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En aquesta ocasió, 
es destinen 40.000 
euros a aquesta 
acció participativa
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Les novetats introduïdes 
aquest any tenen l’ànim de 
fer créixer el projecte fomen-
tant noves vies i canals que 
generin una ciutat més par-
ticipativa i innovadora. Les 
propostes podran ser presen-
tades del 17 de febrer al 18 
de març. La valoració es farà 
del 22 de març al 14 de maig. 
L’acte de presentació de les 

lloc l’1 de juny. El període de 
votacions estarà obert del 4 
al 22 de juny i la presentació 
pública dels resultats se cele-
brarà el 28 de juny. L’execució 
de les propostes guanyadores 
es farà durant aquest exerci-
ci. Les dates previstes de cada 
fase es poden veure alterades 
en funció de l’evolució de la 
crisi sanitària de la Covid-19 i 
altres circumstàncies.

Majors de 16 anys

Pot presentar propostes qual-
sevol persona, entitat o grup 
de persones (família, classe 
d’una escola, etc...),  empadro-
nats o implantats al municipi. 
Les propostes es poden pre-
sentar telemàticament, om-
plint el formulari electrònic al 

web municipal, o presencial-
ment, presentant el formulari 

la Ciutadania.

Les persones que vulguin par-
ticipar-hi i tinguin qualsevol 
dubte sobre l’elaboració i pre-
sentació de la proposta poden 
demanar assessorament o 
dirigir les consultes per mit-
jà del correu electrònic de 

oac@llagosta.cat. 
Les propostes d’inversions i 
projectes d’activitat o progra-
mació poden adreçar-se a tots 
els àmbits de competència 
municipal, com per exemple 
urbanisme, salut, joventut, 
cultura, esports, entre d’altres. 
Resten exclosos aquells àm-
bits en els quals l’Ajuntament 
no tingui competència i, per 
tant, no pugui executar inver-
sions ni projectes. Es preveu 
la creació de quatre grups de 

El Ple aprova les bases del projecte de 
pressupostos participatius del 2021
El proper 16 de febrer es farà, de forma virtual, la 
presentació pública del Projecte de pressupostos 
participatius del  2021. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de 
la Llagosta destinarà 40.000 euros del Pressupost General 
a portar a terme aquesta iniciativa, 10.000 més que en la 
primera edició. Enguany, el projecte segueix treballant les 
propostes a la partida d’inversions, però també incorpora 
la possibilitat de proposar projectes no lligats a inversions, 
sinó a programacions o a activitats.

treball que vetllin pel bon fun-
cionament de tot el procés 
participatiu i que acompanyin 
als proposants durant totes 
les fases del projecte. La va-
loració de les propostes pre-
sentades es realitzarà en dues 

de criteris generals i l’altra, la 
valoració de la viabilitat. 
Poden votar totes les perso-
nes majors de 16 anys em-
padronades al municipi de la 
Llagosta. Les votacions s’han 
de realitzar preferentment de 
forma telemàtica a través de la 
pàgina web del procés partici-
patiu.
No obstant això, per facilitar 
al màxim la participació, les 
persones que no tinguin ac-
cés a Internet poden votar a 
l’OAC amb l’assessorament 

de personal de l’Ajuntament. 
Així mateix, es preveu orga-
nitzar una jornada de votació 
presencial a peu de carrer el 
dissabte 12 de juny de 10 h a 
12 h i de 17 h a 20 h a la plaça 
d’Antoni Baqué, sempre que 
l’evolució de la Covid-19 no ho 
desaconselli.
Les propostes guanyadores 
seran escollides per ordre de 

titat de 40.000 euros. Un cop 

guanyadores, el personal de 
l’Ajuntament, juntament amb 
els proposants, farà l’estudi i la 

tes i tramitarà, si fos neces-
sari, les licitacions oportunes 
per tal de poder executar-les. 
La presentació d’aquesta nova 
edició dels pressupostos par-

ticipatius tindrà lloc el 16 de 
febrer a les 18 hores pel canal 
de Youtube de l’Ajuntament. 
El Ple va aprovar el 28 de ge-
ner per unanimitat les bases 
dels pressupostos participa-
tius. El regidor de Participa-
ció Ciutadana, Marc Ruiz, va 
explicar que ara es tracta “de 
consolidar el projecte de 
pressupostos participatius, 
que la ciutadania ha agafat 
amb tanta il·lusió”. 
La portaveu del grup munici-
pal d’ERC, Cristina Segura, va 
desitjar que “aquests pressu-
postos participatius tinguin 
tant o més èxit que els an-
teriors”, mentre que Eva Mi-
guel, regidora de LLEC, espera 
que “cada any s’augmenti la 
partida dedicada a aquest 
projecte”. - Juanjo Cinta s 



Des de la setmana passada, es 
pot gaudir d’una nova instal-
lació esportiva a la Llagosta. Es 
tracta del parc de cal·listènia, 
un dels projectes més votats 
per la ciutadania en la prime-
ra edició dels pressupostos 
participatius. Aquest nou es-
pai per fer exercici està ubicat 
al Parc Popular, al costat de 
l’ambulatori.  L’Ajuntament va 
contractar l’empresa BarMa-
nia Pro B.V. per al subminis-
trament necessari per a l’exe-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
És un dels projectes dels primers pressupostos participatius
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Amb l’objectiu de tractar so-
bre temes tant importants per 
al futur de la Llagosta com la 
nova àrea econòmica de Can 
Pere Gil o l’estació intermodal, 
el subdelegat del Govern Cen-
tral a Barcelona, Carlos Prieto, 
es va desplaçar el 13 de gener 
a la Llagosta per entrevistar-se 
amb l’alcalde, Óscar Sierra. Els 
dos projectes compten amb 
l’aval del Govern presidit per 
Pedro Sánchez. 
“Es tracta de dos projectes 
de gran interès no només 
per a la Llagosta, sinó per al 
conjunt del país”, va dir Prie-
to, que va afegir que “genera-
ran grans oportunitats per 
al municipi econòmicament 
i en ocupació”. 

Desafectar Can Pere Gil

La reunió entre Prieto i Sierra 
va tenir lloc al despatx d’Al-
caldia. Prieto va signar al Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament 
i, posteriorment, l’alcalde li va 
mostrar alguns plànols sobre 
el projecte de Can Pere Gil. 
Després, van fer una visita als 
terrenys de Can Pere Gil.
Durant la trobada, es va par-
lar de l’estudi informatiu que 
està elaborant el Ministeri de 
Transports i Mobilitat per des-
afectar la zona de Can Pere 
Gil. També es va tractar sobre 

ECONOMIA
Durant la reunió també es va parlar de la futura estació intermodal de la Llagosta

Ajuntament i Govern Central avancen 
cap a l’àrea econòmica de Can Pere Gil

Óscar Sierra i Carlos Prieto, al despatx d’Alcaldia.

Carlos Prieto signa al Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

POLÍTICA

Un total de 9.660 veïns i veïnes 
de la Llagosta podran votar a les 
eleccions al Parlament de Cata-
lunya, que se celebraran el 14 
de febrer. En aquesta ocasió, a 
causa de la pandèmia de la Co-
vid-19 i per tal de garantir les 
màximes mesures de seguretat 
per evitar contagis, a la Llagos-
ta, els quatre col·legis electorals 
seran el Complex Esportiu Mu-
nicipal El Turó, el Centre Cultu-
ral de la plaça de l’Alcalde Sisó 
Pons, el Col·legi Joan Maragall 
i el Poliesportiu Antonio García 
Robledo. 
Així, els electors de les seccions 
primera i segona, que normal-
ment votaven a l’Escola Sagrada 
Família, ho faran el 14 de febrer 
al CEM El Turó. Les seccions 
tercera i quarta (anteriorment a 
l’Escola Les Planes) i la vuitena 
(abans a l’Escola Joan Maragall) 
votaran al Poliesportiu Antonio 
García Robledo. Al Centre Cul-
tural, seguiran votant els resi-
dents a les seccions cinquena 
i novena, mentre que al Joan 
Maragall, en aquesta ocasió, 
només votaran els electors de 
les seccions sisena i setena. Els 
col·legis electorals obriran les 
portes, una vegada constituïdes 
les divuit meses, a les nou del 
matí i les tancaran a les vuit del 
vespre. Les informacions que 
generi la jornada electoral es 
podran seguir a La Llagosta in-
forma, al web municipal i a les 
xarxes socials de l’Ajuntament 
de la Llagosta. - J.C.

