
PARTICIPACIÓ
El parc de cal·listènia  
estarà acabat en els 
propers dies | 4

Gener 2021 76
núm

lallagostainforma.cat

  SOCIETAT

La Llagosta diu adéu a les festes de Nadal més atípiques | 3
08

ce
nt

vi
nt

ENTREVISTA
Mónica Reyes, 
presidenta de l’entitat 
local Aspayfacos | 12

ESPORTS
La Concòrdia comença la 
segona volta de la lliga a 
un punt del líder | 13





L’Ajuntament va 
organitzar tres 
activitats infantils 
virtuals
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Abans de la visita reial de di-
marts, els nens i nenes de la 
Llagosta van tenir l’oportuni-
tat de rebre una videotrucada 
dels Reis Mags d’Orient. Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van fer 
362 trucades i van parlar amb 
549 infants. A més, els Saltats 
van organitzar al Centre Cul-
tural un acte per tal que els 
infants poguessin lliurar les 
seves cartes als Reis. 
La Biblioteca va portar a ter-
me dues sessions virtuals de 
l’Hora del conte, a càrrec de 
Puri Ortega, amb temàtica 
nadalenca. A més, va sortejar 
tres paneres culturals, una 
infantil, una juvenil i una per 
a adults, entre les persones 
usuàries del servei de préstec, 
que seran lliurades aquest 8 
de gener als premiats, i va or-
ganitzar dos tallers, un sobre 
jocs d’escultura i un altre so-
bre les joguines òptiques.

Altres actes

L’Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta va 
muntar el Passatge de Nadal 
al Parc Popular del 4 de de-
sembre al 5 de gener, men-
tre que l’Associació Pessebre 

Vivent no va poder muntar 
en aquesta ocasió el tradicio-
nal Pessebre Vivent per les 
restriccions per la pandèmia. 
Com a alternativa, va instal-
lar un pessebre de cartró de 
grans dimensions al balcó de 
l’Ajuntament.

La Casa de Andalucía de la 
Llagosta va vendre productes 
tradicionals andalusos a la 
plaça d’Antoni Baqué els dies 
19 i 20 de desembre. L’entitat 
va organitzar el 12 de desem-
bre al Centre Cultural l’activi-
tat Ballem al Nadal amb dife-
rents actua cions.
A causa de la pandèmia, mol-
tes de les activitats de la pro-
gramació van ser virtuals. 
L’associació de DJ VIPS va 
muntar sessions de música 
actual i dels 90 els dies 18 i 19 
de desembre, mentre que el 
dia 31 va organitzar diferents 
activitats (tertúlies, entrevis-
tes, taules rodones sobre la 

La Llagosta deixa enrere l’any 2020
amb un Nadal atípic per la Covid-19
Amb la tradicional visita dels Reis Mags d’Orient, va 

música i sessions en directe) 
al Parc Popular en el marc del 
Passatge de Nadal. 
L’alumnat i el professorat de 
l’Escola Municipal de Música 
van protagonitzar el Concert 
de Nadal el dia 19 de desem-
bre i el d’Any Nou el dia 1 de 
gener.
Els dies 22, 23 i 24 de desem-
bre es van poder seguir pel Fa-
cebook de l’Ajuntament de la 
Llagosta tres activitats infan-
tils amb el protagonisme del 
Pare Noel, de les elfes i dels 
elfs, entre altres personatges 
nadalencs.
Els llums de Nadal van ser 
encesos a partir de l’11 de de-
sembre. Aquest any, també es 
va tornar a instal·lar un arbre 
de Nadal gegant al costat de 
l’Ajuntament. - Juanjo Cinta s 

Una imatge de la visita dels Reis Mags d’Orient a la Llagosta el 5 de gener. 

L’arbre de Nadal situat al costat de l’Ajuntament.



L’Ajuntament de la Llagosta ha 
iniciat el repartiment d’ordi-
nadors per a alumnes de Se-
cundària de l’Institut Marina. 
El Consistori ha decidit faci-
litar portàtils a l’alumnat que 
no té accés a cap dispositiu 
per poder seguir les classes 
amb normalitat. Segons s’in-
dica al conveni aprovat per 
la Junta de Govern Local, al 

colar, el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat encara 

EDUCACIÓ
L’Ajuntament ha destinat 7.800 euros a la compra del material

Ordinadors per a alumnes de 
Secundària amb necessitats
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Un dels tres projectes més 
votats en els primers pressu-
postos participatius de l’Ajun-
tament de la Llagosta està a 
punt de ser una realitat. El 
Consistori va contractar l’em-
presa BarMania Pro B.V. per 
al subministrament neces-
sari per a l’execució del pro-
jecte del parc de cal·listènia 
per un import de 12.752,07 
euros. Les obres, que estan 

Maresme per 5.246,56 euros. 
Aquest nou equipament, pro-
posat per Enric de Pablo, Juan 
José Jiménez, Víctor Ferrer i 
Jona than León, estarà ubicat 
al Parc Popular, al costat del 
Centre d’Atenció Primària. 

Colònies de gats

La idea més votada en els 
pressupostos participatius, 
presentada per Animalets, la 

de gats, que pretén assegurar 
que els animals estaran en 
condicions més sanes i se-
gures, es podrà fer realitat en 
les properes setmanes. Ja han 
arribat els contenidors que ha 
facilitat el Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental i ara cal 
adaptar-los al seu nou ús. 
El tercer projecte més votat 
va ser la creació de nous es-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El parc de cal·listènia estarà enllestit
en els propers dies al Parc Popular

El parc de cal·listènia està sent instal·lat al Parc Popular.

EDUCACIÓ

Condicionament de parterres a l’avinguda del Primer de Maig.

SOCIETAT

La Loteria de Nadal va deixar 
un pessic a la nostra locali-
tat. L’Administració de Loteria 
de la Llagosta va vendre una 
sèrie completa d’un dels cin-
quens premis, concretament 
el 37023. Els 60.000 euros del 
premi es van repartir entre els 

treta. Aquesta és la segona ve-
gada que toca un cinquè premi 
de Nadal a la nostra localitat, 
l’anterior va ser al 2018, però 
amb només un dècim venut. 
L’Administració de la Llagosta 
ha repartit premis de la loteria 
importants. El més gros va 
ser l’any 2006 al sorteig extra-
ordinari d’estiu dels nens de 
Sant Ildefons, quan va repartir 
4.000.000 d’euros. El 2019, va 
repartir 300.000 euros en un 
primer premi de la loteria dels 
dijous. - Xavi Herrero

60.000 euros 
de la Loteria
de Nadal

pais verds i arbres al municipi 
amb jardineres, arranjament 
de parterres i plantació de 
nou arbrat a diferents indrets. 
Aquesta proposta va ser im-
pulsada per Roger Periañez. 
Algunes de les actua cions ja 
s’estan fent i la resta estaran 
acabades durant aquest mes 
de gener. 
Les propostes, que han estat  
consensuades amb Periañez, 
són la instal·lació de noves 
jardineres a la plaça de Cata-
lunya, a la plaça de les Cultu-
res i a l’avinguda del Primer 
de Maig, l’arranjament de par-
terres a l’avinguda del Primer 
de Maig i la plantació de nou 
arbrat a la plaça d’Europa.  

