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Cada família rebrà 
un val de 10 euros 
per comprar a 
botigues locals
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A tots els domicilis de la Lla-
gosta arribarà un sobre amb el 
val de descompte i una carta 
de l’alcalde, Óscar Sierra, ex-
plicativa de la campanya, que 
porta per títol Aquest Nadal, tot 
ho tens aquí. Els vals es podran 
fer servir del 14 de desembre 
al 5 de gener. En el dors del 
val de descompte hi haurà les 
condicions per a la seva utilit-
zació. Només es podrà fer ser-
vir un val per domicili. En el 
moment de fer la compra, cal-
drà omplir el document amb 
el nom i cognoms i el DNI de la 
persona titular del val. 

Impacte de la Covid

L’alcalde recorda que la pan-
dèmia de la Covid-19 està te-
nint un gran impacte humà i 
també està provocant una crisi 
econòmica sense precedents. 
“I en aquest context, un dels 
motors econòmics del nos-
tre municipi està fortament 
danyat; em refereixo al nos-
tre comerç local i la nostra 
hostaleria”, indica l’alcalde. 
“El comerç i l’hostaleria de 
la Llagosta generen llocs 
de treball i són necessaris 
en el nostre dia a dia; hem 

d’ajudar-los”, afegeix Sierra.  
“T’animo a que aquest Na-
dal facis les teves compres 
a la Llagosta. Els nostres ne-
gocis locals ens necessiten i 
nosaltres a ells. Compra a la 
Llagosta”, diu l’alcalde en una 
altra part de la carta que rebrà 
la ciutadania.
La campanya va adreçada als 
comerços que han hagut de 
tancar en algun moment les 
seves portes a causa de la pan-
dèmia de la Covid-19. Així, les 
farmàcies i les botigues d’ali-
mentació, entre d’altres, no es 

iniciativa.

60.000 euros

Els 60.000 euros que es des-
tinaran a la campanya de 
promoció del comerç local 

ció pressupostària, que es va 
aprovar el 17 de novembre 
per unanimitat en una sessió 
extraordinària i urgent del ple. 

traspassen 60.000 euros de la 
partida de promoció econòmi-

“Aques-

ria va lligada a un projecte 

L’Ajuntament organitza una campanya 
per promoure les compres a la Llagosta
El Consistori de la Llagosta destinarà 60.000 euros a una 
campanya per tal que aquest Nadal es facin les compres 
als comerços de la nostra localitat que s’han vist més 
afectats per la pandèmia de la Covid-19. Totes les famílies 
rebran a casa un val de descompte de 10 euros que podran 
fer servir quan facin una compra per un import superior als 
20 euros en qualsevol de les botigues que s’adhereixin a la 
campanya. A l’entrada dels comerços, hi haurà un cartell 

de la Regidoria de Comerç, 
que ha encapçalat l’alcal-
de i servirà per ampliar les 
ajudes als comerciants”, va 
explicar durant la sessió ple-
nària la regidora d’Economia, 
Conchi Jiménez, en referència 
a la campanya de comerç.

deixarà la partida de promoció 
econòmica en uns 22.000 eu-
ros, segons va informar Con ch i 
Jiménez. Aquesta quantitat, 
si no s’utilitza per a altres as-
pectes econòmics, “es podria 

fer servir per a la compra 
de material informàtic dels 
nens i nenes que encara no 
tenen el materia l informà-
tic necessari per seguir les 
classes, ja que la Generalitat 
no ho ha fet arri bar”, va dir 
la regidora d’Hisenda. 
L’alcalde va explicar que en 
cap cas es retallava la parti-
da de promoció econòmica. 
“Hem obtingut un superàvit 
en la partida de promoció 
econòmica amb una desti-
nació per part de la Diputa-
ció de Barcelona al Servei 
Local d’Ocupació”, va aclarir 
Sierra. La portaveu i regidora 
de LLEC, Eva Miguel, va dema-
nar que es fes un seguiment de 
les aportacions econòmiques 
que es facin als comer ciant s 
i, posteriorment, una valora-

ció. La regidora d’Hisenda i 
l’alcalde van contestar a l’edil 
aclarint que l’Ajuntament té 

guiment de les accions en ma-
tèria d’ajuts per la Covid-19 i 
que l’equip de govern sempre 
analitza els projectes i serveis 
que es posen en marxa. 
Els 60.000 euros que l’Ajunta-
ment de la Llagosta destinarà 
a la campanya per promocio-
nar el comerç local durant el 
Nadal se sumen als 100.000 
que dedicarà a ajudar als 
comer cian ts locals que hagin 

tats per la Covid-19 provoca-
des pel tancament temporal 
dels seus negocis en el marc 
del Pacte per la reconstrucció 
econòmica i social. - Juanjo 
Cinta s / José Luis Rodríguez

Val de descompte de la campanya de promoció del comerç local que s’enviarà a cada domicili. 



L’alcalde i la regidora de Comerç amb una comerciant.

El 20 de novembre, es va cele-
brar el Dia Internacional dels 
Drets de la Infància. L’Ajunta-
ment de la Llagosta va prepa-
rar una activitat per comme-
morar aquesta data. Es tracta 
de la representació del conte 
No hi ha dret que no hi hagin 
Drets.
A les 15 hores, per via telemà-
tica, es va fer aquesta activitat 
per a les escoles de la nostra 
localitat. Després, a les 17 h, 
es va realitzar una representa-

ció del conte per a tota la po-
blació pel canal de Youtube de 
l’Ajuntament. Durant el conte, 
la Senyoreta, una divertida i 
esbojarrada inspectora de Co-
ses Ben Fetes, va fer una visi-
ta guiada per diversos indrets 
del món a la recerca dels Drets 
dels Infants. Després del con-
te, l’alumnat de cicle inicia l i 
mitjà dels col·legis llagostencs 
va poder interactuar amb l’ac-
triu i donar la seva opinió so-
bre el que havia vist. - J.C.

INFÀNCIA
L’Ajuntament va programar un conte per via telemàtica

Celebració del Dia Internacional 
dels Drets de la Infància
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L’Ajuntament de la Llagos-
ta destinarà 100.000 euros 
a ajudar als comerciants 
locals que hagin patit o es-

la Covid-19, provocades 
pel tancament temporal 
dels seus negocis. Aquestes 
subvencions formen part 
del Pacte per la reconstruc-
ció econòmica i social de la 
Llagosta. El Consistori ja ha 
aprovat les bases de la con-
vocatòria per optar a aquests 

criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, con-

ció de les subvencions que 
atorgarà l’Ajuntament de la 
Llagosta, a través de la Regi-
doria de Comerç i Consum, 
destinades a subvencionar 
a tots aquells operadors co-
mercials i de serveis que 
hagin vist afectada la seva 

tiva com a conseqüència de 
les mesures adoptades per 
altres administracions per 
contenir la propagació de la 
pandèmia de la Covid-19.

15 de desembre

El termini de presentació 
de sol·licituds s’iniciarà el 
15 de desembre de 2020 i 

bre de 2020. Les sol·licituds 
s’han de presentar a la seu 
electrònica de l’Ajuntament 
de la Llagosta, mitjançant 
el tràmit electrònic que es 
posarà a disposició dels co-
merciants. El límit màxim 
subvencio nable és de mil 
euros per establiment. En 
funció del nombre de sol·li-

cituds presentades i accep-
tades, es determinarà l’im-
port exacte de la subvenció 
per establiment, atenent 
a l’import total de la parti-
da dividit entre el nombre 
d’establiments accep tats. La 
documentació relacionada 
amb aquestes bases i con-
vocatòria estarà disponible 
al web de l’Ajuntament de la 
Llagosta (www.llagosta.cat).
La regidora de Comerç, Isa-
bel Rodríguez, ha explicat 
que també es treballa en la 
creació de dos Marketplace 
perquè tots els comerços del 
poble que vulguin puguin 
vendre per Internet. Rodrí-
guez creu que “s’obre una 
bona oportunitat als ne-
gocis locals per guanyar 
mercat i competir amb al-
tres plataformes de venda 

del comerç de proximitat”. 
L’alcalde, Óscar Sierra, i la 
regidora de Comerç van fer 
el 10 de novembre una ron-
da de visites a comerços de 
la nostra localitat amb l’ob-
jectiu de copsar de primera 
mà la seva situació en aquest 
moment de crisi provocada 
per la Covid-19.
L’alcalde va voler “mostrar 
la nostra preocupació pel 
sector comercial, que està 
vivint uns temps negres 
per a la seva economia fa-
miliar”. L’alcalde i la regido-
ra van mantenir una trobada 

bre amb els comer ciant s de 
la nostra localitat per ex-
plicar-los les mesures que 
l’Ajuntament està portant a 
terme. - Juanjo Cinta s / Xavi 
Herrero

L’Ajuntament activa una línia 
d’ajuts als comerços afectats 
per la crisi de la Covid-19

COMERÇ

La pandèmia de la Covid-19 

del Nadal. Els Reis Mags d’Ori-
ent no faltaran a la seva cita, 
però la Cavalcada serà diferent 
en aquesta ocasió. Al recorre-
gut només participaran les 
carrosses de Melcior, Gaspar 
i Baltasar. La Cavalcada co-
mençarà a les 17 hores i serà 
més llarga del que és habitual 
perquè arribarà al major nom-
bre de carrers possibles. Per 
això, es demana a la població 
que segueixi la visita dels Reis 
Mags des dels balcons i que 
només surtin al carrer, res-
pectant el distancia ment soci-
al, els que no tinguin aquesta 
opció. Tampoc no es llançaran 
caramels.