Canvis de cara 
a les eleccions 
al Parlament

el projecte que està redactant 
Adif de connexió d’amplada 
estàndard de la futura estació 
intermodal de la Llagosta. El 
document també ha de reco-
llir les millores dels accessos 
per la C-17 a aquesta plata-
forma.  “Són bones notícies 
per al futur econòmic de la 
Llagosta”, va indicar l’alcalde, 
Óscar Sierra. 
Els Pressupostos Generals de 
l’Estat d’aquest any contem-
plen una partida de més de 
tres milions d’euros per a la 
realització de projectes vin-
culats a la futura estació inter-
modal de la Llagosta. 
Al mes d’octubre de l’any pas-
sat, la Generalitat i el Govern 
Central van signar un protocol 
per impulsar les noves infra-

logístic de l’àrea de Barcelo-
na. El document contempla la 
nova terminal intermodal de 
la Llagosta.
Està previst que els terrenys 
de Can Pere Gil quedin des-
afectats aviat i es puguin ini-
ciar els tràmits per fer realitat 
la zona d’activitat econòmica. 
“El desenvolupament urba-
nístic d’aquesta zona també 
permetria millorar l’entorn 
de la riera de Caldes per te-
nir un corredor verd per a 
les persones”, segons va ex-
plicar l’alcalde. - Juanjo Cintas

cució del projecte del parc de 
cal·listènia per un import de 
12.752,07 euros. Les obres 
han estat executades per la 

5.246,56 euros. Aquest nou 
equipament va ser proposat 
per Enric de Pablo, Juan José 
Jiménez, Víctor Ferrer i Jona-
than León. 
El projecte, presentat per Ani-

les colònies de gats, que pre-
tén assegurar que els animals 

estaran en condicions més 
sanes i segures, es troba en la 

contenidors reciclats que han 
estat facilitats a l’Ajuntament 
pel Consorci de Residus del 
Vallès Oriental. 
Del tercer projecte més vo-
tat, la creació de nous espais 
verds i arbres al municipi, im-
pulsat per Roger Periañez, ja 
s’han portat a terme algunes 
actuacions i les altres es faran 
aviat. - Juanjo Cintas

Finalitzen les obres per instal·lar
el parc de cal·listènia al Parc Popular

El parc de cal·listènia ja es pot fer servir. 



Alumnes de l’Escola Les Planes 
participen aquesta setmana en 
una nova edició del Curs d’Edu-
cació Viària que imparteix la 
Policia Local de la Llagosta. Les 
classes van a càrrec de l’agent 
Jaume Colom i van adreçades a 
estudiants de primer i segon de 

SEGURETAT
Alumnes de l’Escola Les Planes participen en les sessions

La Policia Local de la Llagosta
imparteix classes de seguretat viària

Primària. Durant les ses sions 
es tracta sobre la valoració de 
la seguretat, la vulnerabilitat 
i el risc; atenció, interacció i 
adaptació a l’entorn i sobre 
conductes de risc. L’objectiu és 

en els seus desplaçaments pel 

carrer els espais més o menys 
segurs i que interioritzi les 
conductes més adequades per 
a cada situació.
De moment, aquest curs, no-
més l’Escola Les Planes s’ha 
adreçat a l’Ajuntament per re-
bre aquestes classes. - J.C.

Un total de 123 comerços han 
presentat les sol·licituds per 
acollir-se a les ajudes que ha 
aprovat l’Ajuntament de la Lla-
gosta per als establiments de 
la nostra localitat que hagin 

tats per la Covid-19, provoca-
des pel tancament temporal 
dels seus negocis. El termini 
de presentació d’instàncies va 

El límit màxim subvenciona-
ble és de mil euros per esta-
bliment. En funció del nombre 
de sol·licituds presentades i 
acceptades, es determinarà 
l’import exacte de la subven-
ció per establiment, atenent 
a l’import total de la partida 
dividit entre el nombre d’es-
tabliments acceptats. L’Ajun-
tament de la Llagosta destina 
100.000 euros a aquests ajuts, 
que formen part del Pacte per 
la reconstrucció econòmica i 
social de la Llagosta.

3.174 vals

Durant aquests dies, el Con-
sistori està comprovant que 
les sol·licituds siguin correc-
tes i reclamant, en cas que si-
gui necessari, la documenta-
ció que falti. Està previst que 
a principis d’aquest mes de 
febrer, els comerciants ja pu-
guin rebre els ajuts.
El regidor per la Reconstruc-
ció econòmica i social de la 
Llagosta, Marc Ruiz, ha recor-
dat que, amb aquesta mesura, 
“es tracta d’ajudar el comerç 
local en uns moments molt 
complicats”. Ruiz ha reiterat 

que l’Ajuntament “sempre 
estarà al costat del comerç 
de la Llagosta”. 
D’altra banda, la campanya 
de promoció del comerç local 
que va posar en marxa l’Ajun-
tament durant el Nadal s’ha 
saldat amb 3.174 vals de des-
compte utilitzats per la ciuta-
dania, un 52% dels que es van 
repartir. Els comerciants ja els 
han lliurat al Consistori, que 
en els propers dies els pagarà 
els 31.740 euros a que equiva-
len els vals.
Com que cada val s’havia de 
fer servir per a una compra 
mínima de 20 euros, grà cies 
a aquesta campanya s’han 
mobilitzat als comerços de la 
nostra localitat 63.480 euros 
com a mínim. Finalment, la 
ciutadania de la Llagosta va 
comprar a 93 establiments 
amb els vals de descompte de 

COMERÇ
La ciutadania va fer servir 3.174 vals en la campanya de Nadal

Un centenar de comerços
demanen ajuts a l’Ajuntament

10 euros cadascun que l’Ajun-
tament va lliurar gratuïtament 
a totes les famílies.
Els vals es van poder utilit-

establiments comercials que 
es van sumar a la campanya 
Aquest Nadal, tot ho tens aquí, 
impulsada per l’Ajuntament 
per ajudar els comerços que 
han hagut de tancar en al-
gun moment les seves portes 
a causa de la pandèmia de la 
Covid-19.
La regidora de Comerç de 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
Isabel Rodríguez, ha dit que 
“en general, tant el comerç 
com la ciutadania han acollit 
bé la campanya”. “El balanç 
és positiu pels 93 comerços 
participants i perquè ha 
contribuït a animar les com-
pres a la Llagosta”, ha indicat 
Rodríguez. - Juanjo C inta s

Alguns dels establiments que han participat en la campanya. 
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La Diputació de Barcelona ha 
lliurat a l’Ajuntament de la Lla-
gosta l’Informe d’Indicadors de 
Salut Local de la nostra població. 
Es tracta d’una eina que recull 
indicadors de salut que perme-
ten apropar al municipi dades 
claus sobre la situació de salut 
de la seva ciutadania, conèixer la 
seva evolució en el temps i realit-
zar comparacions per a la presa 
de decisions en matèria de salut 
pública local.
Els informes de salut local pro-
porcionen informació estructu-

i projecció poblacional), Salut re-
productiva (natalitat, parts i avor-
taments), Mortalitat, Morbiditat 
atesa xarxa sanitària (hospitalà-
ria i salut mental ambulatòria), 
Accidents de trànsit i Indicadors 
socioeconòmics.

L’any 2019, la població resident 
al municipi va ser de 13.480 ha-
bitants (49,5% homes i 50,5% 
dones) que representa una varia-
ció de 0,85% respecte al 2018. 
La immigració l’any 2019 va ser 
de 821 persones (una variació 
de 7,7% respecte al 2018), on 
la procedència va ser principal-
ment de la demarcació de Barce-
lona amb 490 persones, i sobre-
tot, de la comarca.
La població envellida de 65 i més 
anys el 2019 va ser de 2.541 ha-
bitants (el 18,9% de la població). 
L’any 2019, dels residents al mu-
nicipi, van néixer a l’estranger 
2.219 persones (47,1% dones i 

52,9% homes), que representen 
el 16,5% del total d’habitants. 
Les nacionalitats més freqüents 
de les persones nascudes a l’es-

Marroc (484 persones), el 13,1% 
a Bolívia (291 persones) i el 9,4% 
a Equador (209 persones).
L’any 2018 hi va haver 161 em-
barassos, que representen una 
variació de 19,3% respecte al 
2017.
L’any 2018 hi va haver 100 de-
funcions (55% homes i 45% 
dones), una variació de 4,2% res-
pecte a l’any 2017. El 77% de les 
defuncions es van produir en els 
majors de 64 anys.
En el període 2016-2018, les 
principals causes de mortalitat 

Malalties del Sistema Circulatori 
(68) i Malalties del Sistema Res-
piratori (34).
L’any 2017, 2.200 residents del 
municipi (un 16,5% de la po-

SOCIETAT
El document, de 128 pàgines, recull diverses dades de la Llagosta

La Diputació lliura un informe 
sobre indicadors de salut

blació) van utilitzar els recursos 
d’hospital d’aguts (43,8% homes 
i un 56,3% dones), que suposa 
una variació de 4,5% de perso-
nes ateses respecte al 2016.