la creació d’un parc de cal·lis-
tènia i nous espais verds i ar-
bres al poble van ser les tres 
propostes més votades en els 
primers pressupostos partici-
patius de l’Ajuntament de la 

nies de gats, amb un pressu-
post de 5.000 euros, va ser la 
proposta més votada amb 380 
vots, el 15,95% del total; la 
segona va ser la crea ció d’un 
parc de cal·listènia, de 18.000 
euros, amb 311 vots (13,06%); 
i la tercera, nous espais verds 
i d’arbres al poble, de 8.000 
euros, amb 277 vots (11,63%). 
- Juanjo Cintas

L’Escola Municipal de Música va fer el 19 de desembre el tradi-
cional Concert de Nadal. En aquesta ocasió va ser en  versió vir-
tual i va poder ser seguit pel canal de Youtube de l’Ajuntament 
de la Llagosta. La cinquantena d’alumnes del centre i el seu pro-
fessorat van preparar un repertori molt variat que va ser enre-
gistrat durant diversos dies. A més, el dia 1, l’Escola va oferir un 
concert d’Any Nou. - X.H.

no ha enviat els recursos ne-
cessaris. Així, l’Ajuntament 
de la Llagosta ha indicat que 
té la voluntat de garantir el 
dret a l’educació de l’alumnat 
i ha procedit a l’adquisició de 
diversos equips informàtics 
per un import de 7.800 euros  
amb l’objectiu de cedir-los a 
les persones més necessita-
des que no poden assolir-los 
pels seus propis mitjans.
El Consistori, a instàncies de 
la direcció de l’Institut Mari-

na, cedirà 28 portàtils, 26 per 
a ESO i dos per a alumnes de 
Batxillerat. L’alcalde, Óscar 
Sierra, ha manifestat que “ha 
estat un any molt dur per a 
moltes famílies i no podem 
esperar més temps a que la 
Generalitat faci la seva fei-
na; després de 3 mesos se-
guim sense resposta. Tot un 
trimestre esperant que en-
viïn una dotació per garantir 
un accés adequat a l’educa-
ció de tots i totes”. - X.H.



Durant el ple del 21 de desem-
bre, també es va aprovar, amb 
l’única abstenció de LLEC, el 
Pla Local de Joventut 2020-
2024, que és una eina que per-

coordinar, impulsar i dirigir les 
polítiques locals en matèria de 

cal de Joventut és impulsar les 
polítiques integrals de joven-
tut. És l’instrument d’ordena-

les polítiques de joventut que 
estableix les grans línies estra-

JOVENTUT
Només el grup municipal de LLEC es va abstenir

Aprovat el Pla de Joventut
de la Llagosta 2020-2024

tègiques a desenvolupar per 
part dels organismes compe-
tents en polítiques de joventut. 
Aquest és el tercer Pla Local de 
Joventut de la Llagosta.  
La Regidoria de Joventut, per 
començar a treballar l’elabo-
ració del Pla Local de Joventut 
2020-2024 i davant la impossi-
bilitat de redactar el document 
pels mitjans propis municipals 
per manca de recursos tècnics 
i humans, va demanar com a 

Jove de la Diputació de Barce-

lona el servei de suport i as-
sessorament per a l’elaboració 
de la diagnosi. El segon apartat 
del Pla, el disseny, va ser ela-
borat pels professionals de Jo-
ventut de l’Ajuntament. 
La regidora de Joventut, Nú-
ria Guerrero, va explicar que 
el Pla de Joventut se centra en 
dos aspectes, “l’emancipació 
juvenil i la participació”. “A 
més, crearem nous espais de 
treball transversals entre les 
diferents regidories”, va afe-
gir. - J. Cintas

2021 van quedar aprovades 
el 21 de desembre de forma 

ció d’un ple extraordinari amb 
els vots a favor del PSC i Cs i 
les abstencions d’ERC i LLEC. 
Les úniques al·legacions a 
l’aprovació inicial presentades 
per Cristina Segura, en repre-
sentació del grup municipal 
d’ERC, van ser desestimades.
Es congelen la gran majoria 
dels impostos, taxes i preus 
públics per tal de no agreujar 

que ja estan patint la ciutada-
nia i el comerç local per la cri-
si ocasionada per la pandèmia 
de la Covid-19. 

IBI i escombraries

Destaca la congelació de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) 
i de la taxa per a la recollida 
d’escombraries i neteja vià-
ria. La regidora d’Economia 
i Hisenda, Conchi Jiménez, 
va destacar la “congelació, 
en general, dels impostos 
del 2021” i va remarcar que 
l’Ajuntament assumirà direc-
tament 260.000 euros corres-
ponents a la taxa per a la reco-
llida d’escombraries.
També es va aprovar inicial-
ment, amb l’única abstenció 

de LLEC, el Pla especial urba-
nístic de regulació d’usos en 
les plantes baixes. “Es tracta 
d’una aposta decidida pel 
comerç de proximitat, un 
do cument per potenciar, im-
pulsar i consolidar els eixos 
co mer cials”, va explicar el re-
gidor d’Urbanisme, Marc Ruiz. 
“Amb aquest pla, volem pro-
tegir el comerç local, evitar 
la desertització comercial i 
que, amb l’especulació im-
mobiliària, els comerços es 
converteixin en habitatges”, 
va assegurar l’alcalde, Óscar 
Sierra.

ECONOMIA

Llum verda a la congelació 
dels impostos del 2021

A més, es va aprovar, per una-
nimitat, el Programa de segu-
retat alimentària de la Llagosta 
2021-2023, que es constitueix 
per ordenar les accions que es 
rea litzen des de fa anys des de 
l’Ajuntament en aquest àmbit i 
per donar resposta a l’exigèn-
cia normativa de crea r un re-
gistre d’establiments amb els 
epígrafs corresponents i una 
valoració del risc que indiqui 
la periodicitat en els controls. 
També pretén coordinar les 
accions i la comunicació amb 
la resta d’administracions. - 
Juanjo Cintas

La gran majoria d’impostos municipals no s’apujaran a la Llagosta.
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Els Pressupostos Generals de 
l’Estat contemplen una partida 
de més de tres milions d’euros 
per a la realització de projectes 
vinculats a la futura Estació in-
termodal de la Llagosta. Així ho 
va explicar el 4 de desembre l’al-
calde, Óscar Sierra, durant una 
roda de premsa que el Partit dels 
Socialistes va portar a terme a la 
plaça d’Antoni Baqué.
Sierra va destacar que els Pres-
supostos de l’Estat “avancen cap 
al Corredor del Mediterrani i 
cap a l’Estació intermodal de 
la Llagosta”. També, va indicar 
que “la partida per a comerç 
local s’incrementa un 112%”. 
L’alcalde va destacar que aquests 
pressupostos “ens ajudaran a 
sortir de la crisi” i va recordar 
que moltes persones necessiten 
ara mateix ajuda.
L’acte del PSC va comptar amb 
la presència, entre d’altres, dels 
alcaldes de Mollet, Josep Mon-

ràs, i de Montmeló, Pere Rodrí-
guez, i d’Arnau Ramírez, diputat 
socialista al Congrés. Ramírez va 
posar l’èmfasi en les mesures, 
partides socials i inversions al 
territori de la comarca del Vallès 
Oriental dels Pressuposts Gene-

POLÍTICA
Els Pressupostos de l’Estat hi destinen més de tres milions d’euros

Noves passes cap a l’Estació 
intermodal de la Llagosta

rals de l’Estat. “Set de cada deu 
euros d’aquest pressupost es 
destinen a temes socials”, va 
remarcar Ramírez, que va afegir 
que també contemplen la desa-
parició del peatge de l’AP7 de la 
Roca del Vallès. - J. Cintas

Roda de premsa del PSC a la Llagosta.

