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Els tres grups de 
l’oposició es van 
abstenir en aquest 
punt del ple
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Durant la sessió plenària, la 
regidora d’Economia i Hisen-
da, la socialista Conchi Jimé-
nez, va explicar que “es con-
gelen la gran majoria dels 
impostos, taxes i preus pú-
blics per tal de no agreujar 

dania i el comerç local per la 
crisi ocasionada per la pan-
dèmia de la Covid-19”.
Durant la seva intervenció, 
Jiménez va destacar la conge-
lació de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) i de la taxa per a 
la recollida d’escombraries i 
neteja viària. 

Taxa d’escombraries

Pel que fa a la taxa d’escom-
braries, l’Ajuntament fa un 
esforç molt important. Els 
informes tècnics preveuen 
un increment del 6’58% dels 
costos del servei per a l’exer-
cici 2021, el qual s’hauria de 
sumar al percentatge d’incre-
ment de la tarifa que s’hauria 
d’haver aplicat per a l’exercici 
2020 i que no es va fer amb la 
previsió de consolidar-lo en 
dos anys, que concretament 
seria d’un 7’79% més. “Així, 

es congela la tarifa corres-
ponent a la prestació del 
servei de recollida d’escom-

en realitat correspondria un 
increment per a l’exercici 
2021 del 14’37%”, va explicar 
la regidora d’Economia, que 
va afegir que és “el moment 
d’estar amb la gent” i va re-
marcar 
sa per a l’Ajuntament de la 
Llagosta” la congelació dels 
impostos.

Atenció domiciliària

ra del preu públic del Servei 
d’Atenció Domiciliària és l’úni-
ca en la qual es fa la revisió de 
les tarifes a l’alça. Aquest in-

en la darrera adjudicació del 
servei per part del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental es 
va produir un augment dels 
preus respecte als aprovats a 
la licitació anterior. 
Les tarifes d’aquesta ordenan-
ça ja van tenir una revisió, en 
aquell cas a la baixa, durant 
l’exercici 2019, que va supo-
sar una rebaixa molt impor-
tant en les diferents tarifes 

El Ple aprova la congelació dels
impostos municipals de l’any que ve
L’Ajuntament va aprovar de forma inicial el 26 d’octubre 
durant un ple extraordinari per videoconferència les 

i l’abstenció de l’oposició, Esquerra Republicana de 

aplicades. Ara, els preus de la 
nova empresa adjudicatària 
s’han ajustat més a la realitat 
del servei.

En el cas de l’IBI, s’incorpora 

cació del 50% per als béns im-
mobles d’ús residencial desti-
nats a lloguer d’habitatge amb 
renda limitada. 
A l’Ordenança reguladora de 
la plusvàlua, s’ha incorporat 
un petit canvi de redactat pro-
posat per l’Organisme de Ges-
tió Tributària de la Diputació 

per tal que les liquidacions no 
siguin en cap cas superiors al 
possible increment de valor 
dels immobles. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va des-
tacar que “es congelen tots 
els impostos i l’únic servei 

de copagament establida pel 
Consell Comarcal”.
El portaveu del grup munici-
pal d’ERC, Xavier Cols, va de-
manar que l’Ajuntament “as-
sumís la pujada del Servei 
d’Atenció Domiciliària” i va 
ser molt crític amb el Consell 
Comarcal.
Per la seva part, la regidora de 
LLEC, Eva Miguel, es va mos-
trar a favor de la congelació 
dels impostos, 
pujada del Servei d’Atenció 
Domiciliària”. 

El regidor de Cs, Jorge Saban-
za, no va prendre la paraula en 
aquest punt del ple de debat 
de les ordenances.

Delegació de sancions

D’altra banda, al ple es va 
aprovar una proposta per 
sol·licitar al Departament de 
Salut de la Generalitat la dele-
gació de la competència san-
cionadora per a la tramitació 
dels expedients sancionadors 
per infraccions de caràcter 
lleu, previstes al Decret llei 
30/2020, de 4 d’agost, pel qual 
s’estableix el règim sanciona-

ment de les mesures de pre-
venció i contenció sanitàries 
per fer front a la crisi sanitària 
de la Covid-19. - Juanjo Cinta s

Els plens es continuen celebrant de forma telemàtica.



L’Ajuntament de la Llagosta 
ha hagut de triplicar els ajuts 
d’aliments a causa de la pan-
dèmia. L’increment de la de-
manda en els darrers mesos 
ha fet que el Consistori desti-
ni més recursos econòmics a 
atendre aquesta situació. 
Des de l’inici d’aquest any, els 
Serveis Socials municipals 
han donat ajuts d’aliments a 
837 famílies de la Llagosta 
per un valor total de 107.900 
euros. En el mateix període 
de l’any passat es van atorgar 

349 ajudes per un valor total 
de 33.108 euros. Pel que fa als 
ajuts per a subministraments, 
entre els mesos de gener i 
setembre s’han concedit 88 
ajuts per un import de 13.648 
euros. L’any passat, en aquest 
període, l’Ajuntament va do-
nar 76 ajuts per un import de 
12.316 euros.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 

“farem el 
necessari per no deixar a 
cap persona enrere” i admet 
que “l’Ajuntament de la Lla-

SOCIETAT
L’Ajuntament triplica les ajudes en els primers nou mesos

Gran augment d’ajuts
d’aliments per la pandèmia

nim els destinarem a ajudar 
a les persones”.

Trucades telefòniques

D’altra banda, durant el con-

van trucar a totes les persones 
de més de 75 anys per fer un 
seguiment de la seva situació 
i van reforçar l’atenció telefò-
nica, que va augmentar en un 
200%. - Redacció
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L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va mantenir el 6 d’octu-
bre una xerrada per videocon-
ferència amb els alumnes de 
5è de l’Escola Sagrada Família. 
Aquests estudiants van visitar 
l’Ajuntament el curs passat, en 
concret el 10 de febrer, però 
l’alcalde no els va poder tornar 
la visita a l’escola, com és ha-
bitual, perquè estava de baixa. 
Per això, el 6 d’octubre es va 
fer aquesta trobada en línia. 
L’alcalde va respondre les dife-
rents preguntes que li van fer 
els alumnes. Sierra també va 
mantenir una tertúlia virtual el 
21 d’octubre amb l’alumnat de 
5è de l’Escola Joan Maragall, 
que el curs passat no va poder 

nament provocat per la pandè-
mia de la Covid-19. 

Els alumnes de quart

Aquest curs no es faran les vi-
sites presencials a l’Ajuntament 
de la Llagosta dels estudiants 
de quart dels diferents col·legis 
de la Llagosta. L’alcalde sí que 
farà videoconferències amb 
aquests estudiants. La prime-
ra, amb l’alumnat de l’Escola 
Sagrada Família, tindrà lloc el 
27 de novembre. El 20 de gener 
serà el torn de l’Escola Gilpe i el  
9 d’abril de l’Escola Les Planes. 

da per al Joan Maragall. - J.C.

Xerrades virtuals de l’alcalde 
amb alumnes de les escoles 
de la nostra localitat

EDUCACIÓ

SALUT

Aquesta setmana està previst 
que acabi la campanya de 
vacunacions contra la grip. 
Tot i això, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de la nostra 
localitat podria ampliar-la 
algun dia si encara queda 
alguna persona per vacunar. 
Aquest any, les vacunacions 
s’estan fent al Centre Cultural 
de la Llagosta, espai cedit per 
l’Ajuntament.
Amb aquest canvi d’ubicació, 
les responsables del CAP han 
volgut garantir les mesures 
de prevenció davant de la 
Covid-19, com ara respectar 
les distàncies de seguretat i 
evitar aglomeracions. Des de 
l’ambulatori, s’han mostrat 
molt satisfets amb com està 

anant la campanya. El Cen-
tre Cultural ha permès fer les 
vacunacions de forma àgil. A 
més, els usuaris també s’han 
mostrat més còmodes en 
aquest espai. 
Si alguna persona encara vol 
vacunar-se contra la grip, pot 
demanar cita prèvia per telè-
fon, trucant al 93 326 89 01, 
a través del web de progra-
mació de visites de l’Institut 
Català de Salut o pel canal La 
Meva Salut. En darrera ins-
tància, també es pot dema-
nar cita directament a l’am-
bulatori. Fins que no acabi la 
campanya no es coneixerà si 
enguany s’han vacunat més 
persones que en anys ante-
riors. - Xavi Herrero

Les vacunacions contra la 
grip es fan al Centre Cultural

La Generalitat i el Govern Cen-
tral han signat un protocol per 
impulsar les noves infraes-

lo gístic de l’àrea de Barcelo-
na. El document contempla la 
no va terminal intermodal de 
mer caderies que s’ha d’instal-
lar a la Llagosta i proposa l’ela-
boració dels estudis necessa-

col·legiada de les terminals 
ferroviàries del nus logístic de 
l’àrea de Barcelona, analitzant 
l’opció tècnica, econòmica i 
jurídica més òptima.