Videotrucada

Aquest any, com a novetat, 
els infants podran rebre una 
videotrucada dels Reis Mags. 
Aquesta activitat tindrà lloc 

a les 20 hores. Caldrà inscriu-
re’s prèviament.
El 2 de gener, els Saltats or-
ganitzaran un acte per lliurar 
cartes als Reis Mags al Cen-
tre Cultural de les 10 a les 14 
hores i de les 16 a les 20 ho-
res. També caldrà inscriure’s 
abans. 

L’Ajuntament, amb la col·la-
boració de les entitats, ha pre-
parat una programació d’ac-
tes per celebrar el Nadal. En 
aquesta ocasió, no se celebrarà 
el tradicional Pessebre Vivent. 
L’Associació Pessebre Vivent 
de la Llagosta muntarà una es-
cena del pessebre de grans di-
mensions de cartró al balcó de 
l’Ajuntament entre els dies 16 
de desembre i 5 de gener. 
L’Associació d’Esdeveniments 
Culturals organitzarà una nova 
edició del Passatge de Nadal 
Noel Le Voyage Magic. L’activi-
tat es farà del 4 de desembre al 
5 de gener al Parc Popular. 

SOCIETAT
Es demana seguir la Cavalcada de Reis des dels balcons

La Llagosta viurà un Nadal
diferent per la pandèmia

La Regidoria d’Igualtat mun-
tarà el 14 de desembre una 
xerrada-taller participativa 
per abordar els estereotips de 
gènere que es transmeten als 
infants a través de l’ús de les 
joguines.
La Regidoria d’Infància orga-
nitzarà el 22 de desembre un 
taller en línia amb les elfes, 

una connexió amb el Pare 
Noel. El dia 24, hi haurà un al-
tre espectacle musical per als 
infants. Es pot consultar tota 
la programació a la pàgina 14 
d’aquest La Llagosta informa. - 
Juanjo Cintas

Una imatge de la Cavalcada de Reis de l’any passat.

La Senyoreta.



van participar en el cribratge 
intensiu contra la Covid-19 
que va fer al Centre Cultural 

Departament de Salut de la 
Generalitat amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de la Lla-
gosta. Només es van detectar 
vuit positius. Aquesta actua-
ció preventiva estava dirigida 
a la població asimptomàtica 

nalitat de frenar l’expansió del 
virus i trencar les possibles 
cadenes de transmissió. 
A la Llagosta es van fer testos 
antigènics ràpids (TAR). Per 
tal de fer el procés més àgil i 
evitar al màxim possible les 
cues, la citació de la població 
es va organitzar en funció de 
les seccions censals del mu-

nicipi. Amb els cribratges in-
tensius es tracta de detectar 
el màxim nombre possible de 
persones infectades ja que al-
gunes persones no presenten 
símptomes i poden, sense sa-
ber-ho, transmetre el virus a 
la seva família, amics i altres 
persones del seu entorn. 
La consellera de Salut de la 
Generalitat, Alba Vergés, va vi-
sitar el 24 de novembre la Lla-
gosta per comprovar el funcio-
nament del cribratge intensiu. 
Vergés va estar acompanyada 
per l’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra. La consellera va 
parlar amb les persones res-
ponsables del dispositiu. L’al-

la consellera per recordar-li 
la importància de reobrir el 
servei d’urgències de l’ambu-

SALUT
L’alcalde torna a reclamar a la consellera les urgències de l’ambulatori

Gairebé 4.000 persones van participar 
en el cribratge intensiu de la Covid-19

latori de la Llagosta. Sierra i 
Vergés també van parlar de 
la propera adjudicació de la 

La consellera i l’alcalde, al Centre Cultural de la Llagosta.
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redacció del projecte del nou 
Centre d’Atenció Primària de 
la nostra localitat. - J. Cintas

POLÍTICA

L’Ajuntament de la Llagosta 
va aprovar durant el ple or-
dinari del mes de novembre 
una moció en la qual mos-
tra el seu suport al poble 
sahrauí davant de l’escalada 
militar al Sàhara Occiden-
tal. El text va ser presentat i 
aprovat pels grups munici-
pals del PSC, ERC i LLEC. Cs 
es va abstenir. 
A la moció, s’insta al Regne 
del Marroc a que compleixi 
els acords internacionals i, 
en concret, el Pla d’arranja-
ment i que retiri de forma 
immediata els seus efectius 
militars del Guerguerat i 
deixi d’utilitzar el Guergue-
rat o un altre pas del sud-
oest del territori sahrauí per 
comunicar-se amb Maurità-
nia. També es fa una crida a 
la comunitat internacional 

Moció de
suport al
poble sahrauí
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L’Associació de Municipis de l’Eix 
de la Riera de Caldes (AMERC), 
de la qual forma part l’Ajun-
tament de la Llagosta, està 
preparant una plataforma 
web perquè els comerços 
dels municipis associats pu-
guin vendre en línia tots els 
seus productes o serveis, sen-
se cap tipus de cost per a les 
botigues. Els comerços de la 
Llagosta, Caldes de Montbui, 
Palau-solità i Plegamans, Poli-
nyà, Santa Perpètua de Mogo-
da i Sentmenat tindran l’opor-
tunitat de tenir la seva pròpia 
botiga virtual personalitzable. 

Inscripció

El  web permetrà explicar les 
principals característiques del 
negoci, introduint fotos de 
l’establiment, un text de pre-
sentació, paraules clau que 

xarxes socials. No hi ha límits 
quant a productes a pujar, 
però han d’anar acompanyats 
de la descripció i el preu.
El comerciant rebrà els avisos 
de les comandes per Whats-
app o per correu electrònic i el 
pagament es podrà fer per bi-
zum, targeta bancària o paga-
ment en el punt d’entrega. Pel 
que fa al repartiment dels pro-
ductes, cada establiment deci-
deix com vol realitzar-lo. D’en-
trada la plataforma no oferirà 
la logística i serà el comerç qui 
decidirà si reparteix a domicili 
o es recull a la botiga.
Els comerços i negocis de la 
Llagosta interessats poden in-

troduir les seves dades en un 
formulari per tal d’activar el 
seu comerç que es pot trobar 
al web de l’AMERC:
(www.rieradecaldes.com). 

Moments difícils

Des de l’AMERC, són cons-
cient s que no són moments 
fàcils per al comerç local. Les 
restriccions a l’activitat pre-
sencial i les condicions can-
viants en quant a aforament 
i horaris compliquen l’acti-
vitat comercial ordinària. És 
per això que, des de l’AMERC, 
han cregut necessari impulsar 
aquest marketplace que per-
meti a tots els establiments 
comercials del territori tenir 
la seva pròpia botiga en línia.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, ha manifestat que “des 
dels ajuntaments, apostem 

COMERÇ
Es tracta d’una iniciativa dels ajuntaments de l’AMERC

Nou web per a comerciants 
per realitzar vendes online

per facilitar recursos als 
comerços locals per entrar 
al canal online. Tots els co-
merços de la Llagosta que 
vulguin podran vendre a 
Internet, esperem que s’hi 
apuntin molts”. Per a la re-
gidora de Comerç i Consum, 
Isabel Rodríguez, “és una 
oportunitat per a que el co-
merç local pugui competir a 
Internet, amb l’avantatge de 
que són comerços de proxi-
mitat que ja coneixem”.
Aquest projecte el fan col·la-
borativament els sis ajunta-
ments de l’entorn de l’Eix de 
la Riera de Caldes, entre ells 
el de la Llagosta. En aquesta 
àrea no tan sols hi viuen prop 
de 90.000 persones, sinó que 
hi treballen diàriament més 
de 40.000 persones. Per tant, 

catiu. - Xavi Herrero

Una imatge de la nova plataforma web.