SALUT PÚBLICA

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
lliurat a l’alumnat de primer 
de Primària de totes les esco-
les de la nostra localitat un es-
toig amb un raspall i un tub de 

acció forma part del programa 
Dents fortes i sanes de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya 
per fomentar el raspallat de 

Campanya bucodental de l’Ajuntament
a l’alumnat de primer de Primària 

les dents com un hàbit de salut 
bucodental essencial per a la 
prevenció de la càries  i altres 
malalties de la boca. 
El programa s’adreça a l’alum-
nat de primer de Primària de 
tots els centres educatius de 
Catalunya. Aquests infants te-
nen l’edat idònia per aprendre 
a raspallar-se les dents correc-

tament i mantenir aquest hàbit 
de salut oral per a la resta de la 
seva vida. 
Com que aquest any no s’ha 
pogut realitzar la visita i fer 
l’explicació de com s’han de 
raspallar les dents,  per la pan-
dèmia de la Covid-19, s’ha fa-
cilitat a les escoles l’enllaç a un 
vídeo explicatiu. - J.C.

SOCIETAT

La presidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona, Eva Menor, 
i el diputat de Turisme, Juan 
Luis Ruiz, van visitar el 17 de 
desembre la Llagosta per reu-
nir-se amb l’alcalde i diputat 
de Comerç, Óscar Sierra. Du-
rant la trobada, l’alcalde els va 
explicar de primera mà dos 
dels projectes fonamentals per 
al futur de la Llagosta, la nova 
zona d’activitat econòmica 
prevista al sector de Can Pere 
Gil i l’Estació intermodal del 
Corredor del Mediterrani. 
Menor i Ruiz van venir al nostre 
municipi per conèixer millor la 
realitat de la nostra localitat 
i, especialment, aquests dos 
projectes, “que seran claus 
en el futur de la Llagosta”, se-
gons va destacar l’alcalde, que 
els va mostrar uns plànols so-
bre el sector econòmic de Can 
Pere Gil. Óscar Sierra va donar 
detalls als dos diputats sobre 

com és la Llagosta. També es 
va parlar de les actuacions que 

la Diputació a la Llagosta, com 
ara les reformes dels parcs in-
fantils i del carrer de l’Estació, 
entre d’altres. 

ci de l’Ajuntament de la plaça 
d’Antoni Baqué. Menor i Ruiz 
van signar en el Llibre d’honor 
del Consistori llagostenc. L’al-
calde els va regalar un exem-
plar a cadascun del llibre Mira-
des. La Llagosta: Passat,  present i 
futur. 

de l’Ajuntament, es va fer una 
visita a les instal·lacions de la 

ments emblemàtics de la nos-
tra localitat, que des del 1950 
elabora vins escumosos i ca-
ves. Els diputats van rebre ex-
plicacions sobre els orígens de 
l’empresa Boreal, la seva evo-
lució i la seva realitat ac tual. - 
Juanjo Cintas 

Els diputats provincials de
Desenvolupament Econòmic i de 
Turisme van visitar la Llagosta

L’alcalde, amb els diputats Menor i Ruiz.
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L’Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de la Llagosta, 
Animalets, ha posat a la venda 
el calendari solidari del 2021. 
Aquest és el tercer calendari 
solidari que edita l’entitat de la 
nostra localitat i manté el preu 
de cinc euros.
El calendari mostra imatges 
dels gats del refugi que estan 
en adopció, amb una breu ex-
plicació de cadascun d’ells per 
si algú vol adoptar-los. També 
s’hi han marcat festivitats re-
lacionades amb els animals. 
“És un calendari que mostra 
els gats invisibles, que no-
saltres diem. Són invisibles 
perquè són gats ja grans, 
que potser no són tan afec-

tuosos, però que estan en 
adopció i costa que siguin 
adoptats”, diu la presidenta 
d’Animalets, Montse Segura. 
La recaptació del calendari es 
destinarà majoritàriament per 
afrontar les despeses del re-
fugi de gats, que està situat a 
prop de la riera Seca.
A la Llagosta, el calendari es 
pot adquirir a dos comerços, 
Glitters, al número 9 de l’avin-
guda Primer de Maig i  La Fau-
na, al número 2 del carrer del 
Mercat. També es pot comprar 
al mateix refugi de gats d’Ani-
malets els dimarts i dijous de 
16 a 18 h i a les parades soli-
dàries de l’entitat, si la situació 
sanitària ho permet. - J.L.R.

Animalets posa a la venda
el calendari solidari del 2021

SOCIETAT

El Mercat Municipal de la Lla-
gosta serà el protagonista d’un 
dels episodis del programa de 
TV3 Gent de mercats i comerços. 
El 18 de desembre, l’equip de 
la productora del programa i 
la seva directora, Tana Colla-
dos, van venir a la nostra loca-
litat per fer l’enregistrament. 
La sèrie va començar el 23 de 
desembre i el capítol en el qual 
sortirà el Mercat de la Llagosta 
està previst que s’emeti entre 
la segona quinzena de febrer 
i principis de març. El progra-
ma vol reivindicar la cultura 
alimentària i mostrar la passió 
i el compromís dels paradis-
tes amb la feina ben feta. Per 
a Tana Collados, el producte 
fresc que s’ofereix al mercat té 
un gran valor nutricional. - X.H.

COMERÇ
L’emissió està prevista per als mesos de febrer o març

TV3 ja ha enregistrat el programa 
sobre el Mercat Municipal

Rafael Ruiz, de 58 anys i d’HD 
Serveis, és el nou president de 
l’Associació de Comerciants i 
Serveis (ACIS) de la Llagosta. 
L’entitat ha renovat la junta. El 
nou responsable substitueix 
Héctor Gil, que continuarà a la 
junta directiva amb una fun-
ció de vocal. El canvi s’ha pro-
duït després d’unes converses 
entre diversos comerços de la 
nostra localitat.

La nova junta

La nova junta de l’entitat està 
formada pel vicepresident, 
Carlos Lupe, de La Carpa; el 
secretari Guillermo Sandoval, 
de Calzados Vallès; el tresorer 
Pere Giménez, d’Autotronic; i 
els vocals, Jaime Calvet, San-
dra Sánchez, Tamara Sán-
che z, Meri Fabregat, Zaahira 
Vilchez, Eli Bernado, Antonio 
Gómez, Silvia Roviralta, An-
tonia Guevara i Héctor Gil. 
“Aquesta junta, ara per ara, 
la considerem que està en 
funcions perquè aquest mes 
de gener haurem de fer una 

, assegura el 
nou president de l’ACIS, Rafael 
Ruiz. Un dels principals ob-
jectius de la nova junta és mi-
llorar la relació amb l’Ajunta-
ment i la comunicació interna. 
“Ens agradaria poder col·la-
borar i participar en tot allò 
que l’Ajuntament ens pugui 

COMERÇ
Rafael Ruiz és el nou president de l’entitat

L’Associació de Comerciants  
renova la junta directiva

plantejar i poder exposar 
les nostres idees i projectes. 
A més, en l’àmbit intern, ens 
dividirem per sectors i cada 
sector tindrà un vocal, que 
serà la persona de referèn-
cia perquè el comerç pugui 
aportar idees o suggeri-
ments”, explica Ruiz. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Rafael Ruiz. MEDI AMBIENT

Ami HB i Sonia López Gómez van rebre un val de 50 euros ca-
dascuna per comprar al Mercat Municipal de la Llagosta com a 
guanyadores d’un concurs de reciclatge de paraigües que va or-
ganitzar l’Ajuntament durant la Setmana Europea dels Residus.