Accidents de trànsit

En el període 2017-2019 es van 
produir al municipi 75 accidents 
de trànsit amb víctimes, que re-
presenta una variació del -6,3% 
respecte al període 2014-2016. 
Aquests accidents van ocasionar 
109 víctimes amb 4 morts.
Com a indicador de riquesa, aquí 
es presenta Renda Bruta Fa-
miliar Disponible per Habitant 
que al 2019 ascendia a 13.004 
euros respecte als 19.075 euros 
de mitjana en els municipis de la 
demarcació de Barcelona.
El document sencer, de 128 pà-
gines, es pot consultar a la pàgi-
na  web municipal (www.llagos-
ta.cat). - Juanjo Cintas

Imatge de la portada de l’informe.

CULTURA

El grup Tre Said, del qual forma 
part el llagostenc Manel Sañu-
do, opta als premis Enderrock 
en la categoria millor disc de 
rock català 2020 amb el seu 
primer treball, Els llums del car-
rer, publicat també en anglès, 
All those city lights. Tre Said està 
format pels vilafranquins Xa-
vier Painous, a la bateria, i Da-
vid Izquierdo, al baix, i Manel 
Sañudo, a la veu i la guitarra.
Sañudo viu actualment a Tor-
redembarra, però no ha perdut 
mai el seu contacte amb la Lla-
gosta, on està la seva família i 
bona part de les seves amis-
tats. Fa prop de 30 anys que va 

pujar per primera vegada a un 
escenari. Les seves primeres 
bandes van ser Dafne i Hame-
lin. El llagostenc ha passat per 
orquestres de ball, grups d’ani-
mació infantil, bandes de jazz i 
altres grups de rock, destacant 
la que va ser la seva forma-
ció durant cinc anys, Rar, que 
ha estat l’embrió del grup Tre 
Said. El músic s’ha mostrat “il-
lusionat amb que el treball 
tingui una mica de ressò vuit 
mesos després d’haver-lo 
publicat”. El primer àlbum 
de la banda va veure la llum al 

panya de Verkami. - X.H. 

El llagostenc Manel Sañudo està 
nominat als premis Enderrock

Les regidories d’Igualtat i Cul-
tura de l’Ajuntament de la Lla-
gosta, la Biblioteca de la Lla-
gosta i Resistència Literària 
han convocat la tercera edició 
del Concurs de Microrelats del 
Dia Internacional de les Do-
nes. Podran participar totes 
les persones que el dia 8 de 
març tinguin 16 o més anys.  
El tema del concurs és Les do-
nes en temps de pandèmia. Els 
treballs poden ser realitzats 
en català o castellà i han de ser 
inèdits i originals. 
Els microrelats tindran 200 
paraules com a màxim. Cada 
persona participant podrà 
lliurar com a màxim un mi-

Convocada la tercera edició 
del Concurs de Microrelats del 
Dia Internacional de les Dones

CULTURA

crorelat. El període d’entrega 

a l’1 de març. El lliurament 
s’haurà de fer a la Biblioteca o 
a l’adreça electrònica d’aquest 

@diba.cat. 
El jurat, format per la tècni-
ca d’Igualtat de l’Ajuntament, 
representants de Resistència 
Literària i de la Biblioteca, de-
cidirà el guanyador i els dos 

premis es farà el 8 de març a 
les 19 hores al Centre Cultu-
ral. El millor relat tindrà com a 
premi 150 euros en metàl·lic.  
El segon premi serà de 75 eu-
ros i el tercer consistirà en un 
lot de llibres. - J. Cintas
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L’Ajuntament de la Llagosta ha 
cedit la imatge del cartell de 
la Festa Major de la Llagosta 
de 2019 per a un projecte de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
En concret, aquest centre hos-
pitalari ha creat unes caixes 
amb il·lustracions humanit-
zadores per cobrir els sèrums 
dels pacients pediàtrics. La 
iniciativa Superbox d’huma-
nització hospitalària té com a 
objectiu oferir una eina inno-
vadora als pacients menors 
d’edat perquè puguin viure de 
forma més positiva l’experièn-
cia de la medicació i augmen-
tar el seu benestar durant l’es-
tada a l’hospital. Els pacients 
poden decidir quines il·lustra-
cions decoren les caixes. 

Una de les imatges que poden 
escollir els pacients és la del 
cartell de la Festa Major de la 
Llagosta. La seva autora, Irene 
González, és una de les per-
sones que col·labora de for-
ma desinteressada en la ini-
ciativa de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. L’Ajuntament de la 
Llagosta li ha cedit els drets 
de la imatge. “En concret, he 
aportat set il·lustracions”, 
ha explicat González, que 
s’ha mostrat “encantada” de 
participar en aquest projecte. 
“L’Hospital de la Vall d’He-
bron ens va atendre molt bé 
en un accident d’un fami-
liar i aquesta és la manera 
d’agrair-los la seva feina”, 
ha remarcat González.
L’administració de medicació 
intravenosa pot causar ansie-
tat, rebuig i incomprensió en 

els pacients menors d’edat, 
malgrat les bones cures dels 
professionals. Aquests factors 
se sumen al patiment inhe-
rent a la patologia a causa de la 
pèrdua de qualitat de vida i les 
llargues estades que els nens 
han de passar a l’hospital. En 
aquest sentit, l’Hospital de la 
Vall d’Hebron ha fet una apos-
ta ferma des de fa anys per 
humanitzar el tractament dels 
pacients i oferir-los la major 
qualitat de vida i benestar. Vall 
d’Hebron implementarà les 
caixes Superbox per revestir 
les quimioteràpies, sèrums, 
transfusions i altres medica-
cions. Els pacients poden de-
cidir quines il·lustra cions de-
coraran les caixes. - J.C.

La imatge del cartell de la Festa 
Major de 2019, en un projecte 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron

SOCIETAT

La pandèmia de la Covid-19 
farà que, aquest any, no se ce-
lebri el tradicional Carnaval. 
L’Ajuntament muntarà un Car-
naval alternatiu virtual amb 
un concurs de disfresses. Les 
persones interessades hauran 

realitzats a la Llagosta al seu 
Facebook o Instagram entre 
els dies 11 i 16 de febrer amb 
l’etiqueta #ConcursCarnestol-
tesLaLlagosta21. 
Un jurat escollirà les millors 
disfresses. Hi haurà cinc pre-
mis en metàl·lic per a la cate-
goria de vídeo i altres cinc per 

persona no podrà rebre més 
d’un premi. Al concurs pot par-
ticipar qualsevol persona em-
padronada a la Llagosta major 

CULTURA
Es farà un concurs de disfresses per les xarxes socials

L’Ajuntament organitza
un Carnaval alternatiu virtual

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
lliurat 28 ordinadors portàtils 
per a alumnes de Secundària i 
Batxillerat de l’Institut Marina. 
El Consistori ha decidit facili-
tar portàtils a l’alumnat que no 
té accés a cap dispositiu per 
poder seguir les classes amb 
normalitat.