La Diputació de Barcelona i la 
patronal Cecot van presentar l’11 
de novembre el programa Reem-
presa municipis petits. Es tracta 
d’una prova pilot per garantir la 
continuïtat dels negocis, evitar 
la pèrdua de llocs de treball i fo-
mentar el creixement econòmic, 
que es portarà a terme en deu 
poblacions de menys de 15.000 
habitants de la província, entre 
ells la Llagosta.

Evitar tancaments

La signatura d’aquest conveni 
coincideix amb un moment de 
forta inestabilitat econòmica en 
el qual es preveu el tancament 
de molts negocis a causa de la si-
tuació generada per la Covid-19. 
Les dues institucions sumen es-
forços per evitar el tancament de 
negocis i ajudar a mantenir viu 
el teixit empresarial del conjunt 
de la demarcació. Reempresa, 
el mercat de compravenda de 
petites i mitjanes empreses de 
Catalunya, és una iniciativa pro-
moguda per la patronal catalana 
Cecot i la Fundació Autoocupa-
ció que té per objectiu fomentar 
la transmissió empresarial i evi-
tar el tancament de negocis.  

El diputat de Comerç i alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra, i el 
president de la Cecot, Antoni 
Abad, van ser  els encarregats 
de presentar el programa en una 
videoconferència. Sierra va dir 
que “l’activitat econòmica ne-
cessita d’una ràpida resposta 
de les administracions” i és en 
aquest sentit en el qual s’emmar-
ca l’acord de la Diputació de Bar-
celona amb la Cecot. 
Per la seva part, Antoni Abad va 
remarcar “la importància del 
comerç local”. “Ara més que 
mai toca fer reempresa”, va 
afegir el president de la Cecot. 
El projecte Reempresa munici-
pis petits compta amb un pres-

quals la Diputació aportarà el 
75% i la Cecot, el 25% restant. 
Els comerços interessats poden 
accedir al web reempresa.org/
municipispetits.
Per millorar la transmissibili-
tat de les parades i apropar els 
avantatges d’instal·lar-se en un 
mercat municipal, la Diputació i 
Reempresa van posar en marxa 
el 2017 Reempresa Mercats Mu-
nicipals, un programa del qual 

Municipal de la Llagosta. - J.C.

La Diputació i la Cecot presenten 
el programa Reempresa 

COMERÇ
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La Llagosta es va sumar un any 
més a la celebració de la Set-
mana Europea de la Prevenció 
de Residus, que va tenir lloc 
del 21 al 29 de novembre.
En aquesta ocasió, la Setma-
na Europea de la Prevenció 
de Residus volia fer especial 
incidència en el nostre pes 
real de residus i donar-nos a 
conèixer quins són els residus 
invisibles, aquells que es ge-
neren en fabricar un producte 
i que no veiem. Una gran part 
d’aquests residus invisibles 
no es poden reciclar i acaben 
en abocadors o incineradores. 
Juntament amb la petjada de 
residus, hi ha també l’impacte 
generat pel CO2 i el seu cost  
per al clima. 

Vida útil llarga

Per a una producció i consum 
sostenibles, els productes han 
de tenir una vida útil més llar-
ga, ser més fàcils de reparar 

completament no tòxics el dia 
que es reciclen. Aquest any, 
la pandèmia va provocar que 
la programació preparada al 

nostre municipi fos en gran 
part telemàtica. Tot i això, hi 
va haver un parell de propos-

27 de novembre va tenir lloc 
un repartiment de portaentre-
pans reutilitzables al Mercat 
Municipal. Al mateix Mercat, 
es van instal·lar uns conteni-
dors per recollir telèfons mò-
bils per reciclar. 
Durant tota la Setmana de 
Residus va estar en marxa 
l’Ecotrívial, tot un seguit de 
preguntes sobre reciclatge per 

ten els residus. L’Ecotrívia l 
va estar disponible a través 
d’Instagram. També es van 
oferir tot un seguit de recursos 
multimèdia, entre ells un ví-
deo sobre un taller de reciclat-
ge per aprendre a convertir un 
paraigües en una bossa. Hi va 
haver càpsules sobre residus 
invisibles, sobre com fer servir 
els contenidors de reciclatge i 
un vídeo que explica on s’han 
de llençar les mascaretes. 
També hi va haver informació 
sobre temes com l’ecoetiqueta 
o la neteja digital i es va poder  
accedir a un joc. - X. Herrero

La Llagosta va celebrar la
Setmana Europea dels Residus

MEDI AMBIENT

L’any 2019 es van formular 
1.219 denúncies per violència 
masclista, segons es desprèn 
de  la Nota informativa d’esta-
dística judicial sobre violència 
masclista al Vallès Oriental 
elaborada conjuntament per 
l’Observatori-Centre d’Estudis 
del Consell Comarcal i l’Obser-
vatori de la igualtat de gènere 
de l’Ajuntament de Granollers. 
El 75% de les víctimes mor-
tals de violència masclista són 
mares. L’estudi es va presentar 
coincidint amb la celebració, el 
25 de novembre, del Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les dones. 
Aquell dia, a través de les xar-

IGUALTAT
Les dades són d’un estudi sobre l’any 2019

1.219 denúncies per violència 
masclista al Vallès Oriental

Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de la Llagosta 
es van reunir el 9 de novem-
bre al saló de plens per fer 
seguiment de les actuacions 
contemplades al Pacte per la 
Reconstrucció Econòmica i 
Social del municipi de la Lla-
gosta arran de l’emergència 
sanitària causada per la pan-
dèmia de la Covid-19. A la 
trobada, van assistir l’alcalde, 
Óscar Sierra; el regidor per la 
Reconstrucció econòmica i 
social, Marc Ruiz; la regidora 
d’Economia i Hisenda i porta-
veu del grup municipal socia-
lista, Conchi Jiménez; els edils 
d’ERC, Xavier Cols i Cristina 
Segura; la regidora de LLEC, 
Eva Miguel, i l’edil de Cs, Jorge 
Sabanza.

Document viu

Els membres de l’equip de go-
vern municipal van explicar 
als representants de l’oposició 
les accions que ja s’han por-
tat a terme, quan fa sis mesos 
que es va aprovar el Pacte. En 
diverses reunions de la Junta 
de portaveus, s’han anat expli-
cant algunes de les mesures 

aplicades, però el govern local 
va voler fer una trobada espe-

aquest document, el Consis-

euros a ajudes socials, a co-
merços locals i a promoció 
econòmica. 
El Pacte, que va comptar amb 
el suport de tots els grups 
municipals, contempla actua-
cions en diverses àrees. “En 
un primer moment, es va 

ECONOMIA I SOCIETAT
L’equip de govern i l’oposició van mantenir una trobada

Reunió de seguiment del 
Pacte per la Reconstrucció 

actuar en mesures de se-
guretat i sanitat i ara estem 
centrats a ajudar les famí-
lies i el comerç”, va explicar 
el regidor per la Reconstrucció 
econòmica i social, Marc Ruiz. 
L’edil va recordar que el Pac-
te “és un document viu, que 
s’anirà revisant per intro-
duir noves mesures en fun-
ció dels escenaris que es pu-
guin donar properament”. 
- Juanjo Cintas

Reunió de l’equip de govern i de l’oposició.

Lliurament d’un portaentrepans.

xes socials de l’Ajuntament de 
la Llagosta, es va fer una lectu-
ra del manifest. “Cal enfortir 
l’estratègia i el compromís 
comú per erradicar totes les 
formes de violència masclis-
ta. Les que es produeixen en 
l’àmbit de la parella i expa-
rella o en l’àmbit familiar, i 
que durant molts anys s’han 
considerat un problema pri-
vat, però també aquelles que 
es produeixen en l’àmbit la-
boral o social i comunitari, 
i que han estat tradicional-
ment menys visibilitzades, 
com ara l’assetjament sexual 
o per raó de sexe, els matri-

d’explotació sexual o altres”, 
s’explica en el text al qual s’ha 
adherit, un any més, el Consis-
tori de la Llagosta. 
“Des del conjunt d’administra-
cions, ma  nifestem el nostre 
ferm compromís en seguir 
treballant per desplegar po-
lítiques públiques per po-

masclistes”, es remarca en el 
manifest, que conclou amb la 
següent frase: “les vio lències 
masclistes només es poden 
eliminar des de l’arrel, si-
gues tu també còmplice en 
la construcció d’aquest món 
millor”. - J.C.