Dues guanyadores del concurs 
de reciclatge de paraigües

El programa va ser enregistrat el 18 de desembre.



SALUT

MEDI AMBIENT

La Delegació del Govern Cen-
tral a Catalunya va fer arribar 
a principis de desembre a 
l’Ajuntament de la Llagosta 
2.000 mascaretes, que van 
ser lliurades posteriorment 
a les famílies més necessi-
tades i al personal municipal 
que atén directament al pú-
blic. En total, el Govern Cen-
tral va donar a la Diputació 
de Barcelona 171.000 mas-
caretes per a poblacions de 
menys de 20.000 habitants. 
Una part de les mascaretes 
que va rebre l’Ajuntament de 
la Llagosta van ser lliurades 
durant el repartiment d’ali-
ments que fa l’entitat local 
Rems. - J.C.

El Consorci Besòs Tordera i el 
Consorci del Besòs han pre-
sentat el pla Viu el Besòs!, que 
preveu actuacions a la conca 
per un import de més de 227 
milions d’euros. Aquest pro-
jecte compta també amb el su-
port de l’AMB, la Diputació de 
Barcelona i l’ACA, entre altres 
administracions, i l’objectiu és 
aconseguir fons europeus per 
poder tirar-lo endavant al més 
aviat possible. 
Viu el Besòs! preveu impor-
tants actuacions en un tram 
de 72 km de la conca i una su-
perfície superior als 500 km. El 
pla incideix en aspectes com la 
qualitat de l’aigua, la biodiver-
sitat, els horts urbans, la mo-
bilitat i el canvi climàtic, entre 
altres.
El projecte està estructurat en 
sis eixos temàtics:
1.- Reducció de la contamina-
ció i millora de la qualitat de 
l’aigua amb la construcció de 
tancs de tempesta i control de 

5.- Adaptació al canvi climàtic 
i innovació amb el control del 
risc d’inundació vinculat als 
efectes del canvi climàtic, la 
protecció i recuperació del sis-
tema dunar de les platges del 
litoral i la creació d’Estacions 

L’alumnat de 1r d’ESO de l’INS  
Marina va participar en la Set-
mana Europea de la Prevenció 
de Residus. Els estudiants van 
realitzar una activitat didàcti-
ca preparada pel professorat 
de Socials. Un dels objectius 

punts, i la creació de punts de 
sortida difusa de les EDAR al 
riu.
2.- Millora de la biodiversitat i 
la connectivitat ecològica amb 
la renaturalització d’espais, la 
recuperació d’hàbitats, l’erra-
dicació d’espècies invasores 
i la naturalització de murs de 
formigó.
3.- Agricultura urbana soste-
nible amb l’ordenació de les 
zones d’horta i l’aposta per la 
formació en agricultura soste-
nible.
4.- Espais per a la salut, la mo-
bilitat sostenible i la sensibilit-
zació ambiental amb la millora 

foment de la mobilitat activa.

2.000
mascaretes

L’INS Marina es va sumar
a la Setmana dels Residus

MEDI AMBIENT
Viu el Besòs! preveu actuacions en un tram de 72 quilòmetres

Projecte per recuperar el Besòs amb 
una inversió de 227 milions d’euros
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de l’activitat era que prengues-
sin consciència de la quantitat 
d’embolcalls que es fan servir. 
Tots els alumnes van rebre un 
portaentrepans sostenible del 
Consorci de Residus facilitat 
per l’Ajuntament. - X.H.

Diferents 
administracions 
impulsen les accions 
previstes

d’Aigües Regenerades.
6.- Comunicació i sensibilitza-
ció ambiental amb l’impuls de 
l’observatori RIVUS, amb ac-
cions de comunicació, d’edu-
cació ambiental i sensibilitza-
ció ciutadana. - J. Cintas

El riu Besòs, al seu pas per la Llagosta. EDUCACIÓ

El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística obrirà en 
els propers dies el termini 
d’inscripció per al segon tri-
mestre dels cursos de català. 
Aquelles persones que han 
fet algun curs en el darrer 
any, es podran matricular els 
dies 11 i 12 de gener. Per a la 
resta, el període d’inscripció 
serà del 13 al 15 de gener. 
L’inici de les noves classes, 
que seran de diferents ni-
vells, està previst per al dia 
25 de gener. Les inscrip-
cions en línia s’hauran de fer 
al web del Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental a partir 
del proper  11 de gener. - J.C.

Nous cursos
de català
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Operaris de l’empresa Applus 
Norcontrol van fer els dies 1 i 
2 de desembre un estudi geo-
tècnic a la zona que acollirà el 
nou Centre d’Atenció Primària 
de la Llagosta, entre els car-
rers del Mercat i de Jaume Bal-
mes i l’avinguda de l’Onze de 
Setembre. L’empresa pública 
Infraestructures de la Genera-
litat és la que va fer l’encàrrec 
de l’estudi del terreny.
Un total de 28 empreses op-

projectes per a la redacció 
del projecte bàsic, el projecte 
executiu i la posterior direcció 
d’obra del nou Centre d’Aten-
ció Primària de la Llagosta. 
En un principi, s’havien rebut 
un centenar d’ofertes, però 

després de l’elaboració de 
l’informe per a l’anàlisi de les 
esmenes requerides al sobre 
de sol·licituds de participació 
i documentació general pre-
sentada a la licitació.
El pressupost de la licitació 
és de 443.408,27 euros. La 
durada del contracte serà de 

set mesos. L’Ajuntament de la 
Llagosta va cedir al Servei Ca-
talà de la Salut de la Genera-
litat l’espai. En aquest terreny, 
la Generalitat construirà un 
ambulatori de 1.700 metres 
quadrats i substituirà l’actual, 
que va ser inaugurat el 1987 
i ja està totalment desfasat. 
Els terrenys cedits a la Gene-

SALUT

Estudi dels terrenys en els 
quals es construirà el nou CAP

ralitat, amb una superfície de 
860,70 metres quadrats, van 

pament sanitari-assistencial 

puntual del Pla General d’Or-
denació Urbanística aprovada 

de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat. - J.C.

Treballs realitzats als terrenys que acolliran el nou CAP.

SOCIETAT

Un gran nombre de persones 
van visitar el Passatge de Na-
dal, que l’Associació d’Esdeve-
niments Culturals de la Llagos-
ta va muntar al Parc Popular 
entre els dies 4 de desembre i 
5 de gener. Aquesta ha estat la 
tercera edició del Passatge de 
Nadal Noël: Le Voyage Magi-
que, una de les activitats des-
tacades de la programació de 
Nadal a la nostra localitat.
El disseny del recorregut va ser 
pensat per respectar la distàn-
cia de seguretat entre l’equip 
artístic i les persones assis-
tents, en grups d’un màxim de 
sis persones amb una dura-
da aproximada de cada passi 
d’uns quinze minuts. El presi-
dent de l’Associació d’Esdeve-
niments Culturals de la Llagos-
ta i dissenyador d’escenaris, el 
llagostenc José Antonio Guer-

completament nou i adaptat 
a les restriccions sanitàries. 
Les persones que van visitar 
el Passatge van gaudir de de-
corats interiors i exteriors, que 
van comptar amb la presència 
d’elfs màgics i del mateix Pare 
Noel, a qui van poder lliurar-li 
les seves cartes i fer-se una 
foto.
El col·lectiu d’actors i actrius 
vallesans del grup Horrory-
zeme va repetir en la part in-
terpretativa de l’espectacle. 
Álvaro Monterrubio es va fer 
càrrec dels audiovisuals i José 
Molina es va ocupar de la so-
norització. Des de la primera 
edició, l’esdeveniment compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Llagosta i d’establiments 
comercials del municipi. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

en el Passatge de Nadal

El Pare Noel i una elfa, al Passatge de Nadal.