Molt necessaris

L’Ajuntament, a instàncies de 
la direcció de l’INS Marina, ha 
cedit 26 portàtils per a ESO i 
dos per a Batxillerat. Aquesta 
cessió de portàtils de l’Ajun-
tament es va aprovar en una 
Junta de Govern Local perquè 

escolar el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat encara 
no havia enviat els recursos 
necessaris. Així, l’Ajuntament 
garanteix el dret a l’educació 
de l’alumnat i va procedir a 
l’adquisició dels equips in-
formàtics per cedir-los a les 
persones més necessitades. 
“Estic content pels alumnes 
que rebran aquests portàtils 

per fer un seguiment cor-
recte dels seus estudis, però 
estic molest perquè, un cop 
més, l’Ajuntament ha hagut 
de fer les tasques que hau-
ria de fer la Generalitat”, va 
explicar l’alcalde, Óscar Sier-
ra. “L’Ajuntament no té com-
petències en educació, però 
no hem de deixar ningú 

EDUCACIÓ
L’alcalde, molest perquè la Generalitat no ha fet la seva feina

L’Ajuntament va lliurar a
l’INS Marina 28 ordinadors

enrere. Des del Consistori, 
tenim aquesta sensibilitat, 
que potser no ha tingut la 
Generalitat, per tal que tot 
l’alumnat disposi dels ma-
teixos mitjans”, va afegir l’al-
calde. La cap d’estudis de l’INS 
Marina, Carme Meto, va dir 
que els ordinadors són molt 
necessaris. - J.L.R.B.

Moment del lliurament d’ordinadors a l’INS Marina.

Una imatge del Carnaval de l’any passat. 

de 16 anys. El jurat valorarà la 
interpretació i l’escena presen-
tada i la qualitat i l’originalitat 

de la imatge. El veredicte es 
donarà a conèixer el dia 17 de 
febrer. - J. Cintas



SOCIETAT

SALUT

L’Assemblea general de la 
xarxa d’Alcaldes i Alcaldes-
ses per la pau de Catalunya 
es va reunir el 22 de gener de 
forma virtual amb la partici-
pació de més de 70 perso-
nes, entre les quals hi havia 
l’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra. La trobada va tenir 
lloc justament el dia que en-
trava en vigor el Tractat de 
Prohibició de les Armes Nu-
clears, després que més de 
50 estats l’hagin signat.
El Tractat va ser aprovat per 
les Nacions Unides el juliol 
de 2017, després de molts 
anys de demandes de la so-
cietat civil i de les reivindica-
cions dels supervivents dels 
bombardejos i els assaigs 

històrica, s’ha aconseguit 
que les úniques armes de 
destrucció massiva que no 

ho estiguin.
L’Assemblea va expressar el 
seu compromís amb un món 
més just, en pau i nuclear-
ment desarmat, aprovant 
una declaració que celebra 
l’entrada en vigor del Tractat 
i insta als estats a compro-
metre’s amb aquest exitós 
procés de desarmament. Jo-
sep Mayoral, president de la 
xarxa, va destacar la iniciati-
va Ciutats de Pau, una cam-
panya de diverses organitza-
cions de suport al Tractat de 
Prohibició de les Armes Nu-
clears, que convida els mu-
nicipis a aprovar una moció 
demanant als seus governs 
estatals que signin el Tractat.

L’any 2020, marcat per la pan-
dèmia de la Covid-19, es va 
arribar a les 333 donacions de 
sang a la Llagosta. L’any passat 
es van registrar 39 persones 
donants noves i 23 no van po-
der donar per diversos motius. 
A més, a les captacions de juny 
es va oferir la possibilitat de 
donar medul·la òssia i es van 
registrar catorze donacions.
Les captacions fetes durant 
el 2020, excepte la del gener, 
van estar marcades per les 
mesures preventives provo-
cades per la pandèmia de la 
Covid-19. Això va fer que es 
limités el nombre de dona-
cions en cada una de les visites 
del Banc de Sang a la Llagosta. 
Tot i que pràcticament es van 
omplir totes les hores progra-
mades, no es va poder arribar a 
les 80 donacions en cada cam-

que les captacions s’han reduït 
en més d’un centenar respecte 
a l’any 2019.

nostra localitat, que va estar 
marcada pel fred. En un prin-
cipi estava previst fer la cam-
panya al Centre Cultural en 
horari de matí i de tarda, però 
un problema tècnic amb el sis-

Totes les persones que treba-
llen al Centre d’Atenció Pri-
mària de la Llagosta i que han 
volgut ja han pogut vacunar-se 
contra la Covid-19. Les prime-
res vacunes van arribar el 13 
de gener i van ser subministra-

Des del Banc de Sang, Anna 
Albert, tècnica que coordina 
les captacions a la nostra zona, 
s’ha mostrar molt satisfeta ja 
que “la Llagosta respon molt 
bé a totes les campanyes i 

convocatòries de l’any pas-
sat”. El 2 gener de 2020, que 
només es va fer en horari de 
tarda, es va arribar a les 27 do-
nacions; al juny es van fer dues 
captacions, amb 79 i 76 perso-
nes donants; al setembre van 
ser 77 les donacions aconse-
guides i al novembre, 74.
D’altra banda, l’11 de gener 
del 2021 es va fer la primera 
captació de sang de l’any a la 

Tractat per 
prohibir armes 
nuclears

El personal de l’ambulatori rep 
la primera dosi de la vacuna

SALUT
Durant les visites del Banc de Sang a la Llagosta hi va haver 39 donants nous

Les captacions de sang de l’any 
2020 van superar les 300 donacions
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des a alguns treballadors. El 15 
de gener, es va fer la segona i 
darrera jornada de vacunació 
de la primera dosi. Les vacu-
nes per a l’ambulatori de la 
Llagosta són les de l’empresa 

La primera captació 
del 2021, l’11 de 
gener, es va saldar 
amb 47 donacions

va impedir rea litzar la captació 
del matí. A la tarda, l’equip del 
Banc de Sang es va instal·lar a 
Can Pelegrí i es van aconseguir 
47 dona cions. El dia 26 es va 
fer una altra captació, amb 42 
donacions. - Xavi Herrero

Imatge d’arxiu d’una donació de sang a la Llagosta.
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L’empresa Dicomol ha traslla-
dat la seva activitat econòmica 
al Polígon industrial de la Lla-
gosta. Des de feia més de qua-
tre dècades estava a Montcada 
i Reixac, però a l’estiu ja va 
obrir les seves noves depen-
dències en una nau de 4.000 
metres quadrats en un terreny 
del carrer de Cadaqués, amb 
una quarantena de treballa-
dors i treballadores. 

El 13 de gener, la nova em-
presa llagostenca va inaugu-
rar la seva nova seu amb la 
visita del conseller d’Empresa 
i Coneixement de la Generali-
tat, Ramon Tremosa; l’alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra; 
els regidors de l’equip de go-
vern local Marc Ruiz i Jordi 
Jiménez; el conseller delegat 
d’Acció, Joan Romero; i el sub-
director general d’Inversió In-
dustrial, Jordi Carbonell, entre 
altres. 
Dicomol, que és d’origen fami-
liar i fundada l’any 1979, està 

especialitzada en la fabricació 
i reparació de motlles per a in-
jecció per a sectors com el de 
l’automoció. “Fins ara teníem 
una capacitat de moviment 
de pes d’unes 20 tones; ara 
amb les noves instal·lacions 
a la Llagosta podem mou-

una alçada màxima d’11 me-

ECONOMIA

L’alcalde i el conseller Tremosa 
visiten l’empresa Dicomol

tres”, va explicar la directora 
general de Dicomol, Estela 
Sánchez, que va recordar  que 
a l’agost van encetar el procés 
de trasllat de tota la maqui-
nària. L’any passat, la nova 
empresa llagostenca va factu-
rar uns 2 milions d’euros i la 
previsió és duplicar o triplicar 
aquesta xifra. - J.L. Rodríguez

Un moment de la visita a Dicomol.

SOCIETAT

La pandèmia de la Covid-19 
també ha afectat a la recollida 
de roba usada a la Llagosta. 
Durant el 2020 es van recu-
perar 31.719 quilos de tèxtil 
usat als deu contenidors que 
la Fundació Humana té ins-
tal·lats als carrers de la nostra 
població. L’any 2019 es van re-
collir 36.377 quilos.
Els mesos que més roba es va 
recollir van ser maig i octu-
bre, coincidint amb els canvis 
d’època estival i d’hivern, amb 
prop de quatre tones cada mes. 
El mes amb un registre més 
baix va ser desembre, que no 
va arribar als 2.000 quilos.
Els contenidors d’Humana es-
tan distribuïts als carrers del 
Progrés, Cabanyes, Nicolás 
Longarón, Jaume Balmes, a 
l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre, a la del Primer de Maig, a 
la plaça de Catalunya i al pas-
seig del Pintor Sert.
Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo és una organitza-
ció que des del 1987 promou 
la protecció del medi ambient 
mitjançant la reutilització del 

tèxtil i duu a terme programes 
de cooperació a l’Àfrica, Amèri-
ca Llatina i l’Àsia, i també d’aju-
da local al territori més proper.