POLÍTICA

Durant el ple ordinari de no-
vembre, que es va celebrar el 
dia 26, va prendre possessió 
Hèctor Arenas com a nou re-
gidor d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) en substi-
tució de Xavier Cols, que es va 
acomiadar amb un missatge 
d’agraïment a tots els regidors 
i regidores de l’Ajuntament. 
“M’he sentit molt valorat i 

es timat, però era el moment 
de donar un pas al costat”, 
va dir Cols, que ha estat edil 
de l’Ajuntament de la Llagosta 
durant cinc anys i mig. Alguns 
regidors van prendre la parau-
la per acomiadar-se de Cols. 
Cristina Segura serà a par-
tir d’ara la portaveu del grup 
d’ERC a l’Ajuntament de la Lla-
gosta. - J.C.

Hèctor Arenas, nou regidor 
d’ERC en substitució de Cols



SOLIDARITAT

MEDI AMBIENT

La captació de sang que es 
va fer el 9 de novembre a la 
Llagosta es va saldar amb 74 
donacions. Durant la jorna-
da, quatre persones més es 
van apropar al Centre Cultu-
ral a donar sang però no ho 
van poder fer per diversos 
motius. Vuit persones van 
donar sang per primera ve-
gada. Des del Banc de Sang, 
fan un balanç molt positiu 
de la campanya realitzada 
el 9 de novembre a la nostra 
localitat. Les 74 donacions 
se sumen a les 77 del mes 
de setembre, a les 155 del 
juny i a les 27 del gener. Així, 
aquest any s’ha arribat ja a 

El Partit dels Socialistes de 
Catalunya de la Llagosta va 
escollir el 7 de novembre en 
una assemblea telemàtica la 
nova direcció de la formació. 
Óscar Sierra és el nou primer 
secretari en substitució d’An-
tonio Rísquez, que ha ocupat el 
càrrec durant els darrers vint 
anys. Per dirigir el PSC de la 

es va presentar una candida-
tura, que va ser aprovada per 
unanimitat. 
Els altres membres de la nova 
executiva són Judith Robles, 
secretària d’Organització; Marc 
Ruiz, adjunt a la secretaria 
d’Organització i secretari de 
Política Municipal; Mel Bel-
trán, secretària de Joventut i 
d’Igualtat i LGTBI; Fran Ruiz, 
secretari d’Educació i de For-
mació; Raúl Valero, secretari 
d’Estratègia Electoral; Antonia 
Illescas, secretària de Benes-
tar de les persones; Mariano 
García, secretari de Finances i 

van prendre la paraula per 
agrair la seva feina pel partit 
i pel municipi durant aquests 
darrers anys. 
Després de l’elecció de la nova 
executiva, Óscar Sierra va 

La Diputació ha fet arribar a 
l’Ajuntament les conclusions 
de les mesures de contamina-
ció atmosfèrica que ha portat a 
terme a la nostra localitat. Una 
unitat mòbil de la Diputació va 
prendre les dades durant el 

de Cultura; Núria Guerrero, se-
cretària de Comunicació; Jordi 
Jiménez, secretari d’Acció Polí-
tica; Isabel Rodríguez, secretà-
ria de Transició ecològica; Luis 
Ortí, secretari de Salut pública; 
Imma Buades, secretària de 
Benestar animal; i Víctor Alcai-
de, secretari de Promoció Eco-
nòmica, Ocupació i Comerç.
L’assemblea va començar amb 
l’informe polític del diputat 
del Parlament Jordi Terrades. 
Posteriorment, el primer se-
cretari, Antonio Rísquez, va 
presentar l’informe de gestió 
dels seu mandat i va fer un re-
pàs dels seus vint anys al cap-
davant de l’agrupació. Alguns 
dels participants a l’assemblea 

74 donacions 
de sang

La Llagosta no té problemes 
greus de contaminació

POLÍTICA
Substitueix Antonio Rísquez, que ha ocupat el càrrec durant els darrers vint anys

Óscar Sierra, escollit nou primer
secretari del PSC de la Llagosta
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darrer trimestre del 2019 i va 
ana litzar els principals conta-
minants (diòxid de nitrogen, 
partícules, ozó i benzè). 
Respecte al diòxid de nitro-
gen, en el període d’estudi no 
es va superar cap vegada el 

valor límit horari i la mitja-
na del període va ser lleuge-
rament inferior al valor límit 
anual establert en la legislació. 
L’evolució diària de partícules 
va presentar valors moderats. 
Els valors puntualment elevats 
coincideixen amb intrusions 
de pols del Sàhara. 
Tant en el cas del diòxid de ni-
tro gen com en el de les partí-

senta dos pics relacionats amb 
les hores de més trànsit. Tam-

bé s’observa que els dies de 
pluja hi ha una disminució de 
les concentracions d’aquests 
contaminants. 
En el cas de l’ozó, els valors 
mesurats per la unitat mòbil de 
la Diputació han estat baixos, 
no superant el llindar d’alerta 
a la població ni el d’informació 
en cap moment. Aquest conta-
minant secundari presenta els 
seus valors més alts en condi-
cions de radiació solar i tem-
peratures elevades. - J.C.

Judith Robles 
és la secretària 
d’Organització de la 
nova executiva

pels militants al seu projecte i 
es va comprometre a conti nua r 
la tasca històrica de l’Agrupa-
ció Local del PSC per seguir 
millorant el municipi i lluitar 
per una societat millor i més 
justa. - J. Cintas

Óscar Sierra i Judith Robles. SOLIDARITAT

La infermera llagostenca Glo-

euros solidaris per a la lluita 
contra el càncer durant una 
campanya de venda de mas-
caretes de color rosa. L’acti-
vitat va començar a l’octubre 
després que no es pogués ce-
lebrar la 6a Caminada contra 
el Càncer. La iniciativa de la 
venda de mascaretes a un 
preu d’1,20 euros continua-
rà durant la campanya de 
Nadal. La intenció és seguir 
augmentant la xifra aconse-
guida. González ha recordat 
que els diners aconseguits 
amb aquesta iniciativa es 
destinaran íntegrament a la 
Fundació Oncovallès. - J.L.R.

173 euros
contra el càncer
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L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, es va trobar el 9 de no-
vembre amb els treballadors 
de l’empresa TE Connectivity  
de Montcada i Reixac amena-
çats amb el tancament de la 
factoria, on treballen 248 per-
sones. Sierra va formar part de 
la delegació de membres del 
PSC que van mostrar la seva 
solidaritat amb el personal 
afectat, alguns d’ells veïns de 
la nostra localitat. La delega-
ció socialista es va reunir a la 
porta de la fàbrica amb mem-
bres del comitè d’empresa.
El president del comitè de TE 
Connectivity, Pedro Prieto, es 
va mostrar indignat amb la 
direcció de l’empresa suïssa, 
que, a principis del mes d’oc-
tubre, va presentar un projecte 
que assegurava la continuïtat 
del centre de Montcada durant 
uns anys. A més, l’any passat, 
empresa i sindicats van signar 
un compromís de manteni-
ment de l’ocupació durant tres 
anys, que va anar acompanyat 
de l’acomiadament de 94 per-
sones. Pedro Prieto va expli-

car que “la planta és viable, 
té futur, però és un futur que 
s’ha de treballar de manera 
conjunta”. 
Óscar Sierra va declarar 
que “nosaltres creiem que 
aquesta empre sa hauria de 
quedar-se i seguir poten-
cian t els llocs de treball. 
Hi ha treballadors i tre-

ECONOMIA
L’empresa, ubicada a Montcada, té empleats de la Llagosta

L’alcalde dóna suport a la  
plantilla de TE Connectivity

balladores formats, amb 
molta capacitat en una 
plan ta amb una molt bona 
pro ducció, que va aconse-
guir la cinque na estrella de 
qua litat de la companyia”. 
“Les administra cion s s’han 
de po sar les piles per captar 
em preses que donen treball 
de qualitat”, va afegir. - X.H.

L’alcalde va parlar amb treballadors de Connectivity.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de la Llagosta va 
obrir un expedient sanciona-
dor per un abocament il·legal 
de neumàtics que es va de-

de Can Donadéu, molt a prop 
del cementiri. Una patrulla de 
la Policia Local va comprovar 

produït un abocament d’uns 
200 neumàtics. Els agents 
van trobar entre els residus 
una etiqueta amb dades d’una 
empresa de Badalona. Poste-
riorment, es va localitzar al 
propie tari, al qual li van comu-
nicar que aquest abocament 
infringia les ordenances muni-

cipals i li van informar que ha-
via de retirar els neumàtics. En 
un primer moment, aquesta 
persona va assegurar que una 
altra empresa s’encarregava 
de desfer-se dels neumàtics. 
Posteriorment, va dir que ha-
via donat els neumàtics a una 
persona per a una actuació a 
casa seva i que hauria estat ella 
la que hauria fet l’abocament i 
va facilitar a la policia el seu te-
lèfon mòbil. El 2 de novembre, 
el propietari va retirar els neu-
màtics de la zona de Can Do-
nadéu. L’expedient obert per 
l’Ajuntament segueix el seu 
curs. - J.C.