El Club Deportivo La Concòrdia 
ha donat 60 quilos d’aliments 
a l’entitat local de voluntariat 
Rems. Una de les jugadores 
de l’equip sènior llagostenc i 
impulsora de la iniciativa, So-
nia Blanco, va fer el lliurament 
dels aliments recaptats a la 
presidenta de Rems, Maribel 
Calzado, el dia 3 de desembre.
Entre els aliments que més 
s’han recaptat hi havia pasta, 
sucs i galetes. “Estem molt 
satisfets perquè hem po-
gut aportar el nostre granet 
d’ajuda. Han col·laborat en 
la recaptació moltes perso-
nes vinculades al club i tam-
bé gent que ha volgut donar 
aliments després de conèi-
xer la nostra crida”, explica-

va la jugadora de La Concòrdia 
Sonia Blanco. La campanya de 
recollida d’aliments va comen-

SOLIDARITAT

El CD La Concòrdia dóna 60 
quilos d’aliments a Rems

çar el 18 de novembre i va 
acabar el 3 de desembre. - J.L. 
Rodríguez. 

Maribel Calzado i Sonia Blanco, amb els aliments donats.

Prop d’un centenar de perso-
nes van participar en la Zum-
ba Gegant 2020, que va tenir 
lloc el 29 de novembre en un 
format virtual per la xarxa so-
cial Twitch. L’activitat estava 
organitzada per la Colla Ge-
gantera de la Llagosta i no hi 
havia opció d’inscripció prèvia 
perquè era gratuïta.
L’acte va mantenir el seu es-
perit solidari i enguany la 
causa va ser per a La Marató 
de TV3, que estava dedicada 
a recaptar diners per la lluita 
contra la Covid-19. L’entitat 
llagostenca va animar als par-
ticipants a fer les donacions 

de La Marató de TV3. “No hi 
havia inscripció prèvia i, per 
tant, no sabíem com seria la 
participació. La satisfacció 
ve pel total de visualitza-
cions en directe, prop d’un 
centenar, i els comentaris 
positius”, explicava el cap de 
colla i president de la Colla Ge-
gantera, Pablo Martín.
L’activitat va començar a les 
nou del matí i es van fer diver-
ses classes de zumba virtuals 

2021, la Colla Gegantera es-
pera poder celebrar la Zumba 
Gegant físicament. - J.L.R.B.

Un centenar de persones
participen en la Zumba Gegant

SOLIDARITAT



NÚM 20 / Abril 2020“Em sento molt orgullós del Centre
Cultural que tenim a la Llagosta”

Va ser regidor del 1991 al 1995 i ara ho és des 
del 2003. Que li atrau de la política local?
En la primera etapa vaig ser regidor de Joventut 
i em va interessar que podies col·laborar a que la 
joventut tingués el seu espai. En la segona etapa, 
he tingut diferents càrrecs. El que més anys he 
tingut és regidor de Cultura, sent una etapa molt 
enriquidora, perquè vaig tenir contacte amb to-
tes les entitats culturals. A banda del bon tracte i 
intentar ajudar a les persones.

Ha canviat molt la política local?
Abans era diferent perquè hi havia moltes ca-
rències al municipi. Es va haver de treballar 
molt per equipar el municipi, en àmbits espor-
tius, culturals o d’oci. Com ara, el Centre Cultu-
ral i Juvenil Can Pelegrí, que és un exemple de 
les necessitats que hi havia, un equipament que 
es mereixia com a poble. Ara hi ha unes neces-
sitats ja cobertes, amb bons equipaments, i les 
necessitats són altres. La joventut i les persones 
necessiten altres coses, com ara millorar la con-
vivència, treure les barreres arquitectòniques... 
entre altres, tenint en compte les limitacions 
econòmiques que hi ha.

Quina ha estat la satisfacció més gran?
Tot el que feia falta es va fer. Això és motiu d’or-
gull. Tot i que especialment, perquè em tocava 
més directament a mi, em sento molt orgullós 
del Centre Cultural de la Llagosta. S’ha de re-
conèixer que és un gran equipament i les per-
sones de fora del poble se sorprenen de la gran 
qualitat d’espai, so i que sigui polivalent. El dia 
de la inauguració em vaig sentir molt content, 
perquè la cultura es posava a la primera plana 
de la Llagosta. A més, es va posar en marxa una 
programació estable de primer nivell, d’obres de 
Barcelona.

Quin és el seu lloc favorit de la Llagosta?
Hi ha molts emplaçaments que un recorda des 
de petit. Però de tots, cal destacar la rambla de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre. Quan es va 
desdoblar la carretera nacional que passava per 
la Llagosta, es va recuperar per al poble i es va 

molt important i que es va lluitar és el Parc Po-
pular. I un tercer lloc, del que em sento orgullós, 
és l’estació de tren de la Llagosta, que abans tan 
sols n’era un baixador. - José Luis Rodríguez

Mariano García (PSC) 
64 anys. 
Jubilat. Soci del Club Dominó La Llagosta, de la Casa 
del Pueblo i de la Penya Blaugrana.
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A casa vau decidir que qui deixa-
va de treballar per cuidar el Marc 
fossis tu.
Quan vam tenir el Marc un dels dos va 
haver de deixar de treballar. Eren dos 
nadons i el sou del meu marit era més 
gran que el meu i vam decidir que jo 
anava a empènyer del carro. Tant de 
bo haguéssim pogut estar tots dos a la 
seva cura al 100%.

Va ser un canvi molt dràstic?
Tremend. No en si la discapacitat, 
sinó el principi. Van ser dos mesos 
d’incubadora, respiració assistida, 
menjava per sonda,... El primer 
moment era sí tirava o no tirava. Jo 

el Marc, perquè estava hospitalitzada, 
i aquest impacte va ser terrible. És 
un dolor que ara per ara encara 
ho segueixes tenint. Però ho vas 

calia tirar.

Com van ser els inicis?
Al poc temps el Marc va començar a 
tirar, després de decidir que comencés 
a respirar per ell mateix. Nosaltres 
estàvem molt contents i després 
va venir el procés d’anar coneixent 
quines lesions hi havia. Van passant 
els mesos i anem veient que el Marc et 
sentia però no et veia, no movia mans, 
ni cames. Al principi intentes dir bé, 
sóc novata, ja farà alguna cosa. Però 

I Aspayfacos quin paper ha jugat?
Mira, va arribar una etapa, quan el 
Marc tenia vuit anys, que es va obrir 
una mica l’associació, que es dedicava 
sobretot a persones més grans. 
En aquell moment estava Carmen 
Guirado, que em va comentar el nou 
projecte. Al principi jo no estava molt 

amb altres persones, amb altres nens 
més grans, però bé. Vaig anar a una 
xerrada i vaig sentir que tots tenien les 
mateixes necessitats que jo. Perquè 
quan parles amb la gent i et pregunten 
com va el Marc contestes bé, bé, però 
el que vas patint t’ho quedes dins i 
a Aspayfacos vaig veure que el que 
explicaven era el que també em passa 
a mi amb el Marc.