La gestió de les tones recu-
perades a la Llagosta per la 
Fundació Humana implica un 

ambiental, perquè es redueix 
la generació de residus i con-
tribueix a la lluita contra el 
canvi climàtic. El segon és so-
cial i consisteix en la creació 
de llocs de treball inclusius, 
estables i de qualitat. Humana 

nit per cada 36.000 kg de tèxtil 
recollits. D’altra banda, els re-
cursos obtinguts es destinen a 
projectes socials.
Les peces dipositades als con-
tenidors d’Humana tenen dues 

molt alt es tracta a la planta de 
preparació per a la reutilització 
de l’Ametlla i la resta es ven a 
empreses de reutilització. - 
Xavi Herrero

La recollida de tèxtil usat cau 
unes cinc tones al 2020

Els guanyadors de les paneres.

L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va participar el 20 
de gener en una xerrada vir-
tual amb l’alumnat de quart 
de Primària de l’Escola Gilpe. 
Sierra va respondre les pre-
guntes que li van plantejar els 
estudiants. Cada curs, les clas-
ses de quart de Primària de 
les escoles de la Llagosta fan 
una visita a l’Ajuntament per 
conèixer alguns departaments 
municipals i per entrevistar 
l’alcalde. A causa de la pandè-
mia de la Covid-19, aquestes 
trobades han estat suspeses 
temporalment i substituïdes 
per les xerrades virtuals amb 
l’alcalde.
L’alumnat de l’Escola Gilpe li 
va preguntar a Óscar Sierra 

sobre la pandèmia de la Co-
vid-19 i, especialment, sobre 
les vacunes. També es va mos-

EDUCACIÓ
Aquesta activitat substitueix de moment les visites a l’Ajuntament

Xerrada virtual de l’alcalde 
amb alumnes de l’Escola Gilpe

trar molt interessat a poder 
dur a terme una campanya de 
civisme. - J.C.

L’alcalde, durant la xerrada virtual.

La Biblioteca de la Llagosta va 
lliurar el 8 de gener les paneres 
culturals que havia sortejat en 
el marc de la programació na-
dalenca. La panera d’adults ha 
estat per a Joan Amargós;  la 
juvenil, per a Jaime Santia go 
Díaz i la infantil, per a Tama-
ra Cuesta. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és la promoció de la 
lectura. 

Durant el mes de desembre, 
les persones usuàries de la 
Biblioteca van rebre amb cada 
préstec una butlleta per par-
ticipar al sorteig. Fins ara, la 
Biblioteca sortejava una pane-
ra cultural infantil i una per a 
adults. En aquesta ocasió, ha 
incorporat la juvenil. Cada pa-
nera estava formada per un lot 
de llibres. - X.H.

La Biblioteca lliura les paneres 
culturals als guanyadors

CULTURA



NÚM 20 / Abril 2020“És molt important escoltar
a les persones i intentar ajudar-les”

És regidora socialista a la Llagosta des del 
2007. En aquest mandat porta les regidories 
de Cooperació i Solidaritat, Gent Gran i Ser-
veis Socials. Com pot ajudar a les persones 
l’Ajuntament?
Amb la situació que tenim és molt important es-
coltar a les persones i intentar ajudar-les al mà-
xim en totes les seves necessitats. Aquesta és la 
tasca primordial. Les regidories que he portat 
sempre han estat vinculades amb les persones, 
molt a prop d’elles, i això em satisfà.

Què es fa per apropar-se a les persones?
Nosaltres som molt propers a les persones. Pot-
ser hi ha gent que li costa reconèixer que neces-
siten ajuda, però aleshores aquestes han de fer 
una passa endavant. Potser avui li toca a un pas-
sar un mal moment, però demà potser li toca a 
un altre. Mentre es pugui ajudar i donar un cop 
de mà, les persones han d’apropar-se a l’admi-
nistració pública. 

Per què va iniciar-se en la política?
Jo era voluntària, membre de l’AMPA de l’Institut 
Marina i vicepresidenta de la Casa de Andalucía. 

Em van proposar participar al projecte del PSC 
i, com que jo sempre he estat socialista, no vaig 
dubtar. De seguida, vaig dir que sí.

Com ha vist l’evolució de la política local?

tot quan ens va tocar ser regidors a l’oposició. No 
em va desagradar, van ser quatre anys diferents 
i vaig poder aprendre coses. Totes les etapes 
ajuden a millorar.

Quin és el seu racó favorit de la Llagosta?
M’agrada tota la Llagosta. No tinc cap problema 
a recórrer-la sencera, ja saps que a la Llagosta 
es camina fàcil. Si he de dir uns emplaçaments, 
m’agrada el camp de futbol, els passeigs de l’On-
ze de Setembre i del Pintor Sert i el Parc Popular. 
Quan vaig venir a la Llagosta, que venia de Bur-
gos, ja em va agradar. Estic molt còmoda.

Què milloraria?
Es necessiten més coses per a la joventut, per-
què no marxin. Em refereixo a l’accés a l’habi-
tatge. Tot i que mica en mica aconseguim coses 
i més que aconseguirem. - José Luis Rodríguez

Antonia Illescas (PSC) 
63 anys. 

11 LA REGIDORANúm 77 | Febrer 2021
lallagostainforma.cat 



12 ENTREVISTA Núm 77 | Febrer 2021 
lallagostainforma.cat 

Una biblioteca és més que un bon 
grapat de llibres endreçats?
I tant. Una biblioteca és un lloc on 
tenim el coneixement, el podem 
compartir i crear-ne de nou, que és el 
que volem treballar i treballem. No és 
només un magatzem de llibres. És un 
lloc on es pot accedir al coneixement, 
compartir-lo i crear de nou. Amb la 
Diputació de Barcelona treballem 
projectes, com ara el BiblioLab amb 
tallers de ciència. 

Feu ciència a la Biblioteca?
Els tallers que fem infantils del 
BiblioLab busquem que siguin de 
ciència, hi ha d’altres temàtiques, però 
ens agrada que es basin en un principi 

hem pogut fer va tenir relació amb la 
llum. L’objectiu d’aquest era saber com 
es transmet la llum i com funciona.

Això sobta als usuaris?
Hi ha gent que té la idea antiga de la 
biblioteca com un magatzem de llibres 

amb les ulleres, fent callar a la gent 
contínuament. I això és molt diferent 
del que són les biblioteques avui dia. 
Les biblioteques fem activitats i tenim 
un fons de llibres molt variat. Hi ha 
qui se sorprèn quan veu el que fem.

Quin tipus d’activitats feu?
Les dividim bàsicament en públics 

recorregut per la història per fer-nos 
veure que el llibre fa molts segles 
que existeix, des del temps dels 

moltes èpoques hi ha hagut la por que 
desaparegui, però sempre ha anat 
convivint, com han fet la televisió i la 
ràdio; o el cinema i el vídeo.

Cap a on van les biblioteques 
municipals?
Crec que els llibres a les biblioteques 
sempre estaran perquè la col·lecció 
que tingui una biblioteca és molt 
important, que és pel que gira una 
biblioteca. Això és la base. Quan 
parlem de col·lecció parlem de 
llibres, audiovisuals... Però clar, 
caldrà saber quin són els usos que 
després li donem als espais que 
tenim per generar coneixement i més 
participació ciutadana. Que no tot 
sigui buscar un llibre o estudiar. I tots 
aquests canvis afecten als espais, als 
mitjans tecnològics disponibles... i tot 
això s’està treballant.

Com ara fer ciència?
Intentem que sigui un espai per 
aprendre i els infants s’ho passin bé. 
També fem literatura, però no deixem 
de banda altres disciplines, com són  
la ciència i la tecnologia.

Quin és l’usuari més habitual de la 
Biblioteca?

adults i infantils. La més important 
per a adults és el Club de lectura, però 

vídeoforum per veure una pel·lícula 

i el taller creatiu. I en les activitats 
infantils, o familiars, hi ha L’Hora del 
conte, o contes amb música, els tallers 
que fem i activitats participatives de 
nens i nenes d’entre 9 i 12 anys que 
llegeixen llibres i els valoren. Tot això 
era en època normal, amb la Covid-19 
ens adaptem a la situació.