Obert un expedient per un
abocament il·legal de residus

Abocament de neumàtics a Can Donadéu.

Operaris de la Brigada Muni-
cipal de Jardineria van iniciar 
el 9 de novembre la tradicio-
nal campanya anual de poda 
d’arbres. Aquests empleats 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta actuaran sobre 450 arbres. 
La seva tasca la van iniciar a la 
zona del Camp Municipal de 
Futbol Joan Gelabert.
L’empresa Tratamiento y 
Acondiciona mien  to de Lade-
ras y Obras (TA  LI   O), contrac-
tada per l’Ajuntament, va assu-
mir dies després el gruix de la 
poda amb una actuació sobre 
uns 980 arbres. Els treballs 
estaran acabats durant aquest 
mes de desembre. L’empresa 
TALIO ha guanyat el concurs 
per fer la poda a la Llagosta du-

rant els dos propers anys per 
un import total de 55.002,64 

MEDI AMBIENT
La Brigada de Jardineria i l’empresa TALIO fan els treballs

La campanya anual de poda 
s’acabarà durant aquest mes

ma s’ha encarregat d’aquesta 
tasca durant els darrers qua-
tre anys. - J.C. 

Poda d’arbres al costat del Camp de Futbol Joan Gelabert.

Operaris de la Brigada Municipal d’Obres van començar el 18 de 
novembre a col·locar els llums de Nadal a la via pública. L’ope-
ració es va iniciar pel carrer de l’Estació i no suposa cap despesa 
extra respecte a l’any passat, ja que els elements nadalencs són 
propietat de l’Ajuntament i no està previst col·locar cap llum 

dia de Santa Llúcia, com és tradicional. Aquest any, també hi 

Els llums de Nadal seran
encesos el 13 de desembre

SOCIETAT



NÚM 20 / Abril 2020“M’està sorprenent tot de la política local 
en la meva primera experiència”

Per què et vas iniciar en la política local?
Mai havia entrat als meus plans entrar en polí-
tica i va ser perquè un dia em va trucar l’alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra, a qui conec des que 
érem petits. Em va proposar poder entrar com 
a possible regidor d’Esports i li vaig respondre 
que de política no tenia gaire idea. El fet d’ajudar 
en matèria esportiva a la Llagosta em feia molta 
il·lusió. Vam parlar de la disponibilitat perquè 
sóc jugador d’handbol professional, ara jugo no-
vament al Balonmano Granollers. Em va posar 
facilitats per compaginar-lo i, veient que podia 
aportar coses en l’esport per al meu poble, vaig 
dir, endavant.

Què pots aportar?
Sobretot puc aportar una perspectiva diferent 
en qüestions esportives, d’instal·lacions, projec-
tes, entitats, associacions i esportistes. Crec que, 
a banda de l’experiència que he pogut adquirir 
per la meva activitat esportiva en diferents paï-
sos, també tinc una formació. Això em pot aju-
dar a optimitzar les experiències que he tingut 
i saber aplicar-les en una localitat tan especial 
com és la Llagosta.

Què t’està sorprenent més?
M’impactava el fet de viure els plens o les jun-
tes de govern. També és veritat que tinc la sort 
d’estar en una junta on tots els regidors som del 
mateix partit, tot i que tampoc t’ho puc assegu-
rar del tot perquè no he estat en cap altra. Tot el 
que he viscut ha estat molt positiu. De la política 
local, m’està sorprenent tot.

Què t’agradaria canviar de la Llagosta?
Més que canviar, m’agradaria optimitzar els re-
cursos esportius que tenim en instal·lacions i 
serveis. Crec que dins de la regidoria d’Esports 
i del Complex Esportiu Municipal El Turó, hi ha 
tècnics amb un gran potencial i treballen molt 
bé. Junts podem fer coses per optimitzar els 
nostres serveis. De fet, el primer projecte que 
s’ha pogut treballar conjuntament va ser el Casal 
d’Estiu i aquest hauria de ser el punt de partida.

Què és el que més t’agrada de la Llagosta?
Doncs, m’agraden qualsevol dels dos pavellons 
esportius que tenim a la Llagosta, que és on 
m’he criat i més temps he passat. - José Luis 
Rodríguez Bel tr á   n

Antonio García (PSC) 
36 anys. 
És jugador professional d’handbol i té un Grau su pe rior 
en animació d’activitats físiques i esportives
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estat la meva carrera esportiva. Des-
prés d’això, crec que un dels punts en 
els quals he fallat és no saber-me ven-
dre. Malauradament vivim en un país 

call que en el contingut. Jo sempre 
m’he dedicat a la meva feina, a les me-
ves coses, he estat callat, picant pedra 
com una formiga. Així que la meva 

a que la gent pugui conèixer millor a 
José María Guerrero, el perquè de les 
coses, la meva forma d’actuar, pensar 
i fer les coses. 

Doncs, com jo crec que sóc o inten-
to fer les coses. Jo faig les coses de 
cor. Sempre. No hi ha res millor que 
fer les coses de cor i anar a dormir a 
la nit amb la consciència tranquil·la. 
Crec que és una de les coses més im-
portants d’aquest món: poder dormir 
tranquil sabent que has intentat fer el 
millor que ha estat a les teves mans. 

Tens molts èxits esportius. Amb 
quin et quedes?
Tinc diversos, però un dels que més 
ressalten, el Campionat d’Espanya o 
el Campionat del Món Hispà, de pro-
fessional. En àmbit amateur, Campió 
d’Espanya o Internacional. També de 
júnior, vaig estar rascant un Campio-

Estic molt content del que he acon-
seguit amb els mitjans que he pogut 
tenir. Estic molt orgullós. Si hagués 
tingut més ajuda, possiblement po-
dria haver arribat més lluny. Les me-
ves oportunitats en la meva carrera 
em van arribar ja a última hora, en un 
moment de la meva vida quan jo no 
podia donar el meu 100x100 i aquest 
va ser un dels motius pels quals em 
vaig retirar.

Què vols dir?
Jo m’havia retirat després de ser Cam-
pió d’Espanya, però després vaig fer 
el meu següent combat, que no hau-
ria d’haver fet perquè em vaig sentir 
utilitzat, que això ja ho explicaré a la 

els guants i obrir el meu club a Ripo-
llet, quan jo tenia 28 anys. Una de les 
eines per donar visibilitat al club, va 
ser llavors tornar a boxejar. Però clar, 
jo sempre sóc ambiciós i vull fer les 
coses bé, ser el millor. Vaig arribar a 
aquest punt que volia jugar en una 
lliga de primer nivell, que no podia 
jugar perquè estava donant classes, 
després havia d’atendre comandes... 
no eren mitjans perquè no tenia una 
continuïtat, només boxejant pràcti-
cament una vegada a l’any. Va ser un 
cúmul de circumstàncies que em van 
obligar a penjar els guants, no va ser 
per un deteriorament. Em vaig desil-
lusionar, vaig perdre la il·lusió. Lla-

nat d’Europa i també vaig participar 
en un Campionat del Món. A més, em 
vaig quedar a les portes de participar 
en els Jocs Olímpics d’Atlanta 1996, 
que és una cosa molt bonica i que, 
malauradament, em vaig quedar en 
això, a les portes.

No anar als Jocs Olímpics va ser 
una decepció?
Era molt jove, jo tenia llavors 19 anys 
i prop d’uns 40 combats. Jo vaig co-

anys i tenia una gran experiència. 
Però l’experiència que pogués jo tenir 
a Espanya, no tenia res a veure amb 
un boxejador que la tingués en l’àmbit 
internacional. El meu combat al Cam-
pionat d’Europa, del preolímpic per a 
Atlanta, va ser contra un bielorús que 
tenia 205 baralles i 26 anys. És clar, jo 
amb 19 anys, ja que hi ets fas el millor 
que pots. Vaig perdre per punts, per 6 

Quin balanç de combats tens?
Jo tinc un dels records més longeus 
en l’àmbit professional, que seria en la 
meva última etapa de la boxa. Jo tinc 

tòries, un nul i 4 derrotes. Una ratxa 
amb tres títols: Campió de Catalunya, 
Campió del Món Hispà i Campió d’Es-
panya.

Et vas retirar amb 32 anys, satisfet?

vors, vaig decidir lliurar-me en cos i 
ànima a l’ensenyament.