Diverses intermodals

El protocol planteja que 
aquest nus estigui conformat 
per la terminal intermodal i 
logística del Vallès, que es farà 
a la Llagosta, i la del Prat, que 
estarà als terrenys de Can Tu-
nis i ZAL-Prat, així com la ter-
minal dedicada a serveis d’au-
topista ferroviària i com per 
altres terminals ferroviàries 
d’interès general, existents o 
previstes, intermodals o amb 
serveis d’autopista ferrovià-
ria, a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i del Vallès. A més, 
proposa que el conveni de pla-

intermodals i serveis d’auto-

pista ferroviària inclogui la 

model de participació i gestió 
de l’Adif, l’Autoritat Portuària 
de Barcelona i la Generalitat. 
El protocol es va signar el 7 
d’octubre a Barcelona pel mi-
nistre de Transports, José Luis 
Ábalos, i el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, juntament amb la presi-
denta del Port de Barcelona, 
Mercè Conesa; el president de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, Ricard Font; el 
president de Ports de l’Estat, 

ECONOMIA
La Generalitat i el Govern Central signen un protocol

Nou pas cap a l’estació
intermodal de la Llagosta

Francisco Toledo, i la presi-
denta de l’Adif, Isabel Pardo.
L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, considera positiva 
per a la Llagosta la signatu-
ra d’aquest conveni i valora 
que “ara hi hagi cordialitat 
i treball per aconseguir un 

peri una relació Estat–Ge-

del PP no es donava”. Sierra 

traslladi en un pla concret que 

Xavi Herrero

Part dels terrenys en els quals s’ubicaria l’estació intermodal.



A la Llagosta, l’índex de risc 
de brot de Covid-19 és molt 
alt (877,45). En els darrers 
set dies s’han diagnosticat 64 
casos amb PCR, i en els dar-
rers 14 dies, 128. La incidèn-
cia acumulada de diagnos-
ticats els últims 14 dies per 
cada 100.000 habitants és de 
905,04. La taxa de reproduc-
ció de l’epidèmia ponderada 
setmanalment és de 0,97.
L’Hospital de Mollet té 89 per-
sones ingressades amb Co-
vid-19, 17 més que la setma-
na anterior. A més, la setmana 
passada hi va haver quatre de-
funcions en aquest hospital.
El Govern de la Generalitat va 
aprovar el 30 d’octubre con-

cap de setmana durant quin-
ze dies. Abans, el 25 d’octubre 
s’havia decretat el toc de que-
da entre les 22 i les 6 h, des-
prés que el Consell de Minis-
tres aprovés l’estat d’alarma.

El 16 d’octubre, la Generalitat 
va acordar un paquet de me-
sures per frenar l’expansió de 
la Covid-19 davant l’empitjo-
rament de les dades registra-
des, entre les quals destaca-
ven suspendre les activitats de 
restauració (excepte recollida 
de menjar o repartiment a do-
micili), limitar al 30% l’afora-
ment als establiments i locals 
comercials, així com ajornar 
les competicions esportives 
no professionals. També es va 
acordar el tancament en ser-
veis de contacte, excepte les 
perruqueries. Totes aquestes 
mesures es mantenen en vi-
gor actualment.
A la Llagosta, el 22 d’octubre 
no es va celebrar el mercat 
ambulant perquè no es podia 
garantir la reducció de l’afo-
rament que havia dictaminat 
poc abans la Generalitat. El 
Consistori es va reunir poste-
riorment amb els paradistes i 
es va acordar celebrar nova-
ment el mercat a partir del 29 
d’octubre d’acord amb unes 
mesures de seguretat que va 

validar el gabinet de coordi-
nació sobre el coronavirus 
de l’Ajuntament, reunit el 27 
d’octubre. Aquest grup està 
format per l’alcalde, regidors 
de l’equip de govern i tècnics 
municipals, entre els quals hi 
ha el cap de la Policia Local. El 
gabinet de coordinació tam-
bé va fer un seguiment de la 
situació epidemiològica a la 
Llagosta i del Centre d’Aten-
ció Primària. També es van 
posar sobre la taula diferents 
respostes als escenaris que es 
puguin donar properament.
Un altre dels temes que es va 
tractar va ser la celebració 
d’una Cavalcada de Reis segu-
ra, tot i que aquesta activitat 
dependrà de la situació que hi 
hagi en aquell moment. 

SALUT
L’índex de risc de rebrot és molt a la Llagosta (877,45) 

Estat d’alarma, toc de queda
i tancament perimetral

Terrasses buides al carrer de Sant Miquel.
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La setmana passada, 
van morir quatre 
persones per Covid a 
l’Hospital de Mollet

L’Ajuntament de la Llagosta ofereix als establiments d’hos-
taleria de la nostra localitat un espai per publicitar els seus 
serveis durant aquests dies en els quals s’han vist obligats a 
tancar i en els quals l’única forma de fer arribar els àpats als 
seus clients és amb el servei a domicili o la recollida al local. 
Igual que es va fer durant l’estat d’alarma provocat per la 
Covid-19, l’Ajuntament posa a disposició dels bars i restau-
rants els canals de comunicació municipals per arribar a 
la ciutadania. Els establiments interessats a promoure els 
seus serveis només han d’omplir el formulari que hi ha al 
web municipal. La ciutadania podrà trobar les dades de 
l’establiment i els serveis que ofereix al web municipal. 
Pel que fa als centres d’estètica, el Consistori també els dei-
xa un espai al web municipal per tal que puguin oferir els 
seus serveis a la ciutadania per a quan puguin reobrir els 
seus establiments. - J.C.

Suport al comerç local

CAP de la Florida

Des del 2 de novembre, el CAP 
de la Florida, situat al passeig 
de la Florida, 43, de Santa Per-
pètua obre les seves portes 
com a punt d’atenció conti-
nuada (PAC) de les 20 a les 8 
h els dies laborables i les 24 
hores els cap de setmana i els 
festius. Fins ara estava obert 
només els caps de setmana i 
els dies festius de les 8 a les 
20 h. Aquest és l’únic centre 
d’atenció primària del Baix 
Vallès que estarà obert a les 
nits i dóna servei també als 

amb un equip de professio-
nals (de medicina, infermeria 
i administratiu) de l’atenció 
primària. - Redacció
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Els tres projectes guanyadors 
dels primers pressupostos 
participatius de l’Ajuntament 
de la Llagosta estan en una 
fase prèvia per a l’execució 
de les obres. Així ho va expli-
car el regidor de Participació 
Ciutadana, Marc Ruiz, durant 
la reunió que va mantenir el 
8 d’octubre amb els impul-
sors dels projectes. La trobada 
va tenir lloc al Saló de Plens 
de l’Ajuntament i va comptar 
amb l’assistència dels tècnics 
municipals respectius i de dos 
dels impulsors dels projectes, 
Montse Segura, presidenta 
d’Animalets, que va presen-

les colònies de gats, i Enric de 
Pablo, un dels promotors del 
parc de cal·listènia.