Un nou canvi?
Em va obrir una altra porta. Encara 
que tu vulguis normalitzar i que el 
Marc estigui en un entorn com els 
altres, no és com els altres, per molt 
que ens costi, té altres necessitats 
especials que cal cobrir. El Marc 
socialitzava més amb els adults. A 
l’Escola Can Vila ja va aprendre que hi 
havia altres nens, a relacionar-se a la 
seva manera.

En aquest sentit, Aspayfacos també 
ha evolucionat?
Sí, ara hi ha usuaris diferents i 
necessitats diferents. Amb el nou pro-

clar, estava la seva germana al costat 
i veies els estímuls de la Sandra. 
Aquí ja van començar a derivar-
nos a l’atenció precoç. El Marc tenia 
gairebé quatre mesos i vam començar 
a mirar com gestionàvem la situació, 
buscar informació, què podíem fer, 
metges privats, segones opinions,..., 
aquí és on et tornes una mica boig.
Els tres primers anys van ser 
complicats, perquè, no és que 
t’amaguis, però no et relaciones igual, 
portes la teva vida, el teu nen, que 
vagi fent les seves teràpies, tens uns 
problemes que no són el dels altres.

Suposo que aquí arribaria un altre 
canvi?
Quan la Sandra va començar P3, el 
Marc va començar a l’Escola Can 
Vila d’educació especial, a Mollet, i 
aquí se’ns va obrir una porta molt 

d’entrada ja ens van dir que aconse-
gui rien que el Marc caminés. Això 
per a mi va ser una porta oberta. 
Als cinc anys va començar a fer els 
primers passos amb caminadors.
Quan la Sandra va començar el col·legi 
també ens relacionàvem més amb 
altres pares, però clar el Marc venia 
amb nosaltres i no podíem seguir 
el mateix ritme que els altres, ja que 
també es posa molt nerviós fora de la 
seva rutina. Però l’acceptació va ser 
bona.

jec te fèiem dos torns, per edats. Ara 
ja no. Les capacitats són les mateixes. 
A més, els més petits hi ha dies que 
estan malalts, falten i aquest temps de 
monitoratge calia pagar-lo igual. Així 

monitoratge. D’aquesta manera tots 
socialitzen i entre ells s’ajuden molt, 
estan tots molt pendents de tots

A més, també interacteu amb altres 
entitats.
Sí. El tenir un espai propi ens ha 
permès fer alguna festa perquè 
la gent s’acosti a conèixer-nos. A 
més del festival dels Rocieros i el 
calendari, hi ha el projecte de l’Institut 
Marina. Durant unes setmanes un 
grup de nois vénen a compartir les 
activitats que fem. Quan acaben, 
surten amb una idea diferent de la 
que tenien en arribar. Descobreixen 
com es relacionen, l’afecte que tenen, 
comparteixen, és molt bonic. Els 
nens es posen molt contents quan es 
troben pel carrer als nois de l’Institut 
i els saluden.

Seguiu dient-los nens encara que 
tinguin 60 anys.
Sempre seran nens. Són nens grans 
perquè mantenen aquesta innocèn-
cia. Quan et somriuen ho fan de veri-
tat, no perquè sigui una cosa imposa-
da. Per a nosaltres, són nens, perquè 
depenen de nosaltres. - Xavi Herrero

Fa sis anys que forma part d’Aspayfacos i 
dos que n’és la presidenta. Mare fa 14 anys 
d’un noi amb un 86% de discapacitat, Marc, 
i la seva germana, Sandra. Des de llavors, és 

una empresa d’electrònica.

“A Aspayfacos vaig 
veure que el que 
explicaven era el que 
també em passa a mi 
amb el Marc”
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Carlos Portero, de 19 anys i 
veí de la Llagosta, està jugant 
aquesta temporada amb el Mo-
llet de la Primera Catalana de 
futbol. El migcampista ha estat 
cedit pel Lleida, de la Segona 
Divisió B espanyola, que el va 

rades.
El llagostenc va destacar la 
temporada passada amb la 
Damm, a la Divisió d’Honor ju-
venil, que és la màxima catego-
ria estatal. L’equip lleidatà es va 

anys de contracte. En un primer 
moment, se li va plantejar anar 
cedit una campanya a un equip 
de la Tercera Divisió, però 
posteriorment entitat i jugador 
van acordar anar al Mollet. “És 
un històric que busca lluitar 
per l’ascens a la Tercera Di-
visió. Tenim una plantilla de 
molta qualitat i podem inten-
tar-ho”, explica el llagostenc, 
que també és membre del cos 
tècnic de l’aleví A del Mollet, a 
Preferent, i que es mostra satis-
fet de la cessió al club molletà.
Des que va arribar a mitjans 
d’octubre, Portero encara no 
ha pogut debutar amb l’equip 

“perquè just es va aturar la 
competició; hi ha ganes de 
competir ja”, admet el futbo-

aquest mes de gener la lliga de 
Primera Catalana i ja pugui de-

molletanes. 
En acabar la temporada, Car-
los Portero tornarà a la disci-
plina del Lleida amb l’objectiu 
de complir el seu segon any de 
contracte a l’equip de la Segona 
Divisió B. - José Luis Rodrí gue z 
Beltrán

El primer equip del Club De-
portivo La Concòrdia es des-
plaçarà dissabte a la pista 
de la Penya Esplugues B per 
disputar el primer partit de la 
segona volta de la lliga al sub-
grup 2A de la Segona Divisió 
espanyola. Les llagostenques 
ocupen la segona posició, 
empatades amb el Club Na-
tació Caldes amb 17 punts i a 
un punt del líder, l’Eixample, 
mentre que el seu proper rival 

punts. 
En el partit de la primera vol-
ta, que es va jugar el 8 de de-
sembre perquè va ser ajornat 
en el seu moment per positius 
de Covid-19, l’equip de Javier 
Ruiz va guanyar per 4 a 2. El 
partit va ser molt disputat. La 
Concòrdia va haver de remun-
tar a la segona part un resul-
tat en contra de 0 a 2 amb dos 
gols de Villa, un de Sonia i un 
altre de Leyre.

A un punt del líder

Durant la primera volta, el 
conjunt llagostenc ha guanyat 
cinc partits, n’ha empatat dos 
i només n’ha perdut un, el que 
li va guanyar el CN Caldes. La 
Concòrdia va tancar el 2020 
amb una clara victòria (10-0) 
contra el cuer, l’Atlético Mer-
cadal, en un enfrontament que 
va tenir lloc al CEM El Turó. 

Naiara, envoltada de jugadores de l’Eixample. 

FUTBOL SALA 

La Concòrdia comença
la segona volta de la lliga

Carlos Portero.

FUTBOL

Carlos Portero, cedit al Mollet 
de Primera Catalana pel Lleida

KARATE

La llagostenca Valeria Chacón, 
esportista de 9 anys de l’Escola 
de Karate Senshi Dojo de San-

en desena posició d’un total 
de 25 participants en el Cam-
pionat d’Espanya infantil, que 
es va disputar del 18 al 20 de 
desembre a Guadalajara. Per 

en la segona fase, a la qual van 
accedir les vuit primeres. En 
kumite, va quedar eliminada 
en el primer combat. La seva 
rival també va perdre poste-
riorment i no va tenir opció a 
la repesca. Valeria Chacón, de 
categoria aleví, competia per 
primera vegada en un Campio-
nat d’Espanya. - J.C.