Vas penjar els guants i et vas cen-
trar al teu gimnàs de boxa,  Zona de 
Combate, a Ripollet...
De fet compaginava els meus últims 
anys de competició amb l’ensenya-
ment. Això és una cosa que personal-
ment no ho recomano si vols aspirar a 
ser el número u. Cal estar concentrat 
en el que es fa al 100x100. Això no es 
pot compaginar. Jo sempre he volgut 
ser el millor, abans boxejant i ara en-
trenant. Intento formar-me sempre 

oportunitats possibles per despla-
çar-me, viatjar i estar amb els millors 
boxejadors que hi ha al país. I col·la-
boraré sempre en el que pugui per 
ajudar els altres. He de reconèixer que 
ara estic descobrint una faceta nova 
apassionant, més enllà de la compe-
tició. És ajudar les persones. Persones 
que no tenen idea de competir però 
volen superar-se en el seu dia a dia. 

tem transmetre a Zona de Combate.

Què somnis et queden?
M’agradaria estar en uns Jocs Olím-
pics. Ja que com boxejador no vaig po-
der, com a entrenador. Ha de ser molt 
bonic representar uns pobles com la 
Llagosta i Ripollet en uns Jocs. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

És un dels esportistes més llorejats de 
la Llagosta. En boxa, va aconseguir títols 
catalans, estatals i internacionals. Dels seus 
majors èxits, participar en el preolímpic dels 
Jocs d’Atlanta 1996. Ara està centrat en el 
seu gimnàs de boxa, Zona de Combate, i 

publicar el 2021.

José María Guerrero

“Sempre he volgut 
ser el millor, abans 
boxejant i ara 
entrenant”
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Carla Canalejas, de 18 anys i 
exjugadora del Joventut Hand-

temporada del primer equip fe-
mení de l’Handbol Sant Vicenç, 
tot i que ho compagina amb 

L’equip del Baix Llobregat és un 
dels referents catalans i milita 
en la Divisió d’Honor de Plata, 
que és la segona màxima cate-
goria estatal. Canalejas va arri-

mitjans de la temporada 2017-
2018 i des d’aleshores és una 
de les joves promeses del club.
Carla Canalejas ja fa dues tem-
porades que participa amb el 
primer equip femení. Fins i tot 
ja ha debutat a la segona cate-
goria estatal, tot i que enguany 
és la primera que està en plena 
dinàmica amb el primer equip. 
“Està sent molt exigent i molt 
competitiu. Aquest any l’ob-

jectiu és intentar pujar a la 
màxima categoria, han fet 

bon equip”, explica Canalejas, 

gar en la posició de central: “hi 
ha quatre noies que compe-
tim per un sol lloc, però se-
gueixo aprenent de les grans, 
em donen consells i a poc a 
poc em van sortint les coses”.
Carla Canalejas valora positiva-

el primer equip. “Estic en un 
núvol, però he de continuar 
treballant”, diu la llagosten-

Lliga Catalana amb l’objectiu de 
lluitar per les posicions capda-
vanteres. 
A més, aquesta temporada, Ca-
nalejas també fa d’entrenadora 
d’un infantil masculí de l’Hand-
bol Sant Vicenç. - José Luis 
Rodrí gue z Beltrán

El Club Deportivo La Concòr-
dia jugarà dissabte a casa con-
tra l’Eixample. El conjunt que 
entrena Javier Ruiz no disputa 
cap partit des del 14 de no-
vembre, quan va guanyar a la 
pista del Castelldefels per 1 
gol a 2. En la següent jorna-
da havia d’enfrontar-se a casa 
a l’Atlético Mercadal, però el 
partit va ser suspès perquè 
diverses jugadores de l’equip 
visitant van donar positiu per 
Covid-19. El cap de setmana 
passat, la Concòrdia va tenir 
jornada de descans.
Les de la nostra localitat han 
disputat quatre partits, amb 
dues victòries, un empat i una 
derrota; han marcat nou gols i 
n’han encaixat cinc.

Segona victòria

En el darrer partit, disputat a 
Castelldefels, van sumar la se-
gona victòria de la temporada. 
Després d’una primera ocasió 
de les locals amb una bona 
intervenció de Júlia, la Con-
còrdia va començar a crear 
oportunitats. Marta va dispo-
sar d’un penal, però la portera 
del Castelldefels el va aturar. 
Les llagostenques van enviar 
més tard un xut al travesser 
i Júlia va respondre bé en les 
accions d’atac de les locals. Al 
descans, el marcador no s’ha-
via mogut.

Una jugada de l’únic partit que la Concòrdia ha jugat a casa. 

FUTBOL SALA 

La Concòrdia rebrà dissabte 
la visita de l’Eixample

Carla Canalejas, amb la pilota.

HANDBOL

Carla Canalejas, amb el primer 
equip de l’Handbol Sant Vicenç

A falta de nou minuts per al 

el 0 a 1. En la següent jugada, 
Sonia va marcar el 0 a 2. El 
Castelldefels va arriscar amb 
portera-jugadora i, a falta de 
50 segons, va establir l’1 a 2 

La jornada anterior, la Concòr-
dia havia empatat a dos gols 
a la pista de l’AECS de l’Hos-
pitalet. Les llagostenques van 
fer un bon partit davant d’un 
equip que encapçalava la clas-

començar amb molta intensi-
tat i amb ocasions per als dos 
conjunts, però va ser la Con-

còrdia la que es va avançar al 
marcador amb un gol de Villa. 
Les locals van empatar des-
prés. L’equip llagostenc va te-
nir més ocasions, però la por-
tera de l’AECS va estar molt 
encertada i va evitar encaixar 
més gols.
A la segona part, la Concòr-
dia va tenir més oportunitats, 
però van ser les de l’Hospita-
let les que van marcar. Sonia 

En els darrers minuts, els dos 
equips van disposar d’oca-
sions per sentenciar, però el 
marcador ja no es va moure. - 
Juanjo Cintas

L’entrenador llagostenc Raúl 
Gracia ha completat amb èxit 
una primera temporada amb 
l’atleta paralímpic Martín Pa-
rejo, que fa salt de llargada. Pa-
rejo, que és veí de Martorelles, 
té com a objectiu aconseguir 

els Jocs Paralímpics de Tòquio 
2021 i Gracia és l’entrena-

guir-ho des d’aquesta tempo-
rada. La relació entre tots dos 
va iniciar-se el febrer del 2020. 

ATLETISME

Raúl Gracia entrena l’atleta 
paralímpic Martín Parejo

Raúl Gracia i Martín Parejo (dreta). 

l’estiu, van poder reprendre 
els entrenaments. Gracia aca-
ba satisfet de l’esforç assolit 
havent pres part en dos cam-
pionats de la Comunitat Valen-
ciana i un darrer a l’Hospitalet. 
L’objectiu de Parejo és aconse-
guir un salt de llargada de 6,20 
metres, que seria la marca mí-
nima per aconseguir el bitllet 
dels Jocs Paralímpics. Ara per 
ara, el seu millor salt aquest 
curs és de 5,94 metres. “Les 

sensa cion s a València van 
ser molt bones amb un salt 
de 5,94 metres, però a l’Hos-
pitalet vam decidir parar. 
Crec que aconseguirem fer 
la mínima per als Jocs Para-
límpics, tot i que, com que hi 
ha poques competicions, la 
pressió cada vegada és més 
alta”, explica  Raúl Gracia.
La pròxima temporada, Parejo 
i Gracia tenen pendent dispu-
tar el Campionat de Catalu-
nya i d’Espanya amb l’objectiu 

d’aconseguir el passi als Jocs 
Paralímpics de Tòquio 2021. 
“Que pensin en tu per inten-
tar estar als Jocs Paralím-
pics és increïble. Després si 
aconseguim anar i competim 

al màxim nivell, que és l’ob-
jectiu, perfecte”, assenyala el 
tècnic llagostenc, que es mos-
tra satisfet de la feina feta, mal-
grat l’afectació de la Covid-19. 
- José Luis Rodríguez Beltrán



Fins al 8 de gener

PANERES CULTURALS
Sorteig d’una panera cultural 
infantil, una juvenil i una per a 
adults. 
Per participar-hi, cal fer ús del servei 
de préstec.
El sorteig es realitzarà el 7 de gener i 
el lliurament tindrà lloc el 8 de 
gener.
Més informació a la Biblioteca.

6 de desembre, a les 18.30 h

CONTE DE NADAL (1)

El Tió al país dels contes.
A càrrec de Puri Ortega.
Sala d’exposicions de Can Pelegrí.