Calendari previst

Durant la reunió, el regidor 
de Participació Ciutadana 
va explicar que les tres pro-
postes estan complint amb 
el calendari previst: “Estem 
en un pas previ a l’execució 
de les obres. Les propostes 
estan molt treballades amb 

en impulsat i hi ha un total 
con sens en com es materia-

tècnics”.
La proposta més votada per 
la ciutadania va ser la digni-

existents, que pretén assegu-
rar que els animals estaran 
en condicions més sanes i se-

gures. 
ens donin els contenidors 
reciclats i amb l’Ajuntament 
ja tenim pensat les seves 
ubicacions controlades. Es-

complirem amb els terminis 
previstos”, explicava una de 
les impulsores de la propos-
ta i responsable d’Animalets, 
Montse Segura.
El regidor de Participació 
Ciutadana ha afegit que els 
contenidors seran cedits a 
l’Ajuntament de la Llagosta pel 
Consorci de Residus del Vallès 
Oriental i s’està a l’espera de 
signar el corresponent con-
veni entre les dues parts que 
reguli aquesta operació.
D’altra banda, el parc de cal-
listènia va ser la segona pro-
posta més votada i té com a 
objectiu entrenar i fer exercici 
amb el mateix pes corporal a 
l’aire lliure. El dia 3 de no-
vembre, es va acordar en una 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els tres projectes més votats estan a punt per ser executats

Nous passos en el marc dels 
pressupostos participatius

després de valorar diferents 
pressupostos. Des de l’Ajun-
tament i amb el vistiplau dels 
impulsors de la iniciativa, està 
previst ubicar el nou equipa-
ment a l’aire lliure en uns ter-
re nys del Parc Popular situats 
al costat del Centre d’Atenció 
Primària. “El projecte està en 

de novembre o desembre ja 
estarà enllestit”, diu Enric de 
Pablo, un dels impulsors de la 
proposta.
El tercer projecte més votat va 
ser la creació de nous espais 
verds i arbres al municipi amb 
jardineres, arranjament de 
parterres i plantació de nou 
arbrat a diferents indrets del 
municipi. Aquesta proposta 
va ser impulsada per Roger 
Periañez, que no va poder 
assis tir a la reunió celebrada 
el 8 d’octubre a l’Ajuntament. - 
J. Cinta s / J.L. Rodríguez

Reunió amb els impulsors dels projectes més votats.

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha deses-
timat un recurs presentat per 
l’empresa Geafe per la sentència 
del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 4 de Barcelona 
que va donar la raó en el seu 
dia a l’Ajuntament de la Llagos-

que mantenen les dues parts. El 
Jutjat Contenciós Administratiu 
havia desestimat el recurs pre-
sentat per Geafe contra la decisió 
de l’Ajuntament de la Llagosta de 
resolució del contracte de gestió 
i explotació del Complex Espor-

tiu Municipal El Turó per part 
d’aquesta empresa per incompli-
ment molt greu de les seves obli-
gacions essencials. Geafe dema-
nava, entre d’altres, l’anul·lació 
de la resolució del contracte i que 
l’Ajuntament li pagués una sèrie 
d’indemnitzacions.
Ara, el TSJC desestima el recurs 
d’apel·lació de Geafe i l’obliga a 
pagar les costes del procés judi-
cial. Geafe ha demanat un acla-
ratori al TSJC i, posteriorment, 
podria presentar encara un re-
curs de cassació davant del Tri-
bunal Suprem. - J.C.

El TSJC desestima un recurs 
de Geafe contra l’Ajuntament

SOCIETAT

JOVENTUT

L’Ajuntament ha tancat tempo-
ralment l’Espai d’Estudi Jove 
de Can Pelegrí, que va reobrir 
el 19 d’octubre, a causa de les 
últimes mesures aprovades 
per la Generalitat per evitar 
la propagació de la Covid-19. 

El Servei d’Informació Juve-
nil atén de forma telemàtica, 
mentre que l’Escola Municipal 
de Música dóna classes tele-
màtiques i la Biblioteca rea-
litza només servei de préstec 
amb cita prèvia.

Tancat l’Espai d’Estudi
Jove a Can Pelegrí

SUCCESSOS

L’empresa Mogavisa BCN, ubi-
cada al carrer de la Indústria, al 
polígon industrial de la Llagosta, 
va patir el 8 d’octubre un incen-
di. El foc es va originar sobre les 
8.30 hores. Dotze dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, la Po-

licia Local i els Mossos d’Esqua-
dra van intervenir en les tasques 
d’extinció del foc i de seguretat de 
la zona. En total, van ser desallot-
jades quatre naus industrials. La 

Mogavisa BCN. - J.C.

Incendi en una empresa
del polígon industrial
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CULTURA

L’escriptora llagostenca Araceli de Luna va presentar el 22 d’octu-
bre al Centre Cultural el seu tercer llibre, Voces y Silencios. Es tracta 
d’un llibre amb 17 relats sobre aspectes de la vida quotidiana que 
es va publicar el desembre de 2019 per Ediciones Fides i s’havia 
previst distribuir per Sant Jordi. Davant de l’actual situació, l’es-

Dia Internacional per eliminar 
la violència contra les dones

Araceli de Luna presenta el seu 
tercer llibre al Centre Cultural

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha preparat diverses activitats 
amb motiu de la commemo-
ració el 25 de novembre del 
Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència envers 
les Dones. El mateix dia 25 hi 
haurà una sessió especial de 
L’hora del conte que podrà ser 
seguida a l’Instagram de la Bi-
blioteca. A més, des de la Re-
gidoria d’Igualtat, s’organitza-
rà el 30 de novembre el taller 
Desgranant la mirada, que es 
farà de forma telemàtica. L’ac-
te institucional es canvia per 
una vídeolectura del manifest 
institucional.

Campanya

D’altra banda, l’Ajuntament se 
suma a la campanya de l’Ins-
titut Català de les Dones que 
porta per títol Diposita aquí el 
teu masclisme, que pretén reco-
nèixer i desmuntar el masclis-
me per llençar-lo directament 
a la paperera. La campanya 
consisteix a fer visible en les 
papereres públiques aquest 

La Policia Local de la Llagosta 
continua fent front a les ocu-
pacions il·legals d’habitatges 
i durant els primers quinze 
dies del mes d’octubre va im-
pedir l’ocupació de cinc pisos 
i una nau industrial. Quatre 
d’aquestes actuacions policials 
es van iniciar gràcies a la col-
laboració de la ciutadania. En 
els altres dos casos, els avisos 
van ser donats pels sistemes 
d’alarma instal·lats als habi-
tatges. En totes les actuacions 
es van poder evitar les ocupa-
cions gràcies a la ràpida inter-
venció de la Policia Local i es 
van obrir diligències per un 
presumpte delicte d’usurpació.
La Policia Local té muntat un 
operatiu especial per evitar 

desprendre’ns de les actituds 
i creences masclistes, segons 
s’assegura des de la Regidoria 
d’Igualtat. A més, aquest any 
es començarà a desenvolupar 
el Protocol d’abordatge de les 
violències masclistes per a 
professionals. Les professio-
nals del circuit d’atenció a les 
dones rebran formacions. - J.C.

lema i, per a això, s’han elabo-
rat uns adhesius que es distri-
buiran als ens locals. Es faran 
arribar adhesius de la cam-
panya als centres d’Educació 
Secundària i també hi haurà a 
tots els equipaments munici-
pals. El masclisme és la princi-
pal causa de la violència mas-
clista i, per això, és important 

ocupacions i fa un seguiment 
periòdic de diferents immo-
bles susceptibles de ser ocu-
pats. Des de principis d’any i 

actuacions relacionades amb 
la problemàtica de les ocupa-
cions il·legals de pisos i es van 
evitar vuit ocupacions, a les 
quals se sumen les sis realitza-
des durant la primera quinze-
na d’octubre.
La Policia Local de la Llagos-
ta recorda que la col·labora-
ció ciutadana és molt impor-
tant per evitar una ocupació. 
Cal actuar ràpid i, per això, 
demana a la ciutadania que 
avisi quan sospiti que un 
habitatge està sent ocupat. 
- Redacció

La Policia Local evita noves
ocupacions d’habitatges

IGUALTAT
L’Ajuntament portarà a terme diverses activitats aquest mes

SEGURETAT CIUTADANA

Una paperera amb un adhesiu de la campanya

El 19 d’octubre, Dia Mundia l 
Contra el Càncer de Mama, 
l’Ajuntament va estrenar una 
exposició al Centre Cultural 
que porta per nom I si te les to-
ques? La mostra és obra d’un 
grup de fotògrafes i fotògrafs 
de l’Ametlla del Vallès i es po-

vembre.
I si te les toques? és un recull 
de 31 imatges que vol sen-
sibilitzar sobre la prevenció 
del càncer de mama i sobre la 
importància de l’autoexplo-
ració mamària. A Espanya es 
diag nostiquen cada any més 
de 33.000 nous casos de càn-
cer de mama. L’exposició es 
una iniciativa de l’Associació 

l’Ametlla del Vallès i l’Ajunta-
ment de la mateixa localitat i 
arriba a la Llagosta a través del 

CULTURA I IGUALTAT
La mostra vol sensibilitzar sobre el càncer de mama

El Centre Cultural acull

Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones de l’Ajuntament de 
la Llagosta. - Xavi Herrero

Part de la mostra que es pot visitar al Centre Cultural.



