le hemos exigido en varias ocasiones que cumpla con sus com-
petencias, que ponga más profesorado y que utilice todos los espacios que el 
Ayuntamiento le ha ofrecido para que se puedan dar todas las clases presencia-
les con menos alumnos por aula y además le hemos pedido que dote sus equi-
pamientos educativos y al alumnado con los recursos necesarios para ofrecer 
clases online cada vez que tengan que hacer una cuarentena.

Sierra?? Ni está ni se le espera

La situación que estamos viviendo con esta pandemia hace que, en todos los 
ámbitos, saquemos lo mejor y lo peor de cada cual. Hace que aquellos que 
deben gestionar los intereses públicos en una situación de crisis, se retraten 
ante sus actos. Y no nos olvidemos que nuestros máximos representantes tie-
nen responsabilidades por mucho que se las quieran quitar de encima; algo a lo 
que nos tiene acostumbrado el gobierno local de Oscar Sierra. 

Y es que no se puede mirar para otro lado cuando desde el ayuntamiento se 
deben controlar las concentraciones de personas en terrazas y vía pública, 
cuan do podríamos aportar recursos a los comedores escolares y no se hace, 
cuando, con la excusa de la pandemia, no atendemos las necesidades más 
básicas de la ciudadanía como la limpieza de calles, cuando podríamos tener 
más personal de limpieza en los colegios y no se tienen. 

Y a todo esto se responde con un “no es nuestra competencia”. Pues sí Sr Sierr a. 
Sí es su competencia. El hacer todo lo posible por los vecinos y vecinas de la 
Llagosta es su competencia. Porque es cuestión de voluntad y de recursos. 
Recursos tenemos (ahorro de Festa Major), voluntad muy poca. 

se resuelvan por si solas no sirve cuando debe ponerse al mando y tomar de-
cisiones contundentes. Nos ha demostrado en los últimos años que el mirar 
para otro lado genera decadencia en la convivencia ciudadana y ahora nos está 
poniendo en una situación de riesgo sanitario por no tomar las medidas opor-
tunas.    

Canvis a ERC de la Llagosta
El nostre company Xavier Cols va comunicar fa pocs dies a la Sra. Secretària de 
l’Ajuntament de La Llagosta, la seva renúncia voluntària a l’acta de regidor del 
grup municipal de Esquerra Republicana al consistori, càrrec electe que venia 
exercint des de 2015 i renovadament des de les darreres eleccions de maig de 
2019. 

La renúncia com a regidor es deu a motius personals que l’impedeixen actual-
ment continuar amb la dedicació i esforç que el càrrec demana, per tant s’obre 

Arenas, que al costat de l’actual regidora Cristina Segura, continuaran fent una 

Seguint en la dinàmica de canvis, tenim el plaer d’anunciar que recentment hem 
obert un despatx d’atenció ciutadana de Esquerra Republicana al carrer Pintor 
Sert, 19, baixos, on els nostres regidors hi treballaran i atendran les preguntes, 
queixes o necessitats de la ciutadania. Per tant us convidem a visitar-nos i així 

Finalment volem continuar mostrant la nostre solidaritat amb totes aquelles fa-
mílies llagostenques afectades d’una manera o altre per la Covid-19, el nostre 
reconeixement a la tasca dels treballadors i treballadores municipals, personal 
docent, sanitari, comerços, etc... a tothom que continua donant el màxim de si 
mateix en temps difícils a causa de la pandemia. 

Contra la okupación ilegal de viviendas

el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin 
violencia, experimentando un crecimiento en nuestro municipio. Es necesario 
actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto ilegal 
que merece el reproche de los poderes públicos. 

Las comunidades de vecinos sufren el deterioro, donde se encuentran los ocu-
pantes, los cuales no se sienten parte de la comunidad, no contribuyen al sos-
tenimiento de los gastos comunitarios; dañan el mobiliario común (buzones, 
puertas, ascensores ...) poniendo en peligro la seguridad de los vecinos al mani-
pular las acometidas de (agua, gas y electricidad) y el posible uso de la vivienda 

víctimas, creando problemas de convivencia con los vecinos y por extensión, al 
mismo pueblo. 

La Administración más directamente implicada en la problemática derivada de 
la okupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que 
hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadana cuya responsabili-
dad recae sobre los Ayuntamientos. Por ello, hay que reforzar las competencias 
de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en 
casos de okupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en 
las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de oku-
pación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana.

Partit dels Socialistes de Catalunya-
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