Del 4 de desembre al 5 de gener 

PASSATGE DE NADAL
NÖEL. LE VOYAGE MAGIQUE
Els dies i els horaris es poden 
consultar al Facebook Nöel: Le 
Voyage Magique.
Venda d’entrades al Parc Popular.
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta.
Parc Popular. 

9 de desembre, a les 18.30 h

CONTE DE NADAL (1)

El millor Nadal.
A càrrec de Puri Ortega.
Sala d’exposicions de Can Pelegrí.

12 de desembre, a les 12 h

TALLER BIBLIOLAB (2)

Punxa, entinta i estampa.
En aquest taller experimentarem 
amb la tècnica del gravat i farem les 
nostres pròpies impressions.
A càrrec de Catàrtic.
Per a infants de 6 a 11 anys.
Sala infantil de la Biblioteca.

14 de desembre, a les 18 h

JOCS I JOGUINES, SÓN 
SEXISTES?
Xerrada-taller participativa. 
Estereotips de gènere que es 
transmeten als infants a través de 
l’ús de les joguines i la simbologia 
que hi donem. Per a famílies amb 

infants de 0 a 12 anys.
L’enllaç per a la connexió es facilitarà 
un cop realitzada la inscripció. 
Per a la realització del taller, caldrà 
un mínim de tres persones inscrites. 
Inscripció: 
www.llagosta.cat/jocs-sexistes.

14 de desembre, a les 18 h

TALLER BIBLIOLAB (2)

Joguines òptiques.
En aquest taller elaborarem 
joguines òptiques i ens aproparem 
així als orígens del cinema.
A càrrec de Catàrtic.
Sala d'exposicions de Can Pelegrí.

Del 16 de desembre al 5 de 

gener

F IGURES DEL PESSEBRE 
INSTAL·LADES AL BALCÓ 
DE L’AJUNTAMENT
Escena del pessebre en cartró de 
grans dimensions.
Balcó de l’Ajuntament.
Associació Pessebre Vivent.

Dies 18 i 19 de desembre, de 

18 h a 1 h

CHRISTMAS V IPS
El 18 de desembre les sessions seran 
de música actual i el 19 de 
desembre tindrà lloc la  RETRO 
PARTY WINTER EDITION amb música 
dels 90.
A càrrec de VIPS.
Facebook/Twitch, "Christmas Vips".

19 de desembre, a les 16 h

CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’alumnat de l'Escola 
Municipal de Música de la Llagosta.
Youtube de l’Ajuntament.

19 de desembre, de 9 h a 14 

h i de 17 h a 20 h, i 20 de 

desembre, de 9 h a 14 h

VENDA DE PRODUCTES 
TRADICIONALS 
ANDALUSOS
Casa de Andalucía.
Plaça d'Antoni Baqué.

22 de desembre, a les 11 h

TALLER DE MANUALITATS 
EN LÍNIA AMB LES ELFES
Arriba el Nadal i les elfes ho saben. 
Estan molt nervioses perquè, encara 
que seran unes festes una mica 
diferents, estan segures que no hi 
faltarà la màgia. 
Per aquest motiu, aquestes 
entremaliades ajudantes del Pare 
Noel tenen una missió secreta: 
Omplir els balcons i finestres de la 
Llagosta de pancartes amb el lema: 
ARRIBA EL NADAL. Tothom ha de 
saber que s’apropa el moment de 
donar les Bones Festes. Per 
aconseguir-ho, demanen l’ajuda de 
tots els nens i totes les nenes de la 
Llagosta.
A les 11 h, les elfes es connectaran 
en línia des de casa seva, al Pol 
Nord, per ensenyar-vos com fer-ho. 
Uns dies abans ens explicaran quin 
material hem de tenir preparat per a 
aquest dia.
Facebook Ajuntament.

23 de desembre, a les 11 h

LA BÚST IA DEL PARE 
NOEL
Connexió en directe amb el Pare 
Noel i amb els elfs. 
Espectacle musical familiar. 
La bústia del Pare Noel ha deixat de 
rebre les cartes i no poden saber 
què volen els nens i les nenes abans 
de la nit més màgica de l’any. Els elfs 
estan espantats. Necessiten l’ajuda 
de tothom. Però..., com els podem 
avisar?
Agafeu el pare, la mare, el germà, la 
germana, l’avi, l’àvia, tothom de casa 
vostra per fer pinya en aquesta 
màgica aventura. Des del mateix 
sofà, podreu fer un súper directe en 
línia. Endinseu-vos en un espectacle 
musical en el qual gaudireu cantant 
i ballant. 
El Pare Noel es connectarà també 
per agrair-vos el vostre gran esforç 
perquè aquesta sigui una gran festa 
de Nadal!

La pandèmia de la Covid-19 ens obliga a tots i a totes a tenir molta prudència,  
però no podem deixar de celebrar aquestes festes. Per això, t’oferim una 
agenda d’activitats presencials, amb les totes les mesures de seguretat, i 
virtuals perquè comparteixis a casa bons moments. 

REIS D'ORIENT
TOTA LA INFORMACIÓ 

SOBRE SES MAJESTATS I 

LA CAVALCADA, A LA 

PÀGINA 15

24 de desembre, a les 11 h

LA VARETA MÀGICA
Espectacle musical.
Arriba el Nadal i la fàbrica de joguines 
té molta activitat. Jaime, com cada 
any, treballa com a voluntari a la 
fàbrica per preparar tots els regals. 
Facebook Ajuntament.

Dies 28, 29 i 30 de desembre i 2, 

3 i 4 de gener, de 16 h a 20 h

VOLS REBRE UNA 
V IDEOTRUCADA DELS REIS 
MAGS D’ORIENT?
Enguany, els Reis Mags d’Orient faran 
una videotrucada als nens i nenes de 
la Llagosta per preparar la comanda 
de joguines. Si voleu rebre aquesta 
trucada, heu de reservar dia al 
formulari que trobareu a
 www.llagosta.cat/reserva-reis. 

31 de desembre, de 10 h a 14 h

PROGRAMA EN DIRECTE
Tertúlies, entrevistes, taules rodones 
sobre la música i sessions en directe a 
través del Facebook i Twitch, 
"Christmas Vips".
A càrrec de VIPS i Associació 
d’Esdeveniments Culturals de la 
Llagosta.
Al Passatge de Nadal Nöel. Le Voyage 
Magique (marquesina Parc Popular).

(1) Si l’activitat no es pot fer 

presencial, es realitzarà pel 

Youtube i l’Instagram de la 

Biblioteca.

(2) Si l’activitat no es pot fer 

presencial, se suspendrà

Unes festes nadalenques 
diferents



Membres: 70
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: tererub@hotmail.com
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Aquest serà el primer any que, 
després de gairebé 40, no es 
representi el Pessebre Vivent 
de la Llagosta. El que no han 
pogut ni la inclemència me-
teorològica ni les crisis d’enti-
tats o personals, ho ha pogut la 
pandèmia del coronavirus.

Tot va començar amb una ac-
tivitat organitzada pel Racó 
d’Esplai Sant Josep. La bona 
acollida va fer que es repe-
tís l’experiència durant uns 

far el relleu un grup de moni-
tors i monitores d’on va sorgir, 
posteriorment, l’Associació Pes-
sebre Vivent, que ja fa 14 anys.

Les primeres representacions 
es feien al terreny del costat de 

fer petit i es van traslladar al 
Parc Popular. Durant aquests 
anys, el Pessebre s’ha anat 
transformant però el que no 
ha canviat és l’essència amb 
les tradicionals escenes de 
pastors, pastores, llenyataires, 

els Reis Mags i Sant Josep, Ma-
ria i el Nen Jesús, sense obli-
dar l’àngel, que al principi apa-
reixia a dalt del campanar de 

cat Municipal

Amb el 25è aniversari de l’en-
titat van arribar canvis impor-
tants, com la incorporació de 
persones joves i adultes a la 

llavors només per infants. En 

van formar part de tot el mun-
tatge del Pessebre.

Altres canvis introduïts són 
l’enregistrament de l’àudio, 
que es fa a Ràdio la Llagosta, la 
interacció dels Reis Mags amb 
els infants quan arriben o les 
escenes, que són més visibles. 
Unes escenes que es poden vi-
sitar abans de la representació 
i que també es van adaptant 
als canvis del Parc Popular, 

com ara l’estat de la vegetació 
o la incorporació de nous ele-
ments, com la pista esportiva. 

A inicis de novembre comen-
cen els assajos, es reparteixen 

de la representació. Gent de 
totes les edats ha passat pel 
Pessebre Vivent, des d’una 
àvia de més de 70 anys, amb 

quatre mesos, que va estar no-
més deu minuts al pessebre. 
No hi ha cap tipus de límit per 
prendre-hi part. Pel Pessebre 
Vivent han passat persones 
amb diversitat funcional, tant 
física com psíquica. 