SOCIETAT

SOLIDARITAT

Un total de nou persones de 
la Llagosta es van adreçar el 

Síndic de Greuges durant 
el servei d’atenció telemàtic 
que va fer a la nostra locali-
tat. En aquesta ocasió, a cau-
sa de la pandèmia, aquesta 
activitat no va ser presencial.
Les persones ateses per 
l’equip del Síndic per truca-
da o videotrucada van pre-
sentar tres queixes i van fer 
sis consultes. Les problemà-
tiques plantejades van estar 
relacionades amb sanitat, 
habitatge, serveis socials, 
educació, etc. Per poder ser 
atesos era necessari concer-
tar prèviament l’entrevista.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va enviar el 21 d’octu-
bre una carta a la consellera 
de Salut de la Generalitat, Alba 
Vergés, reclamant, de nou, més 
recursos per al Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) de la nostra 
localitat. Sierra li explica a la 
consellera que l’ambulatori es 
troba en un estat de semicol-
lapse, que manquen recur-
sos i que és necessari que se’l 
doti de personal per garantir 
el seu correcte funcionament. 
“Cal actuar per evitar les di-

molta gent a l’hora de poder 
aconseguir contactar-hi te-

actual ment s’està portant a 
terme arreu”, asse gura l’alcal-
de. Sierra considera primordial 
recuperar les urgències noc-
turnes al municipi. 

del municipi va morir a casa 
seva sense rebre cap mena 
d’atenció sanitària, havent-la 
sol·licitat al seu CAP. L’alcalde 
reclama a la consellera una in-

La 12a edició del Gran Recapte 
d’Aliments se celebrarà durant 
aquest mes. Les dates previs-
tes són del 16 al 21 de novem-
bre als establiments comer-
cial s i del 16 de novembre al 
16 de desembre online, a la 
pàgina web del Gran Recapte.

, li recorda a 
la consellera. 

criure, si no es reconduei-

breu, hi hagi concentracions 
de la ciutadania davant del 

rill la salut de les persones 
en moments tan delicats com 

de solucionar abans”, explica 
l’alcalde.
A més, Óscar Sierra afegeix que 
no es poden permetre situa-
cions com la que es va donar 

El Síndic, 
a la Llagosta

El Gran Recapte d’Aliments
es farà durant aquest mes

SALUT
Óscar Sierra denuncia la situació de semicol·lapse del CAP de la Llagosta

L’alcalde torna a reclamar a Salut
més recursos per a l’ambulatori
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En un escenari d’incertesa, 
derivat de la pandèmia de la 
Covid-19, els Bancs dels Ali-
ments es veuen obligats a ha-
ver de reinventar la campanya 
massiva de recollida d’aliments 
i convertir-la en una iniciativa 
virtual de donacions. El Gran 

Recapte és una campanya clau 
per als Bancs dels Aliments, 
perquè amb els gairebé cinc 
milions d’aliments recaptats a 
Catalunya es pot proveir a les 
entitats d’aliments bàsics, com 
la llet, l’oli o les conserves per 
un període aproximat de tres 
mesos.
Les donacions als establiments 
de les cadenes de supermer-
cats seran també virtuals. El 
personal de les botigues convi-
darà a la ciutadania a fer dona-

cions amb diferents imports a 
l’hora de pagar a caixa. Un cop 

Bancs dels Aliments disposa-
ran de l’import íntegre de les 
donacions per poder adquirir 
aliments bàsics. 
A la Llagosta, amb la col·labo-
ració, un any més, del personal 
de l’associa ció local Rems, es 
podran fer le s donacions als 
supermercats Sorli, Caprabo 
i Dia i a la Droguería Los Blo-
ques. - Juanjo Cintas

Es reclama la 
recuperació del 
servei d’urgències 
nocturnes

vestigació referent a aquesta 
situació i també li demana fer 

de les conseqüències de no te-
nir una atenció sanitària total-
ment operativa. - J. Cintas

Porta de l’ambulatori de la Llagosta. CULTURA

La Carpa Espai Cultural ha 
iniciat una campanya de 
micromecenatge per acon-
seguir 8.000 euros per ade-
quar el nou local que ha llo-
gat al número 6 del carrer 
de les Escoles. L’entitat ha 
fet el canvi per continuar 
amb les classes i activitats 
d’arts escèniques  complint 
la normativa de la Covid-19 
respecte a la distància de 
seguretat. El nou local és 
més gran. La Carpa passa 
d’un espai d’uns 175 metres 
quadrats a l’ac tua l de 350. El 
local es distribueix en una 
planta baixa, que s’utilitza 
per fer les classes i especta-
cles, i una primera planta. 

Nou local
de la Carpa
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El periodista i escriptor gironí 
Rafel Nadal va presentar a la 
Llagosta el 7 d’octubre la seva 
novel·la , que va 
rebre el premi Ramon Llull 
2019. L’acte va ser organitzat 
per la Biblioteca de la Llagosta 
al Centre Cultural amb mesu-
res de seguretat per evitar la 
propagació de la Covid-19.
La història descobreix l’odis-
sea d’un grup de mariners 
italians que es van refugiar a 
Caldes de Malavella el 1943 i 
com, anys posteriors, un home 
vol conèixer els seus orígens. 
“La idea va sorgir d’una jor-
nada de club de lectura, com 

cinc minuts ja vaig agafar 
paper i llapis”, explicava Na-
dal. La novel·la tracta d’en Ma-
teu, que creix en una família 
trencada que no se sent seva 
i que, més endavant, desco-
breix que els seus orígens te-
nen relació amb els mariners. 
“Ell sempre va tenir clar 

criat i sempre havia tingut 

, comentava 
Nadal, que es va mostrar satis-
fet del recorregut de la novel-
la des de la seva publicació, el 
2019. En l’acte, van prendre 
part prop d’una vintena d’as-
sistents, que van haver d’ins-

CULTURA
Una vintena d’assistents a l’acte, organitzat per la Biblioteca

Rafel Nadal va presentar a
la Llagosta 

criure’s prèviament i havien 
de portar la mascareta i seure  
respectant la distància de se-
guretat. L’acte va ser moderat 
per la responsable del Club de 
Lectura, Conchi Fernández, i 
va suposar el tret de sortida de 
les activitats culturals del curs 
2020-2021 de la Biblioteca. -  
José Luis Rodríguez Beltrán

Rafel Nadal, al Centre Cultural de la Llagosta.