L’afectació del coronavirus ha fet 
baixar o pujar els serveis de la 
Biblioteca?
Han baixat. Estem en un lloc tancat 
i les persones tenen por a llocs 
tancats. Cal comptar que al principi 
de l’estat d’alarma no es podia accedir. 
Aleshores, el 2020 es va tancar amb 
números més baixos. Tot i que vam 
constatar que va pujar el servei de 
préstec dels llibres electrònics. La 
Diputació de Barcelona va reforçar 

dels llibres electrònics i això va fer 
que la gent pogués accedir des de 
casa seva.

El llibre electrònic guanyarà la 
partida al llibre físic?
No, crec que conviuran. Els llibres 
conviuran. Recomano llegir 
en un junco, d’Irene Vallejo, que fa un 

Tenim de tot. Tenim la gent gran que 

ús de préstec de llibres i col·labora 
amb nosaltres amb entusiasme; 
famílies que vénen a buscar llibres; 
els infants, que van interessant-se 
per llibres diferents a mida que es 
fan grans; els que consulten internet; 
estudiants, que els vam veure de 
petits i ara van a la universitat...

La ciutadania va a la Biblioteca o a 
l’inrevés?
Hi ha de tot. De vegades tenim el 
dubte de saber si a la ciutadania li 
arriba la informació del que fem i 
això ens preocupa. Tenim presència 
a les xarxes socials, on hi ha moltes 
persones. També fem directes a 
Instagram. Fins i tot, ens pregunten 
per les xarxes socials.

Quins són els llibres que més es 
presten?
Els llibres més prestats a la Biblioteca 
un any més són els de la col·lecció de 
Bola de Drac, amb molta diferència. 
Respecte a les novel·les, i deixant de 
banda els títols que es llegeixen al 
Club de lectura, el més prestat va ser 
La cara norte del corazón, de Dolores 
Redondo, seguit de Antes mueren 
los que no aman, d’Inés Plana. Casa 
diez va ser la revista més prestada i 
Superlópez, la pel·lícula. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

És llicenciat en Història i Documentació i 
des del 2012 és el director de la Biblioteca 
Municipal de la Llagosta. Vol convertir 
l’equipament municipal en un referent del 
coneixement, a banda d’un punt de trobada 
de la cultura de la nostra localitat. 

Ángel Fernández

“A les biblioteques 
s’accedeix al 
coneixement, es 
comparteix i es crea”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia jugarà 
aquest dissabte al Poliespor-
tiu Antonio García Robledo 
contra el Castelldefels. El con-
junt llagostenc és el líder del 
subgrup 2A de la Segona Di-
visió espanyola amb 23 punts, 
mentre que el seu proper rival 
és quart amb 19 punts i un 
partit més. Les de Javier Ruiz 
tenen un punt més que el se-
gon, l’Eixample, i tres més que 
el tercer, el CN Caldes.

Victòria contra l’AECS

La Concordia va guanyar dis-
sabte l’AECS de l’Hospitalet 
per 4 a 0. Les llagostenques, 
que no jugaven des del 9 de 
gener, van fer un partit seriós 
davant d’un rival molt lluita-
dor. Al minut 1, Leyre va inau-
gurar el marcador amb un xut 
llunyà i la complicitat de la 
portera rival, que no va estar 
gens encertada. Poc després, 
l’AECS va tenir la seva millor 
ocasió de tot el partit amb un 

Sonia, en una acció d’atac contra l’AECS.

FUTBOL SALA 

El líder La Concordia rep
la visita del Castelldefels

HANDBOL

Marina Millán competeix a un 
gran nivell amb l’Handbol Sant 
Quirze de la Divisió d’Honor 
de Plata, que és la segona mà-
xima categoria espanyola. La 
llagostenca compleix la segona 
temporada a l’equip del Vallès 
Occidental amb l’objectiu de 
lluitar pel títol de lliga i l’as-
cens a la màxima categoria de 
l’handbol femení espanyol. 
El conjunt vallesà és un dels 
rivals a batre per aconseguir 
l’ascens i Millán s’ha guanyat 
un lloc sota els pals, defen-
sant la porteria. “L’objectiu 
de l’equip és entrar en les 
fases d’ascens, sigui com a 
campio nes de grup o al segon 
lloc de la lliga regular”, ad-
met la llagostenca, que recorda 
com la temporada passada es 

“vam tenir una mala ratxa de 
partits, que ens va fer baixar 
posicions. Poc després, quan 
tornaven les bones sensa-

no vam tornar a competir. Va 
ser complicat”. 
El Sant Quirze ocupa el pri-
mer lloc del grup C de la Divi-
sió d’Honor de Plata, amb 23 

punts, empatat amb el Joven-
tut Handbol Mataró i el Sant 
Vicenç. L’equip vallesà té un 
balanç de deu victòries, tres 
empats i dues derrotes.

Privilegiada

Aquesta temporada, Mari-

completar la competició i llui-
tar per l’ascens. “L’any passat 
ens vam quedar a les portes 
i aquest curs anem pel bon 
camí. Som un equip jove, 
amb una mitjana d’edat de 
22 anys. A més, veiem que 
els infants de la base no po-
den entrenar i nosaltres ens 
sentim unes privilegiades. 
Sincerament, cada setmana 
espero el partit de la jornada 
amb moltes ganes”, diu la lla-
gostenca, que aquest curs s’ha 

vegades. L’esportista de la nos-
tra localitat compagina la face-
ta de portera amb la d’àrbitre i 
aquesta temporada podria es-
trenar-se xiulant algun partit 
de la Lliga Nacional Catalana, 
on just fa unes setmanes s’ha 
reprès la competició. - J.L.R.

Marina Millán aspira a
l’ascens a la Divisió d’Honor 

llançament al pal. Al minut 9, 
Villa va marcar el 2 a 0 en una 
nova errada de la portera del 
conjunt de l’Hospitalet. Abans 
del descans, Villa va enviar 
dues pilotes al pal.
A la segona part, l’AECS va 
continuar lluitant, però sense 
crear gaire perill davant de la 
porteria defensada per Júlia. 
Els minuts passaven i el mar-

cador no es movia. A falta de 
gairebé quatre minuts per al 

tera-jugadora, però, de segui-
da, Sonia va sentenciar en fer 
el 3 a 0 a la sortida d’un córner. 
Un minut després, Villa va es-
tablir el 4 a 0. En la convocatò-

la Concordia, Marta Coll, que 
va jugar uns minuts. - J. Cintas

Un grup de representants de 
clubs llagostencs i esportistes 
locals van participar el 23 de 
gener en una concentració en 
contra de les mesures restricti-
ves que ha anat aprovant la Ge-
neralitat en el món de l’esport. 
L’acte, que va tenir lloc a la pla-
ça d’Antoni Baqué, va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, 
Óscar Sierra, que va donar su-
port a les reivindicacions de les 
entitats esportives de la nostra 
localitat. La Plataforma Ja n’hi 
ha prou, que compta amb el 
suport de diferents entitats i 
esportistes catalans, va con-
vocar les concentracions a tot 
Catalunya. La Plataforma cul-
pa a la Generalitat de posar en 
perill la continuïtat de l’esport 
de base per unes decisions que 

rents i gens dialogades. A la 
Llagosta, els participants van 

POLIESPORTIU
L’alcalde va donar suport als clubs i esportistes llagostencs

Concentració contra
les restriccions a l’esport

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
decidit que aquest any tampoc 
no se celebrarà la Cursa Po-
pular de la Llagosta. El regidor 
d’Esports, Antonio García, ha 
indicat que en la situació ac-
tual “és molt difícil gestionar 
l’organització d’una activitat 
d’aquest tipus”. “Les mesures 
cada vegada són més restric-
tives amb la pràctica de l’es-
port a Catalunya i la cursa no 

es pot preparar d’un dia per 
l’altre”, ha recordat García.
El regidor d’Esports espera que 

lebrar de nou la Cursa Popular 
Els 10 de la Llagosta. “Serà el 
millor senyal”, remarca. 
L’any passat, ja no es poder 
disputar la Cursa Popular de la 
nostra localitat per les restric-
cion s provocades per la pandè-
mia de la Covid-19. - J. Cintas

Una imatge de la Cursa del 2019.