Valeria Chacón participa
en el Campionat d’Espanya 

El partit va ser molt còmode 
per a l’equip que entrena Ja-
vier Ruiz. Al minut 1, Mercè 
va marcar el primer gol. La 
mateixa Mercè va fer el 2 a 0 al 
minut 3 i, poc després, Sonia 
va aconseguir el 3 a 0. El do-
mini local va ser aclaparador i 
els gols van arribar un darrere 
de l’altre. Abans del descans, 
Villa va fer tres gols, Sandra, 
un i Mercè, un altre. 
Durant la segona part, les lo-
cals van baixar el ritme. Paula 
i Sonia van marcar i van arro-
donir la golejada. 
Abans de golejar el cuer, la 
Concòrdia va guanyar per 2 a 

3 a la pista del Ripollet. Les de 
la Llagosta van encaixar aviat 
el primer gol. Després es van 
fer amb el control del partit i 
Sonia va empatar de penal. 
Abans del descans, en un bon 
contracop, Sandra va marcar 
l’1 a 2.
Al començament de la segona 
part, Naiara va fer l’1 a 3. El 
Ripollet va arriscar amb por-
tera-jugadora i va fer el 2 a 3, 
però la Concòrdia es va man-
tenir ferma en defensa i es va 
emportar els tres punts. 
La Concòrdia va empatar el 5 
de desembre (4-4) amb el lí-
der, l’Eixample. - Juanjo Cintas

El pupil del llagostenc Raúl 
Gracia, Martín Parejo, ha es-
tat preseleccionat per als Jocs 
Paralímpics de Tòquio 2021. 
L’entrenador d’atletisme de la 
nostra localitat i l’atleta que 
dirigeix al Club Atlètic Mollet 
van rebre el comunicat de la 
Federació espanyola al mes de 
desembre.
“L’objectiu pel qual treba-
llem són els Jocs Paralím-
pics, però també volem ar-
ribar bé al juny a l’Europeu. 

ATLETISME
Martín Parejo ha de fer la marca mínima en salt de llargada

El pupil de Raúl Gracia, 
preseleccionat per als Jocs

Hem de seguir fent treballs 
de càrrega aquestes setma-
nes per estar en condicions 
al març”, diu Gracia, que s’ha 
mostrat il·lusionat en rebre 
la preselecció i veure com fa 
un pas més per ser a les se-
ves primeres olimpíades. “És 
un somni anar-hi. Ja només 
tenint l’opció és impressio-
nant. Ara estem preseleccio-
nats i hem de tancar el tema 
assolint la marca mínima en 
el salt de llargada”.

La marca mínima per assegu-
rar un bitllet per als Jocs Pa-
ralímpics en salt de llargada 
és de 6,31 metres. L’atleta i 
l’entrenador preveuen superar 
aquesta marca durant el pri-
mer semestre d’aquest any.
Martín Parejo i Raúl Gracia ja 
han iniciat els entrenaments 

a poder competir al febrer i 
març en els campionats català 
i estatal. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

Valeria Chacón, amb un company del seu club. Foto: Senshi Dojo



HALTEROFÍLIA

Sonia Bocanegra ha guanyat la 
Copa d’Espanya màster de més 
de 40 anys, que va organitzar la 
Federació Espanyola d’Haltero-
fília. La llagostenca es va impo-
sar en la categoria d’aixecament 
de pes de 59 kg. La competició 
va tenir lloc el cap de setmana 
del 19 i 20 de desembre, però 
no es va fer en una única seu. 
Cada participant ho va fer des 
del seu gimnàs i Bocanegra va 
completar amb èxit la seva par-
ticipació des de Sabadell, per 
acabar assolint l’or. 
La llagostenca va presentar-se 
a la competició sense saber si 
podria lluitar per les medalles. 
“No m’ho esperava, perquè 
durant tot l’any no s’ha pogut 
entrenar bé. Durant l’estat 
d’alarma, i gairebé tot l’any, 
vaig fer els exercicis a casa i 
no és el mateix”, explica Sonia 
Bocanegra, que està molt con-
tenta per guanyar l’or. - J.L.R.B.

Sonia Bocanegra 
guanya la Copa 
d’Espanya

Els llagostencs Dani Muñoz 
i Álex Parejo coincideixen 
aquesta temporada a La Sa-
lle Montcada d’Handbol, de la 
Primera Divisió espanyola. Els 
dos jugadors de la nostra loca-
litat, de 19 anys i que juguen 
en la primera línia, es van for-
mar a les categories inferiors 
del Joventut Handbol La Lla-
gosta i ara intenten fer-se un 
lloc en un dels clubs més po-
tents del Vallès Occidental.
Dani Muñoz ja encadena dues 
temporades a La Salle Mont-
cada, tot i que durant el seu 
primer any va compaginar 

txa només del primer equip. 
“L’objectiu que tenim és 
consolidar-nos en una zona 
tranquil·la de la categoria, 

HANDBOL
Els dos joves llagostencs juguen a La Salle Montcada

Dani Muñoz i Álex Parejo, a
la Primera Divisió espanyola

però sempre competint. 
Som un grup de nois jove, 
que vol fer-se un lloc”, expli-
ca Dani Muñoz, que es mostra 

content de poder jugar en-
guany amb el seu amic, Álex 
Parejo, que va aterrar aquesta 
temporada a La Salle Montca-

Dani Muñoz i Álex Parejo.
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da d’Handbol després de des-
vincular-se de l’Handbol Ca-
novelles de la Lliga Nacional 

txar pel Montcada ha suposat 
un salt de categoria a estatal. 
“És un salt gran, de qualitat; 
cal posar-se les piles per-
què la competència és més 
forta. La proposta de La Sa-
lle Montcada em va agradar 
perquè, principalment, és 
una categoria estatal, però 
també perquè em permet 
compaginar els estudis i hi 
ha el meu amic Muñoz”, as-
senyala Parejo, satisfet amb el 
canvi.

La Salle Montcada d’Handbol, 
que té com a objectiu la per-
manència a la Primera Divisió 
espanyola, ocupa el 13è lloc, 
del grup D, amb set punts, em-
patada amb el Joventut Hand-

l’OAR Gràcia Sabadell, 12è. 
Després de deu partits, suma 
tres victòries, un empat i sis 
derrotes. - J.L. Rodríguez



Socis: 104
Telèfon de contacte: 616 25 11 55
Correu electrònic: jseron@xtec.cat
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La Casa de Andalucía promou 
la cultura andalusa des de 
l’any 1976 a la Llagosta. Ales-
hores, Antonio Gómez, amb 
un grup d’amics de procedèn-
cia andalusa, va decidir posar 
en marxa l’entitat, que durant 
molts anys va ser una de les 
associacions amb més socis 
de la nostra localitat. Aquest 
any, la Casa de Andalucía 
compta amb un total de 104 
persones associa des. 

fa una dècada una seu, amb 

ciutadania, al carrer de Cal-
des. El local va ser un centre 
de referència per a la ciutada-
nia de procedència andalusa a 
la nostra localitat, on hi havia 
servei de bar i s’hi feien acti-
vitats vinculades amb Andalu-

cursos i va servir de punt de 
trobada per reunions. 

En l’actualitat, la Casa de An-
dalucía ja no disposa de cap 

seu, però té el Centre Cultu-
ral com el seu equipament 
de referència fent intercanvis 
culturals amb diversos grups 

ment municipal es fan cursos 

ra, entre altres activitats per 
promoure la cultura d’Anda-
lusia.