EDUCACIÓ

El Centre de Formació d’Adults 

nals de setembre les classes  
presencials. L’Escola d’Adults 
ho va fer amb l’aplicació d’un 
protocol per evitar la propa-
gació de la Covid-19. Entre les 
mesures adoptades, el centre 
disposa de dispensadors de 
gel hidroalcohòlic a totes les 
plantes i d’esprai desin fectant 
a cada aula per higienitzar la 
taula i la cadira. A més, entre 
els alumnes hi ha distància de 
seguretat i no pot haver-hi més 
de 15 persones per sala. L’ús 
de la mascareta és obligato-
ri, es fa ventilació de les aules 

abans i després de cada classe 
i l’entrada i sortida és esglao-
nada al centre per evitar aglo-
meracions. 
Tot i haver començat les clas-
ses, l’oferta de matriculacions 
de l’Escola d’Adults de la Lla-

gotar les places dels cursos. El 
centre de formació llagostenc 
ofereix ensenyaments de Pri-
mària, Secundària, informà-
tica, català, castellà, francès, 
anglès, formació per preparar 
l’accés als cicles de grau supe-
rior i a la universitat i el gradua t 
en ESO. - José Luis Rodríg ue z 
Beltrán

En marxa el curs al Centre de 
Formació de Persones Adultes

El llagostenc Rubén Abarca ha 
acabat de rodar el seu tercer 
curtmetratge, Hammer, amb la 
Puerta Producciones. Abarca i 
el seu equip han pogut tancar la 
fase de rodatge a Cardedeu des-
prés d’haver de suspendre-la 

climatologia i la darrera pel con-
Ham-

me r és una comèdia, amb terror, 
que tracta de cinc joves que bus-
quen una sortida a la seva vida.  
“Els actors i actrius van fer-se 
les PCR i hem hagut d’adoptar 
mesures per evitar la propaga-
ció del virus. Fins i tot, a l’hora 
de gravar, portàvem la masca-

sortir en pantalla”, ha explicat 
Rubén Abarca. Està previst que  
el curtmetratge estigui enllestit 
aviat. “La idea era presentar-lo 

el podrem presentar en festi-
vals”, aclareix el director llagos-
tenc. En aquest mateix rodatge, 

la Llagosta, l’actor José Dueñas i 
l’ajudant de direcció Pablo Ro-
mero.

Ivy i Peluches

Rubén Abarca va dirigir l’any 
2017 el seu últim curtmetratge, 
Ivy, que va aconseguir un ressò 
internacional i es va projectar a 
festivals de terror de renom, com 
ara el de Sitges i el BIFF de Brus-
sel·les, entre altres de França o 
Mèxic. El seu debut com a direc-
tor va ser amb Peluches, en la seva 
etapa com a estudiant. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Rubén Abarca acaba el rodatge 
del seu tercer curtmetratge

CULTURA

Una de les classes de l’Escola d’Adults.

L’Escola Municipal de Música 
va iniciar el 15 de setembre un 
curs atípic amb una seixan-
tena d’alumnes. Les classes 
s’han adaptat a la normativa 
per intentar evitar contagis de 
la Covid-19.
El centre està ubicat a la terce-
ra planta de Can Pelegrí, però, 
per complir amb la distància 
de seguretat entre l’alumnat, 

tre la tercera planta i dos es-
pais de la segona, cedits per 
l’Ajuntament. “El maldecap 

de conjunt i les podem rea-

par dues sales de la sego-
na planta. Per a les classes 
d’instruments, no hi havia persones”, ha explicat la cap 

EDUCACIÓ
El centre ocupa més espais per garantir la distància

L’Escola de Música inicia
el curs amb 60 alumnes

d’estudis, Ruth García. El cen-
tre ofereix classes de diversos 
instruments i nivells. - J.L.R. 

Un moment d’una classe de l’Escola de Música.



“Les institucions han d’estar al servei
de la ciutadania i aquesta ha de tenir veu”

La política és un tema que he viscut a casa des de 
sempre. De jove vaig entendre que queixar-me 
des de casa estava molt bé, però, si volia fer al-
guna cosa, havia de treballar per aconseguir-ho. 
Aleshores, vaig entrar a militar a les Joventuts 
Socialistes, que ha estat una escola política per 
a mi. Allà vaig veure que la política municipal és 
la part més maca de la política perquè coneixes 
a la gent per a la qual estàs treballant.

Ets el nou regidor Per la reconstrucció social 

Crec que la idea principal és que les institucions 
han d’estar al servei de la ciutadania i, en aquest 
cas, més que mai. És una nova regidoria molt 
transversal que vol superar aquests moments 
tan durs, però després estar preparats per a la 
reconstrucció, sortir més forts i que ningú quedi 
enrere.

Què pots aportar en la resta de regidories 

En comunicació, transparència i participació 
ciutadana, crec que és la manera que jo entenc 

la política: les institucions han d’estar al servei 
de la ciutadania i la ciutadania ha de tenir veu. 
També ha d’estar ben informada. En territori i 
urbanisme, aquesta és la meva vocació, el que jo 
he estudiat i m’he preparat. Espero poder apor-
tar aquests canvis urbanístics i aquesta mirada 
del municipi.

Més que sorprendre’m, he après molt. Conei-
xia una gran part de la política local, però mai 
t’imagines tot el que es fa per la ciutadania. La 
gran quantitat de feina social, del dia a dia, és 
enorme.

sinó també pel que simbolitza.

No diria que no m’agrada, però s’ha de fer un 
canvi en els espais públics, que han d’estar més 
al servei dels vianants i no dels cotxes. Els espais 
públics han de ser més amables, amb més zones 
per a vianants i verdes. - J.L. Rodríguez Beltrán

Marc Ruiz (PSC) 
28 anys. 
Arquitecte
i màster en estudis d’arquitectura.
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anys, el meu pare va comprar un forn 
a Malgrat. Ja era forner des d’abans de 

m’hi vaig trobar dins. 

No, no, a mi em van donar l’oportuni-
tat de triar i el problema és que em va 
agradar (riures).

J: L’any 80, ja fa 40 anys. A Malgrat 
vam estar més de 15 anys. Després, 
vam venir cap aquí, perquè aquests 
terrenys eren del meu pare i, com que 
la Llagosta començava a créixer molt 
i Malgrat estava molt estancat, doncs 
vam venir cap aquí. Vam començar 
com tots els negocis, espantats, però 
vam obrir la persiana i ens van des-
bordar. La gent va començar a venir 
a comprar molt, més del que esperà-
vem. 

a la Llagosta.
J: Sí, estava el Gelabert i el Forn de la 
Llagosta i ara només quedem nosal-
tres. I perquè la Gemma i la seva pa-
rella (Juan) hi són, que sinó, tothom a 
menjar pa industrial.
G: Costa. La gent ho diu i ho aprecia 
molt, però els hi fa mandra. S’han to-

pa del forn, per veure si els feia mal 
i tornaven dient que no. Es tracta de 
menjar bo i sa, pa amb una bona fer-
mentació, un bon procés, unes bones 
farines,... El pa és aigua i farina, res 
més.
J: L’única salvació dels forners és bus-
car especialitats diferents, però sem-
pre nostres, amb llavors i fermentació 
natural, amb un mínim de 24 hores. 
Clar, aquest pa no es ven a un euro 
dues barres, fas servir molt de temps.

La del forner continua sent una fei-

J: Els que fem el pa dia a dia treballem 
a la nit. Alguns comencen a la una i al-
tres a les quatre de la matinada, però 
s’ha de fer. El pa ha de sortir al matí fet 
i cuit, no és fer el pa precuit en mitja 
hora abans d’obrir. Encara nosaltres 

d’altres que estan sols. 

J: El més dur va ser quan van comen-

Va ser molt dur. Abans érem quin-
ze persones treballant, va haver-hi 
problemes i es va passar malament. 
Érem molta gent, va començar a sortir 
pa per tot arreu, va baixar la feina, va 

econòmica que va haver-hi en aquell 
moment.

nat mandrosos per anar a comprar pa 
i prefereixen baixar al súper de la can-
tonada a comprar el pa per a l’entrepà 
que no pas fer dos minuts més cami-
nant a comprar un pa com Déu mana.

G: Abans no es feien barres de quart, 
ara només fas barres de quart (riu).
J: Abans venia la gent al matí i com-
prava el pa de tot el dia, 4, 5 o 6 barres. 
Ara es van venent sobre la marxa, vaig 
a comprar el pa per a l’esmorzar, des-
prés per al dinar i per al sopar o el be-
renar. Abans érem els forners els que 
veníem el pa i ara són els forners, les 
benzineres, els súpers,... i tot el que 
s’hi apunti. Aquesta competència in-
dustrial ens ha frenat a tots. 
G: A Espanya no hi ha cap norma que 
prohibeixi posar Forn de pa, quan no 
ho són, igual que artesà. A França està 
tot més regulat. Aquí ningú sap com 
fer-ho.