ATLETISME

L’Ajuntament suspén la Cursa 
Popular de la Llagosta de 2021

La concentració va tenir lloc a la plaça d’Antoni Baqué. 

exhibir cartells en les quals es 
podia llegir Defensem l’esport 
de base i amateur, Ja n’hi ha 

prou, Sí a l’esport i No al tanca-
ment de gimnasos, entre altres 
frases. - Juanjo Cintas



POLIESPORTIU

El CEM El Turó ha ampliat les 
zones marcades per desenvo-
lupar activitats a l’aire lliure 
per les darreres restriccions 
aprovades per la Generalitat. 
El complex esportiu segueix 
oferint la piscina coberta amb 
aforament limitat i, en l’espai a 
l’aire lliure, activitats dirigides 
i d’entrenament funcional de 

habilitats a l’exterior, hi ha dues 
zones exclusives per a la pràc-

creat una activitat d’exercicis 
funcionals dins i fora de l’aigua, 
anomenada aquacircuit. Des 
del 4 de gener s’han substituït 

i Body Combat per Dumbells i 
Fight Team, respectivament. La 
dinàmica i tipologia de treball 
és la mateixa, incorporant més 
varietat d’exercicis i una inten-
sitat més elevada. - J.L.R.B.

El Turó amplia 
les activitats a 
l’aire lliure

Estefa Jémez afronta des 
d’aquesta temporada una nova 
etapa com a tècnica a la Penya 
Esplugues i a la Federació Ca-
talana de Futbol. El curs pas-
sat, la llagostenca va decidir 
penjar les botes a la Penya Es-
plugues després de diagnos-
ticar-li una malaltia crònica. 
Aquesta temporada va rebre 
l’oferta de continuar al club al 
qual es va retirar com a entre-
nadora del juvenil femení, que 

Des del setembre, Jémez porta 
la responsabilitat del juvenil 
de la Penya Esplugues, a la Di-
visió d’Honor, que és la màxi-
ma categoria. Fins ara, tan sols 
s’han pogut disputar les dues 
primeres jornades per l’afec-
tació de la Covid-19. Els dos 
partits van acabar amb àm-

FUTBOL SALA
La llagostenca entrena també al juvenil de la Penya Esplugues

Estefa Jémez s’incorpora al 
cos tècnic de la Federació

plies victòries per l’equip del 
Baix Llobregat. “En un prin-
cipi només volia ser segona 

vaig acceptar ser primera. 
L’experiència està sent molt 
bona i enriquidora”, admet 
la llagostenca, que se sent 

Estefa Jémez.

14 ESPORTS Núm 77 | Febrer 2021 
lallagostainforma.cat 

molt il·lusionada amb la nova 
“hi ha moments que 

voldria encara entrar a pista 
i fer-ho jo, però també gau-
deixo donant instruc cions a 
les meves jugadores”.
Des d’aquesta temporada, la 
llagostenca també forma part 
de la Federació Catalana de 
Futbol, dins del cos tècnic de 
la secció de futbol sala base 
femení. La seva vinculació 
havia de formalitzar-se a l’oc-
tubre, però la crisi sanitària 

fa diverses tasques, segona 
entrenadora de la selecció in-
fantil; delegada de l’aleví; ca-
çatalents de jugadores en les 
categories d’aleví i infantil; i, 
a més, està dins del cos tècnic 
de les seleccions sub-19 i sub-
16. “Creiem que iniciaré les 
meves tasques a partir del 
setembre perquè la situació 
actual és complexa”, explica 
Jémez, que es mostra conten-

“ja he fet al-
guna reunió i és impressio-
nant, ser-hi i poder prendre 
decisions dins la selecció 
catalana”. - J.L. Rodríguez

En una primera fase, la ciutadania farà les seves 
propostes, que seran recollides per l’Ajunta-

ment. En una segona fase, l’Ajuntament validarà 

la viabilitat tècnica i econòmica de les propos-

tes i sotmetrà a votació popular els projectes

que compleixin amb tots els requisits.

La ciutadania podrà votar un màxim de tres 

propostes, decidint amb el seu vot la destinació 

final del pressupost. Les propostes guanyadores 

seran realitzades posteriorment.

PRESENTACIÓ
A LA CIUTADANIA

Connecta’t a la presentació pel canal 
de Youtube de l’Ajuntament,

dimarts 16 de febrer a les 18 h, i 
resoldrem tots els dubtes

 que puguis tenir.

PRESENTACIÓ
DE LES PROPOSTES
Si tens una o més idees, pots 
presentar-les a l’Ajuntament

del 17 de febrer al 18 de 
març

IMPORT
40.000 €

La Llagosta 2021

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

www.llagosta.cat/participa 



Socis: 80
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: arallagosta@hotmail.com
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Aquest 2021, l’Asociación Ro-
ciera Andaluza de la Llagosta 
fa 22 anys d’història, el darrer, 
com per a totes les entitats, 
força convuls. L’associació 

ments difícils i tornar a cele-
brar les seves principals acti-
vitats i festes.

L’any passat ja es van suspen-
dre els dos esdeveniments 
més importants per a l’enti-
tat, el Rocío i la Cruz de Mayo. 
Aquest 2021 tampoc no hi ha 
previsió de que es puguin rea-
litzar cap dels dos. També han 
quedat penjats del calendari 
la Fira d’Abril, el Vi d’honor al 
soci, la participació a la Caval-
cada de Reis o una de les ce-
lebracions més entranyables, 
la festa per als membres d’As-
payfacos, l’entitat que aple-
ga a persones amb diversitat 
funcio nal i a les seves famílies. 
L’entitat espera que quan la 
situació sanitària ho permeti, 
pugui recuperar aquestes ac-
tivitats.  

Tot i que el moment no sigui el 
millor, els rocieros i les rocie-
res de la nostra localitat poden 
respirar una mica, ja que la 
pandèmia els ha agafat quan 
ja tenien liquidats els prés-
tecs que va demanar l’entitat 
per posar a punt la seva seu 
del carrer de Girona. Segons 
han explicat, si aquesta crisi 
els hagués agafat fa dos o tres 
anys, l’entitat no sabria com 
surti-se’n.

Mantenir viva l’entitat

Ara, l’Asociación Rociera An-
daluza obre el seu servei de 
bar quan pot fer-ho i la norma-
tiva li ho permet, seguint les 
mesures de seguretat. L’ober-
tura autoritzada durant els 
mesos d’estiu els ha permès 
mantenir el local. 

L’Asociación Rociera està molt 

el poble de la Llagosta ha de-
mostrat sempre assistint als 
seus actes, ja que obrir la seu 

social no es pot fer només 
amb l’aportació de les perso-
nes sòcies. 

L’Asociación Rociera va ins-
tal·lar-se al local del carrer de 
Girona, número 6, l’any 2012. 
El local els ha donat l’opció 
de celebrar grans festes, com 
la de Carnestoltes, la de Ha-
lloween, la Festa Major o aco-
llir diverses actuacions. 

la d’haver participat al Rocío 
amb el seu propi estendard, 
al costat de l’Hermandad los 
Varales de Santa Coloma de 
Gramenet. 

L’entitat s’ha mantingut du-
rant aquests mesos gràcies a 
la feina de la junta directiva, 
que continua treballant per 
poder obrir-la quan la situació 
ho permeti. Igualment, espe-
ra poder celebrar l’assemblea 
de persones sòcies per deci-
dir qüestions vitals per al seu 
funcionament. - Xavi Herrero

Asociación Rociera Andaluza

FITXA

4 febrer
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 febrer
VILA

12 - 18 febrer
CARRERAS ARBAT 

19 - 25 febrer
NADAL

CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 març
VILA

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

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

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

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

AGENDA Febrer

Les activitats de la Biblioteca es
podran seguir per les seves 
xarxes socials: Instagram,
Youtube, ... 

10 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Puri Ortega.
A les 18.45 h

17 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA
La sospecha de Sofía, de Paloma 
Sánchez-Gárnica.
A càrrec de Conchi Fernández.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Puri Ortega.
A les 18.45 h 

24 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Puri Ortega.
A les 18.45 h 

PUBLICACIÓ D’IMATGES

Per participar-hi cal penjar a Facebo-

amb la disfressa i l’etiqueta
#ConcursCarnestoltesLaLlagosta21.

d’estar fets a la Llagosta i incloure un 
element diferenciador. 