L’entitat també participa a la 
Cavalcada de Reis, que con-
sideren una de les activitats 
més importants per al grup. 
A més, al llarg de l’any tam-
bé rea litzen altres accions 
per poder recaptar fons per a 
l’organització del Pessebre Vi-
vent. - Xavi Herrero

L’ENTITAT Associació Pessebre Vivent

FITXA

3 desembre
VILA

4 - 10 desembre
CALVO SÁNCHEZ

11 - 17 desembre
CARRERAS ARBAT 

18 - 23 desembre
NADAL

24 - 30 desembre
VILA

31 desembre
NADAL 

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

AGENDA
TOT EL DESEMBRE
CONCURS ATRAPALLIBRES
Busquem nois i noies d’entre 9 i 
12 anys que els agradi llegir i que 
vulguin participar fent de jurat del 
16è Premi de Literatura Infantil 
Atrapallibres que organitza el  
Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil.
Més informació i inscripcions a la 
Biblioteca

16 | DIMECRES
XERRADA
Naixement i transformació de l’amor 
(2a part)
A càrrec d’Aníbal Marrón.
Sala d’exposicions de Can Pelegrí.
A les 16 h
(Si pel context sanitari no es pot fer 
l’activitat presencial, es realitzarà de 
manera virtual per les plataformes 
Youtube i Instagram)

21 | DILLUNS
PRESENTACIÓ CURS XARXES
El curs es farà de l’11 al 25 de 
gener. Reserva de plaça al correu 
electrònic garantia.juvenil@eines-
pertothom.cat. En el moment de fer 
la inscripció es rebrà un enllaç per 
participar a la presentació. 
Adreçat a joves de 16 a 29 anys 
inscrits al programa Garantia Juvenil
De 10 a 14 h

Desembre

REIS MAGS D’ORIENT
2 de gener, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

LA MÀGIA TORNA Lliurament de cartes al Reis.
Cal inscripció prèvia. Més informació, a les xarxes socials dels Saltats.
Al Centre Cultural. A càrrec dels Saltats.

5 de gener, de 17 a 20 h

CAVALCADA DE REIS
Els Reis d’Orient iniciaran, al carrer de l’Estació, el recorregut per la Llagosta. 
Aquest any, els Reis passaran per molts més carrers. Per això, convidem als infants a rebre’ls des 
dels balcons i finestres.
Si heu de sortir al carrer, recordeu que heu de portar mascareta i mantenir les distàncies de 
seguretat. (No hi haurà llançament de caramels)



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Marc Ruiz Llorente

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

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

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

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

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

Isabel María Rodríguez Mañas
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

Dècada de 1950. 
Sant Antoni Abat. 

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas  Pérez

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

En primer terme, carro engalanat de la cavalcada de 
Sant Antoni Abat per la carretera nacional 152. Al 
fons, l’era de Cal Mora, que era enrajolada i tenia por-
xo. Aquesta era s’ubicava entre els actuals carrers de 
Sant Pau i  de Santa Rosalia, de cara a la carretera. Al 
fons a la dreta, l’actual carrer de les Escoles.

En primer término, carro engalanado de la cabalgata de 
San Antonio Abad por la carretera nacional 152. En el 
fondo, la era de Cal Mora, que era embaldosada y te-
nía porche. Esta era se ubicaba entre las actuales calles 
Sant Pau y Santa Rosalia, de cara a la carretera. Al fondo 
a la derecha, la actual calle Escoles.
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La salud, lo primero
Una vez más, desde el Ayuntamiento se han puesto todos los recursos necesa-
rios para que se puedan llevar a cabo los test masivos en el pueblo y así se 

los contagios de la Covid19 en el pueblo, tener una cierta tranquilidad y prevenir 
una tercera ola que sería fatal para la salud, el trabajo y la economía de muchas 
familias del pueblo. 

En verano, tanto el concejal de Salud Pública como el Alcalde, en reiteradas 
ocasiones pidieron al departament de Salut la Generalitat la posibilidad de ha-
cer estos tests masivos para contener la propagación del virus. En verano el 
Departament de Salut se echó atrás, cuando teníamos un preacuerdo. Ahora 
celebramos que hayan entendido lo necesario que son medidas como estas y 
se hayan podido realizar en el Centro Cultural. Además aprovechamos la visita, 
uno de los días, de la consellera de Salut para volver a reclamar la reapertura de 
las urgencias nocturnas en el ambulatorio del pueblo.

La salud de las personas no acaba ahí, ni la seguridad, por eso nuestro equipo 
de gobierno una vez más hemos vuelto a reivindicar el 25N Día internacional 
contra la violencia machista. Un día de reivindicación, de denuncia y de una lu-
ch a, todos los días del año, contra un machismo que mata y ha matado a miles 
de mujeres en nuestro país. 

La humildad abre puertas

El señor alcalde nos recuerda muchas veces, que el papel de la oposición es el 

pero no el único.  

La oposición y más en estos tiempos de pandemia, también trabajamos para 
aportar. Aportaciones que hacemos al equipo de gobierno en las comisiones 
informativas y durante los Plenos, pero que en primera instancia no son bien 
recibidas y… ¡Qué sorpresa! Las vemos publicadas en el twitter o en el facebook 
o en el instagram del Sr. Sierra, como si esa idea fuera de él o de su equipo, tiene 
síndrome del “Màgic Andreu” colocándose medallas.  

Sr. Sierra sea humilde, y reconozca que el tándem de Oposición y Gobierno a 
veces funciona, porque si no, cómo alguién dijo,  La humildad abre puertas, la 
prepotencia las cierra, y si eso no cambia en su actitud es lo que le pasará Sr. 
Sierra, que si alguna vez habíamos abierto nuestras puertas las cerraremos para 
no volver a abrirlas. 

Covid i nou regidor
municipis per frenar els casos de la COVID-19 a Catalunya, es va iniciar al poble 
la darrera setmana de novembre, de dilluns a dissabte, un cribratge amb test 
antigènic ràpid (TAR) al Centre Cultural. Aquest cribratge era necessari ja que 
l’alta densitat d’habitants de La Llagosta pot facilitar la propagació del virus. 

Segons dades del mateix Departament de Salut l’índex de risc de rebrot conti-
nua molt alt al poble, 332 casos cada 100.000 habitants i amb una taxa de re-
producció de l’epidèmia ponderada setmanalment de 0.73. En el marc d’aquesta 
campanya de cribratge masiu al poble, vàrem rebre la visita de la Consellera de 
Salut, Alba Vergés, amb la qual, vàrem tenir l’ocasió de poder conversar i fer-li 
arribar els neguits i necessitats compartides per tots els llagostencs i llagosten-
ques en matèria de salut. 

Pel què fa al darrer ple ordinari de 26 de novembre, ERC va donar suport a vàries 
mocions i manifestos com el del 25N o la declaració de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat, també vàrem donar suport a les ajudes progra-
mades per als comerços de la nostre localitat emmarcades en el Pacte per la 
reconstrucció social i econòmica que vàrem aprovar conjuntament amb la resta 
de forces polítiques. 

Per últim es va fer efectiu el canvi de regidor en ERC, sortint Xavier Cols i en-
trant el company Hèctor Arenas, passant a ser la portaveu del grup municipal la 
companya Cristina Segura. Com sempre voldríem tenir un record per a totes les 
persones afectades per la pandèmia.

Test covid masivos

Nuestro grupo municipal en octubre presento una propuesta para solicitar test 
masivos en la Llagosta, el distanciamiento social, protección personal y que-
darse en casa, cerrar las actividades comerciales, lúdicas, etc… Medidas que se 
toman como una de las principales herramientas para frenar la propagación del 
COVID y aplanar la curva.
A medida que los protocolos actuales comiencen a relajarse, puede surgir otra 
ola de infecciones, especialmente si no tenemos una buena idea de dónde y 
cuántos casos tenemos en la Llagosta.

detectar los casos que podrían contribuir a su expansión al no tener constancia 
de todos los que padecen la enfermedad los cribados masivos son “una pieza 

Hace un tiempo hubo un accidente en una fábrica química y se contamino el rio 
besos los técnicos ambientales realizaban análisis del agua en diferentes pun-
tos del rio y en diferentes días para ver la evolución de la contaminación y poder 

Por eso nuestra insistencia que con solo una sola vez solo podremos saber que 
en ese día los asintomáticos y sanos, pero no sabremos la evolución del covid 
en la Llagosta.

se hagan más test masivos en las próximas semanas y ver la evolución del 
covid en la Llagosta.
A pesar de los momentos difíciles que muchas familias están pasando os de-
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