Concurs de Cante

Una de les cites anuals més re-
llevants de la Casa de Andalu-
cía, que celebra des dels seus 
inicis i té més projecció fora 
del municipi, és el Concurs 
Nacional de Cante Jondo Ciu-
dad de La Llagosta, en el qual 
han participat grans cantaors, 
com ara Miguel Poveda o Ca-
brera, tots dos de renom i pro-
jecció internacional, que van 
obrir-se camí amb el certamen 
de cant de la nostra localitat. 

L’entitat andalusa de la nostra 
localitat ha aconseguit crear 
arrels entre la ciutadania amb 

activitats permanents, que 
ofereix any rere any. Una de 
les més visibles és la caseta 
que munta cada any durant 
la Festa Major d’estiu, on té 
servei de bar obert a la ciuta-
dania i ofereixen espectacles i 
concerts. 

A més, durant la resta de l’any 
també participa en altres ac-
tivitats del municipi, com ara 
el Nadal, portant una carros-
sa durant la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient o 
oferint productes tradicionals 
en una venda a la plaça d’An-
toni Baqué; o fent una cercavi-
la amb la celebració de la Cruz 
de Mayo. 

Un dels dies més solemnes és 
la celebració del Dia d’Andalu-
sia, que té lloc el 28 de febrer 
i se celebra amb una cercavi-
la i, posteriorment, la hissada 
de la bandera andalusa al pal 
institucional de l’Ajuntament 
de la Llagosta. - J.L. R o drígue  z 
Beltrán

L’ENTITAT Casa de Andalucía

FITXA

8 - 14 gener
VILA

15 - 21 gener
CARRERAS ARBAT 

22 - 28 gener
NADAL

29 gener - 4 febrer
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 febrer
VILA

12- 18 febrer
CARRERAS ARBAT 

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

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

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

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



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

Finals de la dècada de 1980. 
Panoràmica. 

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

Panoràmica des dels blocs del passeig del Pintor Sert, 
probablement número 6 (aleshores, VECASA, bloc 
A, escala 1a) cap a la serralada de Marina. Al fons, la 
pedrera que hi ha al terme municipal de Sant Fost de 
Campsentelles. A la dreta de la imatge, parcialment, 
l’antic camp de futbol de les Planes.

Panorámica desde los bloques del paseo Pintor Sert, 
probablemente número 6 (entonces, VECASA, bloque 
A, escala 1a) hacia la sierra de Marina. Al fondo, la can-
tera que hay en el término municipal de Sant Fost de 
Campsentelles. A la derecha de la imagen, parcialmen-
te, el antiguo campo de fútbol de Les Planes.
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Un mejor 2021
Este nuevo año que empezamos, con poco que mejore, será mejor que el 2020, 
un año donde nos han dejado demasiadas buenas personas y desde aquí que-
remos enviar una vez más un fuerte abrazo a todos sus seres queridos. Una 
pandemia que además se ha llevado por delante muchísimas de las cosas que 
nos gustaban. 

Pero este 2021 tan pronto como las cosas mejoren y tengamos a la mayoría 
de población protegida con la vacuna, vamos a volver a salir a nuestras calles, 
a llenar nuestro centro cultural, nuestros equipamientos deportivos, nuestro ca-
sal de avis, nuestra biblioteca, nuestro punto de información juvenil... vamos a 
volver a hacer lo que nos gusta, compartir nuestros momentos con nuestros 
amigos, vecinos y familia, en cualquier sitio, disfrutando de todo lo que este 
último año nos han quitado. 

Recuperaremos el tiempo perdido. Mientras, nosotros, el equipo de gobierno so-
cialista, estará a vuestro lado, trabajando incansablemente cada día para tener 
las calles, los parques, las plazas y los equipamientos de la mejor manera posi-
ble, para seguir haciendo de nuestro pueblo un lugar acogedor y lleno de vida. 

Nos espera un año lleno de retos, uno de ellos lo tenemos a las puertas, es ne-
cesario un cambio de rumbo en la Generalitat para que apoye a los ayuntamien-
tos y se deje de debates que no nos llevan a ninguna parte. El 14 de Febrero 
tenemos la oportunidad de hacer a Salvador Illa, Presidente de la Generalitat 
de Catalunya. Los catalanes lo merecemos, los ayuntamientos, lo necesitamos. 

Benvingut 2021!!

Des de En Comú La Llagosta, creiem que el 2021, és l’any més desitjat per molta 
gent atès que es vol deixar enrere el més aviat possible aquest 2020  horribilis.  

Ha estat un any on, malauradament, hem hagut de dir Adéu a molta gent esti-
mada, on hem vist les mancances que tenim en la nostra sanitat, mancances 
que ja veníem denunciat des de feia anys, les mancances en l’àmbit de la edu-
cació i les mancances que tenim en l’àmbit dels serveis a les persones grans, 
les residències.  

Demanem als  Reis Mags que portin seny a aquelles persones que prenen les 
decisions. Decisions de vegades consensuades i d’altres no, en el cas de La 
Llagosta.  

Esperem, que les conseqüències de les decisions preses sense consens, també 
siguin assumides i publicitades de la mateixa manera. S’ha de ser valent per tot!! 

Amb tot, desitgem a les Llagostenques i Llagostencs un Molt Bon 2021!! 

Bones festes i millor educació política
Des que ERC La Llagosta està a l’ajuntament del poble, sempre hem apostat per 
fer una política constructiva, d’aportació i, quan ha calgut, crítica però, malau-
radament, no hem rebut el mateix tracte per part de l’equip de govern del PSC. 

cial s de l’ajuntament de La Llagosta per a fer la seva propaganda política. S’han 
agafat, per exemple, propostes que s’han fet des de l’oposició i se les han fetes 
seves. No s’ha mostrat degudament la nostra participació en les aportacions i 
en la redacció del Pacte per a la Reconstrucció Econòmica i Social. 

També hem comprovat com s’ha faltat al respecte als regidors del nostre partit 
cada cop que s’ha exposat una informació que no els agradava, però que sí 

vulnerat sistemàticament el dret a rèplica de l’oposició. I això no deixarem que 
succeeixi encara que tinguin majoria absoluta.

ha hagut un increment molt gran del preu en els serveis d’atenció domiciliària. 
Aquestes al·legacions, però, no han estat acceptades, com ja ve sent costum.

Per acabar, volem desitjar bones festes a tota la ciutadania i que tinguem totes i 
tots cura els uns dels altres en aquests temps durs que estem vivint.

Buenos propósitos

De poco o de nada le sirven a la ciudadanía que se aprueben medidas que pue-

que caigan en el olvido o se quedan entre paréntesis, en un momento tan com-
plicado como el actual, fruto de la crisis sanitaria del COVID-19, y su consecuen-

que están pasando los Llagostenses, todos debemos tener el objetivo de dar 
seguridad a las familias y a los colectivos más vulnerables, impulsar las infraes-
tructuras necesarias en la ciudad, que se atienda el espacio público o que, entre 
otras cuestiones, se apueste por la creación y el mantenimiento del empleo, 

empresarios y autónomos. 

años, llenas de emociones con la familia, con buenos propósitos para el año 
nue vo. Y no olvidemos tener ilusiones y que los reyes magos hayan traído mu-
chos regalos y buenas intenciones para los más pequeños y no tan pequeños.