G: Sí, tenim una oferta més àmplia. A 
part també hi ha molta gent que, quan 
es va començar a vendre molt pa de 
fàbrica, venien amb mal de panxa i 
deien que el pa els hi feia mal o que 
eren intolerants al gluten. Jo els deia, 
«però si fa cinc anys que no vens a 
comprar, perquè jo et conec, has sigut 
clienta nostra». Jo els oferia menjar 

J: Pel mig sempre hi ha moments dol-
ços. Pot ser el primer any que es va ce-
lebrar el Concurs Pa de Pagès Català, 

tes. La veritat és que és una satisfac-
ció personal i per al forn poder haver 

és un dels moments que et sents més 
satisfet. I també el dia que la Gemma 
es va decidir a continuar amb el forn i 
després la seva parella s’hi va sumar.
G: Per al Juan no donàvem ni un duro, 
perquè era de les persones que no li 
agradava embrutar-se les mans i ara 
no sap estar-se sense tenir-les sense 
massa. 
J: Ell està per fer les coses molt artesa-
nes, molt manuals,... Jo sóc dels que 
està per fer més pa, més de cara a la 
feina i ell d’anar a poc a poc.
G: Ja ho deia l’avi. Si havies d’espe-
rar-te dues hores assegut, t’esperaves 
a que aquell pa es mogués. Encara te-
nim una soca per seure.

Què suposa ser la tercera generació 

G: Fa cosa, perquè diuen que les ter-
ceres generacions la caguen (riu). 
Però esperem que no. Estem intentant 
fer-ho el millor possible. Les ganes hi 
són i por de treballar no tenim.
J: Jo crec que, si no canvia la cosa, ho 
faran molt més bé que nosaltres. - 
Xavi Herrero

Gemma és la tercera generació del Forn de 
Pa Ribas, que ja té 40 anys d’història. El seu 

que va començar el negoci a Malgrat. Jaume 
ja està jubilat, però continua visitant el forn 
en el qual ha viscut bona part de la seva vida.

Jaume i Gemma Ribas

“L’avi era forner des 
d’abans de la guerra. 
Ell va començar 
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El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense és el vuitè 

Nacional amb un punt després 
de la celebració de dues jorna-
des. Els llagostencs van debutar 
amb una derrota per 1 a 3 con-
tra la Penya Recreativa de Sant 
Feliu de Llobregat. Els de la 
nostra localitat van fallar molt 
de cara a porteria i els visitants 
van estar més encertats. El par-
tit es va  disputar amb afora-
ment limitat a les graderies del 
CEM El Turó.
La Penya Recreativa va inaugu-
rar el marcador als tretze se-
gons en la seva primera acció 
d’atac. El FS Unión Llagostense 
va dominar i va tenir moltes 
ocasions de gol, però li va faltar 
encert en els darrers metres. 
Una de les accions més clares 
de la primera part va ser un 
xut al travesser de David Soria. 
Al minut 16, Patxi va empatar 
després d’una combinació amb 
Gerard. Abans d’arribar al des-
cans, els llagostencs van poder 
avançar-se al marcador, però 
van fallar en el remat. A falta de 
quatre segons, els àrbitres no 
van assenyalar penal per mans 
clares d’un jugador visitant.

A la segona part, va continuar 
el domini local. No obstant això, 
Alberto va evitar als 5 minuts el 
0 a 2 amb una bona intervenció. 
Dos minuts després, David Mar-
tín va xutar contra el pal. El con-
junt entrenat per David Díaz va 
ser incapaç de tornar a marcar, 
mentre que els visitants van fer 
l’1 a 2 al minut 10.
El FS Unión Llagostense va 
crea r noves ocasions, però no 
les va culminar. Al minut 15, 
Manel va evitar l’1 a 3 amb Al-
berto batut. A falta de 3 minuts 
i 38 segons, els locals van jugar 
amb porter-jugador. Els visi-
tants van marcat l’1 a 3 al darrer 
minut.

Empat amb el Sansur

El FS Unión Llagostense va ob-
tenir l’únic punt que té en la 
segona jornada en empatar a la 
pista del Sansur (4-4). Després 
de dues jornades disputades, 
l’equip llagostenc ocupa el vui-
tè lloc, amb un punt, empatat 
amb el Montsant Sala 5, Sansur, 
Escola Betània Patmos i Sagre-

Bigues, amb sis punts. - Juanj o 
Cintas / José Luis Rodríguez

El primer equip del Club De-
portivo La Concòrdia va per-
dre dissabte per 1 a 2 contra 
el Club Natació Caldes en par-
tit disputat a porta tancada 
al Pavelló Antonio García Ro-
bledo. Les llagostenques van 
dominar i van crear ocasions, 
però es van trobar davant d’un 
equip que va pressionar molt 
en defensa i que va estar molt 
més encertat en atac.

Dos gols seguits

Durant els primers minuts, 
la Concòrdia es va apropar a 
la porteria visitant, però no 
va aconseguir marcar. Naiara 
i Sonia es van trobar amb la 
portera del CN Caldes i Buti va 
xutar fora. Al minut 10, Villa 
va enviar una pilota al pal i, un 
minut després, les visitants 
van inaugurar el marcador. La 
reacció local no es va fer espe-
rar i Buti va empatar en una 
acció individual al minut 12.
El CN Caldes ho va provar des 
de lluny en dues ocasions i 
Mònica va estar bé sota els 
pals. Al minut 17, les de Cal-
des van xutar contra el pal en 
una ocasió que no va entrar 
per ben poc.
Al minut 3 de la segona part, 
Buti va xutar, la portera visi-

Buti, en una acció d’atac de les llagostenques.

FUTBOL SALA 

La Concòrdia perd de forma 
injusta amb el CN Caldes

HALTEROFÍLIA

Iris Gracia va guanyar tres me-
dalles de bronze al Campionat 
de Catalunya d’Halterofília de 
la categoria sub-15, que va 
tenir lloc el 10 d’octubre a la 
localitat de Blanes. L’esportis-
ta llagostenca, que milita a les 

badell, va quedar tercera en 
les proves d’arrancada, agafant 
31 kg; dos temps, amb 38 kg; i 
olímpic, amb 68 kg.

litat, a banda de practicar l’hal-
terofília, segueix al Club Atlètic 
Mollet i fa dues setmanes va 
participar en el Campionat de 
Catalunya sub-16. En aquesta 
competició, va aconseguir el 
vuitè lloc en la prova de salt de 
llargada. - J.L.R.B.

Iris Gracia guanya tres medalles de 
bronze al Campionat de Catalunya

Una acció del partit contra la Penya Recreativa.

Iris Gracia. Foto: Raúl Gracia

FUTBOL

El primer equip del Club Espor-
tiu La Llagosta va guanyar per 
1 a 4 l’Atlètic Lliçà d’Amunt en 
l’únic partit que ha pogut dis-

van debutar a la lliga 2020-
2021 al grup 11 de la Quarta 
Catalana el dia 11 d’octubre. 
Els de la nostra localitat van 
arribar al descans amb un re-
sultat favorable de 0 a 3 amb 

un triplet de gols de Cristian 
Fernández. A la represa, els 
locals van escurçar les diferèn-
cies, però, al minut 71, David 
Bernal va marcar el quart i de-

va arribar la suspensió de les 
competicions esportives cata-
lanes i el primer equip del CE 
La Llagosta no ha tornat a ju-
gar. - J.L.R.B.