Pot participar en el concurs
qualsevol persona física a partir de 
16 anys, empadronada a la Llagosta.

Es poden presentar un màxim de 3 

raran els tres primers publicats.

Els premis del concurs estan dotats 
econòmicament en les dues catego-

Hi haurà 5 premis per cada catego-
ria. Una mateixa persona no podrà 
ser agraciada amb més d’un premi.

Bases al web: 

PRESENTACIÓ VIRTUAL 
A les 18 h, al canal de Youtube de 
l’Ajuntament de la Llagosta

DEL 17 DE FEBRER AL 18 
DE MARÇ
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Es poden fer a través del web 

 o 

d’Atenció a la Ciutadania. 

DEL 22 DE DE MARÇ AL 14 
DE MAIG
VALORACIÓ DE PROPOSTES
El grup motor validarà i 
organitzarà per temàtiques les
propostes presentades per la
ciutadania. 

DEL 4 AL 22 DE JUNY
PERÍODE DE VOTACIONS
Podran votar totes les persones
majors de 16 anys empadronades
al municipi de la Llagosta.

28 DE JUNY
PRESENTACIÓ DELS RESULTATS
Tota la informació al web: 

CARNAVALBIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS



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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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

El dia 6 de febrer de 1993, el president de la Generali-
tat, Jordi Pujol , juntament amb l’alcalde de la Llagosta, 
José Luis López, van inaugurar la variant de la carre-
tera nacional 152. La CN-152 travessava el municipi 
de nord a sud (actual avinguda de l’Onze de Setembre) 
amb un gran volum de trànsit a l’època. Aquesta va-
riant treia el trànsit del centre del municipi desviant-lo 
per una autovia de dos carrils, l’actual C-17, alliberant 
així el centre del municipi, que tradicionalment era 
una mena de frontera que dividia la Llagosta en dues 

llant la cinta i l’alcalde a la seva esquerra.

El día 6 de febrero de 1993, el presidente de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol, junto con el alcalde de La Llagosta, 
José Luis López, inauguraron la variante de la carre-
tera nacional 152. La CN-152 atravesaba el municipio 
de norte a sur (actual avenida Onze de Setembre) con 

por una autovía de dos carriles, la actual C-17, liberan-
do así el centro del municipio, que tradicionalmente era 
una especie de frontera que dividía La Llagosta en dos 
partes. En la fotografía, el presidente de la Generalitat 
cortando la cinta y el alcalde a su izquierda.
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Todo el cabreo
Cuando vas al hospital y tardan 4 horas para atenderte en urgencias.
Cuando te atrasan una visita al especialista 6 meses. 
Cuando llevas años esperando a una operación que nunca llega.
Cuando vas al CAP y no te atiende tu médico de cabecera.  
Cuando solicitas ayudas por dependencia y nunca llegan.
Cuando apenas ves mossos patrullando por las calles.
Cuando la SAFA necesita una gran inversión y no se hace.
Cuando las ratios en clase para un buen aprendizaje y protección covid no se 
cumplen.

Cuando todo esto pasa, es porque la Generalitat no pone los recursos necesarios.

Además, nos quitaron el servicio de ginecología del CAP, nos quitaron las 

adecuado en el IES Marina, no ayudan al alumnado a tener un material adecuado 
para seguir las clases. Cuando tuvimos problemas de seguridad, apenas venían 
los mossos y tuvimos que solucionarlo nosotros solos.

Todo lo que hemos explicado en este artículo, nos cabrea mucho, porque nos 
afecta de verdad y por eso lo queremos cambiar. Si a ti también te cabrea y 
quieres que esto cambie, este 14 de Febrero tienes una oportunidad. 

Dejar atrás estos 10 años de recortes está en tus manos. Cambiemos el cabreo 
por urnas llenas de votos socialistas, votos a Salvador Illa. 

El Deporte es Salud

Por desgracia, el COVID-19, no sólo está llevándose vidas y dejando a familias 
marcadas de por vida si no también estamos viendo cómo los pequeños co-
mercios locales, los de toda la vida, les está costando levantar la persiana cada 
día. Se están inventando, adaptándose a la situación actual, para no tener que e -
char el cerrojo en ese negocio que llevan años sacando adelante; pero estamos 
estupefactos con que la actividad deportiva como el deporte base, gimnasios, 
instalaciones deportivas etc... están al borde de la desaparición.

Ya es sabido que el ejercicio físico es un arma contra el COVID, estamos segu-
ras y seguros de que la actividad física es parte de la solución. Según algunos 
estudios la hospitalización en pacientes con COVID-19 es un 34 ‘6% menor entre 
aquellos que hacen ejercicio. Se ha comprobado que la actividad física produce 
“Irisina”, una hormona que bloquea el transporte del nuevo coronavirus dentro 
de nuestras células.

Las instalaciones deportivas siguen más de 42 protocolos de seguridad (mas-
carilla, control de entrada, restricción de asistencia, demarcación de distancia, 
limpieza maquinaria etc...) El deporte es Salud, salud que lucha diariamente 

tes etc....) enfermedades que son un riesgo padecer, para el COVID-19.

Desde En Común La Llagosta + Llagosta nos unimos a la defensa del deporte 
como herramienta en la lucha contra el COVID-19.

Més comunicació amb l’oposició
La situació de crisi sanitària que ens està tocant viure en aquest darrer any ens 
ha portat, a tots els grups polítics que formem el consistori, a haver de prendre 
mesures extraordinàries per tal de pal·liar els seus efectes, així com a haver-ne 
d’aportar noves idees. Una d’aquestes mesures/idees ha estat la creació del val 
de descompte de 10 euros per tal d’incentivar el comerç local, la qual ha estat 
molt ben rebuda per part de la ciutadania. 

Ara bé, des d’ERC ens hagués agradat una millor campanya d’informació al po-
ble (cartells, butlletins informatius al carrer, etc.) per a que tota la informació 
hagués arribat a un nombre més gran de persones. 

D’altra banda, hem hagut de comprovar com l’equip de govern del PSC ha hagut 
de retirar la seva idea de fer una cavalcada de reis física per ordre de la Genera-
litat quan, prèviament, tota l’oposició ja els havíem avisat reiteradament de que 
no es fes aquest acte presencialment per raons sanitàries. 

També tornem a comprovar com els grups polítics de l’oposició ens hem d’assa-
bentar d’actes que s’estan duent a terme al nostre poble per a la seva millora a 
cop de diari o xarxes socials, enlloc de a les comissions informatives mensuals 
pertinents. L’oposició existeix! 

Per últim, des del nostre grup polític voldríem manifestar el nostre desacord 
amb el NO ajornament d’aquestes eleccions al Parlament de Catalunya per una 
qüestió que considerem que respon a criteris electoralistes d’un determinat 
grup polític i no a criteris sanitaris.

Para que ganemos todos

Desde hace varios años se viene solicitando al equipo de gobierno de la Lla-
gosta, diversas convocatorias del Consejo Escolar municipal y nunca hasta la 
actualidad se han efectuado dichas reuniones, por lo cual tenemos una pro-
blemática de bloqueo de información a nivel local, que es necesario solucionar 
contribuyendo a mejorar la participación democrática.

Consideramos que es fundamental actualizar el reglamento del consejo escolar 
en el municipio para una correcta coordinación entre administraciones, como 
fundamental es la regulación del Consejo Escolar Municipal y ser conocedores 
de la realidad existente en los centros educativos públicos y privados del muni-
cipio canalizando cualquier aspecto relacionado con la educación.

Ciudadanos sale a ganar las elecciones del 14 de febrero y para que ganemos 
todos es necesario que dejen de gobernar los separatistas que nos dividen. 
Además, es el momento de hablar de los problemas reales de los catalanes. Se 
puede ganar y darle carpetazo al ‘procés’ en las próximas elecciones nunca es 
tarde para recuperar la ilusión. después de muchos años de ‘procés’ las cosas 
pueden cambiar pese a que en Cataluña y en España siguen pasando muchas 
cosas, no hay nada perdido debemos dar un vuelco a la actual mayoría separa-
tista en los próximos comicios.

Carlos Carrizosa, es el más adecuado para conseguir un cambio en el ejecutivo 
catalán que lleve a los catalanes a volver a abrazarse después del proceso in-
dependentista.

   PARA QUE GANEMOS TODOS          VOTA CIUDADANOS 
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