El CE La Llagosta goleja en 
l’únic partit que ha disputat

FUTBOL SALA

El Fútbol Sala Unión Llagostense 
ocupa la vuitena posició

tant va refusar i el pal va evi-
tar que el segon llançament de 
Buti entrés a la porteria. Du-
rant la segona part, la Concòr-
dia va buscar el gol, però li va 
faltar sort. Al minut 6, les lla-
gostenques van fer una bona 
acció d’atac i Sonia va estar a 
punt de marcar. Al minut 11, 
Villa es va quedar sola davant 
de la portera, però va rematar 
fora. Al minut 16, Leyre també 
va disposar d’una ocasió molt 
clara que va desfer la portera 

visitant. A falta d’un minut i 

Caldes va culminar un ràpid 
contraatac i va marcar l’1 a 2. 
Va ser l’única acció ofensiva 
destacada de les visitants du-
rant la segona part, però els 
va servir per emportar-se els 
tres punts. El proper cap de 
setmana, el conjunt entrenat 
per Javier Ruiz, que suma tres 
punts en els dos partits que ha 
jugat, anirà a la pista de l’AECS 
de l’Hospitalet. - J. Cintas
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REGIDORIA

El 21 de setembre van comen-
çar les activitats de les Esco-
les d’Iniciació Esportiva, que 
es desenvolupen seguint els 
protocols establerts davant de 
la pandèmia de la Covid-19, 
higie ne de mans i del mate-
rial que es fa servir, entrades 
i sortides esglaonades, grups 

plementàries. “Sempre hem 

Comencen els entrenaments 
de les Escoles d’Iniciació

no pas al carrer sense vigi-
lància”, ha explicat el regidor 
d’Esports, Antonio García Ro-
bledo. Les activitats estan ara 
aturades d’acord amb les me-
sures aprovades per la Gene-
ralitat. - José Luis Rodríguez

KARTS

El pilot Marc Güell, de 13 anys, 
va assolir a principis d’octubre 
el seu primer podi al Campio-
nat de Catalunya júnior de kàr-
ting. El llagostenc va quedar 
segon en la primera de les dues 
curses del català júnior al Cir-
cuit d’Osona, a Vic.
Güell no va prendre part en les 
dues primeres curses del ca-
lendari català de kàrting jú nio r 
per la Covid-19 i, a Vic, on es 
va disputar la tercera prova, va 
decidir competir. En la primera 
cursa, va quedar segon després 
d’una intensa prova, mentre 
que en la segona cursa va fre-
gar el podi amb un quart lloc. 
La propera cita del Campionat 
de Catalunya de kàrting estava 
prevista per al 8 de novembre 
al Circuit de Mora d’Ebre. Güell 
competeix en kàrting des de 
l’any 2014 i des del 2015 par-
ticipa en el calendari català. El 
2018 va acabar sisè. - J.L.R.B.

Primer podi de 
Marc Güell en 
el català júnior

HANDBOL

El sènior del Joventut Handbol 
La Llagosta no ha pogut comen-
çar encara la lliga. El conjunt de 
Luis Canalejas, que milita a la 
Tercera Catalana, havia de de-
butar el cap de setmana del 3 
i 4 d’octubre jugant dos partits 
contra l’Escola Vendrell, un a 
casa i un altre a fora. Els partits 
no es van poder jugar i van ser 
ajornats per un possible cas de 
Covid-19 al conjunt del Baix 
Penedès. Aquesta temporada 
l’equip llagostenc disputarà dos 
partits de lliga cada quinze dies 
per evitar la propagació del co-
ronavirus. Segons ha dictat la 
Federació Catalana d’Handbol, 
els partits de la primera i la se-
gona volta entre dos equips es 
jugaran el mateix cap de setma-
na. Els dies 17 i 18 d’octubre, 
els llagostencs havien de jugar 
contra el Cardedeu, però les 
competicions catalanes es van 
aturar el 16 d’octubre. - J.L.R.B.

El Joventut 
Handbol no pot 
debutar

BÀSQUET

El Club Bàsquet La Llagos-
ta 2017 inicia la seva tercera 
temporada amb la creació d’un 
equip masculí sub-25, que 
competirà en les categories de 
la Territorial B de la Federació 
Catalana de Bàsquet. El club 
preveu que aquest grup de ju-
gadors sigui el pròxim equip sè-
nior. Per a aquesta temporada, 
el club llagostenc també té ins-
crits en la Federació Catalana 
un júnior i un infantil mascu-
lins. A més, té un grup de noies 
de 14 i 15 anys entrenant i un 
grup d’infants, que són l’escola.
La principal novetat d’enguany 
és la creació del sub-25. 
van voler inscriure’s en ca-

del nostre júnior, han pujat 
dos”, explica la coordinadora 
del club, Rosa Carrillo. - J.L.R.B.

El CB La Llagosta 
2017 compta 
amb un sub-25



Nombre de socis: 120
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: acgalegaalborada@gmail.com
Adreça: carrer de Mogoda, 6
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Fa gairebé 30 anys que un 
grup de gallecs i gallegues, 

calitat, van decidir crear una 
entitat per mostrar la cultura 
de la seva terra, reviure les tra-
dicions i celebrar plegats les 
festes més típiques de l’altra 
banda de la península.

Les persones fundadores de 
l’entitat formaven part ante-
riorment de la Irmandade a 
Nosa Galiza de Mollet del Va-
llès. Va arribar un moment 
que, veient el considerable 

ta que eren socis de la Irman-
dade, van decidir crear una 
agrupació gallega a la nostra 
població. Era a l’inici del 1992. 
El primer president va ser José 
Luis Salgueiro, que ho conti-
nua sent en l’actualitat.

La primera seu de l’entitat va 
ser un local al carrer del Pin-
tor Sert. El 1994 es van tras-
lladar a una de les antigues 
cases dels mestres del carrer 

de Sant Bonaventura, cedida 

1998, moment en el qual es 
van instal·lar a la seva actual 
seu, al carrer de Mogoda, dar-
rere del Centre Cultural de la 
plaça de l’Alcalde Sisó Pons. 
Es tracta d’un espai municipal 
que tenen en concessió i que, 
a causa de la crisi provocada 
per la Covid-19, passa per un 
moment complicat.

Activitats variades

L’acte més estimat per Albora-
da és la Festa en homentatge 
a Santiago Apòstol, el patró de 
Galícia. Ja fa més de 20 anys 
que organitzen aquest esdeve-
niment i que, a poc a poc, ha 
incorporat activitats molt va-
riades a la seva programació, 
des de la revetlla i la missa en 

de petanca o l’exhibició de cot-
xes clàssics i antics. 

L’entitat manté en actiu el 
grup de gaites i la coral Airiños 

Galegos, que han participat a 
diversos festivals, arribant a 

de la televisió galega.

Una altra de les activitats amb 
molt bona acollida d’Alborada 
és el Dia del soci, un dinar que 
aplega cada any prop de 140 
persones. L’últim va ser el 7 
de març, pocs dies abans de la 
declaració de l’estat d’alarma 
per la Covid-19. Des d’aquell 
dia, l’entitat ja no ha pogut or-
ganitzar més activitats, com 
la representació de teatre que 
tenien prevista per al mes 
d’octubre, les actuacions de 
la coral o la Festa en Honor a 
Santiago Apòstol, que s’havia 
de celebrar al juny.

L’entitat calcula que, hores 
d’ara, el 40 % dels seus socis 
són nascuts fora de Galícia. A 
l’Agrupación hi ha andalusos, 

tic. Els responsables d’Albo-
rada se senten molt satisfets 
d’aquesta dada. - Xavi Herrero

L’ENTITAT A. Cultural Galega Alborada

FITXA

5 novembre
VILA

6 - 12 novembre
CARRERAS ARBAT 

13 - 19 novembre
CALVO SÁNCHEZ

20 - 26 novembre
NADAL

27 nov. - 3 desembre
VILA

4 - 10 desembre
CALVO SÁNCHEZ

Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

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

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

AGENDA
CAPTACIÓ DE SANG
Cal reservar hora al web:
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, al Centre Cultural.  
Banc de Sang i Teixits

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

Les activitats de la Biblioteca es 
faran de forma virtual i es podran 
seguir a través de les seves xarxes 
so cials: Instagram, Youtube, 
Facebook,... 

7 | DISSABTE
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Animalons de música i sucre, a 
càrrec d’Un Conte al Sac.
Per a infants de 0 a 5 anys. 
A les 12 h 

11 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
Flairosa, la bruixa dels sabons. A 
càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h 

XERRADA
Naixament i transformació de l’amor. 
A càrrec d’Anibal Marrón.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL DIA 
INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA
Quan anem a jugar? A càrrec de Puri 
Ortega.
A les 18.30 h 

26 | DIJOUS 
PRESENTACIÓ

Georges Lucas, de David Mingall, 

A les 18 h

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Contes, músiques i emocions. A 
càrrec d’Un Conte al Sac.
Per a infants de 0 a 5 anys. 
A les 12 h

DESEMBRE

2 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA
Llegir el teatre. Decameró (autors 
diversos). A càrrec de Conchi 
Fernández. 
A les 16 h

La Biblioteca n’informarà a través de 
les seves xarxes socials.

MASCLISTA VERS LES 

25 | DIMECRES 
HORA DEL CONTE

diu NO!!!
A càrrec de Puri Ortega
A les 18 h, a través de les xarxes 
socials de la Biblioteca de la 
Llagosta.

LECTURA DEL MANIFEST
Lectura col·laborativa del manifest 
del Dia Internacional contra la 

A les 12 h, a través de les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

DESGRANANT LA MIRADA

combinació de dos llenguatges 

ens mirem les dones. 

Taller telemàtic. 

www.llagosta.cat
De 18 a 20 h

Novembre



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

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

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

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

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

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

Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Finals de la dècada de 1970. 
Zona del “Matadero”.

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
colsmx@llagosta.cat

segurarc@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

sabanzajj@llagosta.cat

L’any 1947, es va construir el que va ser l’escorxador 
municipal de la Llagosta. Durant la dècada de 1960 i 

del Primer de Maig (aleshores av. de la Paz), tocant a la 
riera Seca, es va construir l’escorxador de la Llagosta, 

dre, principalment, al municipi. 

da de 1970, es pot observar l’espai que actualment es 
coneix com a plaça de l’Escorxador. Aquesta denomi-
nació apareix al nomenclàtor urbà des de 1992, però 
amb anterioritat l’espai ja era conegut amb el nom del 

de l’escorxador, convertit ja aleshores en magatzem 
mu nicipal.
El año 1947, se construyó el que fue el matadero muni-
cipal de La Llagosta. Durante la década de 1960 y prin-

de Maig (entonces av. de la Paz), junto a la riera Seca, 
se construyó el matadero de La Llagosta, destinado al 

cipalmente, en el municipio.

cada de 1970, se puede observar el espacio que actual-
mente se conoce como plaza del Escorxador. Esta de-
nominación aparece en el nomenclator urbano desde 
1992, pero con anterioridad el espacio ya era conocido 
con el nombre de “Matadero”. Al fondo de la fotografía, 
se aprecia la fachada del matadero, convertido ya en-
tonces en almacén municipal.
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Unos tiempos difíciles
Desde aquí, queremos dar mucho ánimo a todas las personas que están viendo 
como las separan de sus seres queridos para que se recuperen en hospitales 
del contagio del virus de la Covid19. Deseamos con todas las ganas del mundo 
que todos y todas puedan tener una pronta recuperación.  

Por otro lado queremos transmitir todo nuestro apoyo a los sectores econó-
micos que estos días están sufriendo las medidas restrictivas para frenar el 
virus, restaurantes, bares, cafeterías, centros de estética...  a la misma vez recla-
mamos más ayudas por parte de la Generalitat para todo este sector. Ayudas 
que son vitales y necesarias, están en juego muchos puestos de trabajo.

Firmemente, también reclamamos más medios a la Generalitat para el CAP de 
la Llagosta, más personal sanitario para que todo el mundo pueda volver a ser 
visitado por su doctor y su doctora, una mejor centralita que no se colapse con 
las llamadas y que de una vez por todas LA GENERALITAT VUELVA A ABRIR LAS 
URGENCIAS NOCTURNAS DE LA LLAGOSTA. 

Nosotros no nos olvidamos de la educación, pero el Departament de Educació 
parece que haya olvidado que tiene la obligación de cubrir las necesidades del 
alumnado que no tiene posibilidad de acceso a ordenadores o conexión a in-

Todos los jóvenes y todas las jóvenes tienen el derecho a tener las mismas 
oportunidades.

La Generalitat ha tenido tiempo para mejorar la educación y la sanidad, pero 
parece ser que estas mejoras llegarán después de que nos haya devorado la 
segunda ola.  Por suerte desde el Ayuntamiento no dejaremos a nadie atrás, los 
vecinos y vecinas de La Llagosta pueden contar con ello.

El movimiento se demuestra andando

Este mes podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos recordar que hemos 
vuelto a ganar a  GEAFE, dándole a ICV-EUIA (el tiempo y los juzgados) la razón 
por enésima vez. Podríamos hablar de la situación que vive La Llagosta con su 
contrato de suministro de agua por SOREA, caducado hace años y con un go-
bierno que no quiere municipalizar el servicio, haciendo felices a las empresas 
privadas. 

Pero creo que la realidad es demasiado explícita como para no hablar de la 
pandemia y sus consecuencias. Y no queremos hablar de la inactividad del go-
bierno local ante la NO VIGILANCIA del cumplimiento de medidas para frenar 
los contagios en nuestra población, ni siquiera de los cantos de sirena del señor 
alcalde cuando le exigen acciones reales ante las necesidades de la ciudadanía. 

Ante esta grave situación que estamos viviendo y en la que todos y todas debe-
mos dar lo mejor de nosotros mismos, las instituciones deben cumplir con la 
ciudadanía. Y como decía el sabio: el movimiento se demuestra andando. Por 
eso, desde nuestro grupo parlamentario del Parlament de Catalunya, el pasado 
9 de octubre presentamos hasta seis preguntas al Govern de la Generalitat para 
que agilicen los trámites respecto al nuevo CAP de La Llagosta. Desde la recu-

del nuevo equipamiento, pasando por pedir el refuerzo de medios (técnicos y 
humanos) para paliar el sobre esfuerzo que está realizando un equipamiento 
tan desgastado como el nuestro. La Llagosta se lo merece. 

Solidaritat i paciència
La situació sanitària derivada de la covid-19 s’està agreujant. Com diuen els 
experts, ens aproximem al punt crític d’aquest nou rebrot, que potser no sigui 
l’últim. Es van imposant altre cop restriccions severes, i moltes d’elles, com ve-
ie m en manifestacions i en mitjans de comunicació, no agraden a molts, perquè 
tenen conseqüències greus en l’economia, en les interaccions personals i la mo-
bilitat, etc….

Estem en ple rebrot de la pandemia i no frenarem la corba si no disminuïm la 
nostra interacció amb altres persones. Hem de ser conscients que qui trenca les 
cadenes de contagi som tots i totes nosaltres. És trist no poder veure els amics 
i familiars com ho fèiem abans, no poder anar de festa, ni de vacances, però 
coincidirem que ho és molt més perdre algú proper. 

dia a dia, i també solidaris en tots els sentits. Solidaris amb els altres, ja que si 
evitem els contactes ens protegim a nosaltres i a la resta; solidaris amb els co-
merços que han hagut de tancar, comprant menjar per emportar, o quan obrin 
potenciant el comerç de proximitat; solidaris amb els que estan sols, mirant de 
mantenir el contacte telemàtic o telefònic, solidaris amb la nostre gent gran. I 
des de les institucions, TOTES, cal fer política en majúscules, però una política 
orientada a reconstruir l’estat del benestar. Es l’hora del diàleg i la mà estesa. 

Propuestas Covid-19

La crisis sanitaria originada por el Covid-19 está generando una situación de 
crisis económica que, sin duda, está repercutiendo negativamente de forma de-
vastadora en el comercio local. Cualquier medida restrictiva en el ámbito eco-
nómico debe ir acompañada de una compensación que alivie la disminución 
de los ingresos que casi con toda seguridad sufrirán los propietarios de estos 
sectores durante la aplicación de la medida restrictiva de cierre de sus negocios. 

Y con el contexto actual hacen necesario tomar medidas excepcionales, mien-
tras persista la emergencia sanitaria del COVID-19 y que permitan ofrecer una 
alternativa a las personas trabajadoras que no pueden tele trabajar y que no 
implique una reducción salarial o que compensen esta reducción cuando la mis-
ma resulte ineludible, y garantizar la conciliación de las familias con menores en 
edad escolar relacionadas con covid-19. 

A sin cómo solicitar al Departament d’Ensenyament, que establezcan los meca-
nismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y 
la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Y garantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas a todo el perso-
nal de organismos públicos que tengan contacto con el público. Proponemos la 
adquisición de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación con las 
personas con discapacidad auditiva debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.
Cs la Llagosta presentará estas y otras propuestas en el próximo pleno. 

Esquerra Republicana de 

Ciutadans-


