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Des de l’any 2000 es 
reclamen aquestes 
reformes tan 
necessàries
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El dia 16 de febrer, altres tèc-
nics del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat es van 
presentar al centre per veure 

posteriorment quines actua-
cions es podrien fer.
Tant l’AMPA com la direcció 
destaquen que hi ha espais 
que estan molt malament, 

centre cultural. “També hi ha 

, ha 
indicat la presidenta de l’AM-
PA, Miriam Gallango. 

, assegura Gallango, que 
demana una solució ràpida a 
aquests problemes.

Des del 2000

Per la seva part, el director de 
l’Escola Safa, David Soriano, 
recorda que 

. 

, 
diu Soriano, que recorda que 
estan reclamant aquestes 
obres des de l’any 2000.

, explica Gallan-
go. 

, assegura la presi-
denta de l’AMPA de la Safa.

, ha dit, per la seva 
part, el regidor d’Educació de 

ha explicat que el Consistori 
farà tasques de manteniment 
de forma preferent. 

L’Ajuntament i la comunitat educativa
reclamen una reforma integral de la Safa
La direcció i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) de l’Escola Sagrada Família, així com l’Ajuntament 
de la Llagosta, reclamen a la Generalitat que porti a terme 
amb urgència una reforma integral d’aquest centre educatiu. 
L’Escola Safa compta aquest curs amb 315 alumnes. Fa 
més de 20 anys que es demanen millores en aquest centre 
escolar. Ara fa dos anys, tècnics de la Generalitat van anar 
a l’escola per comprovar les mancances, però aquesta 
visita no es va concretar en cap proposta.

El 20 de gener, la comunitat 
educativa de la Safa va man-
tenir una reunió amb l’alcalde, 
Óscar Sierra; el regidor d’Edu-

per parlar d’aquesta situació. 
D’aquesta trobada, va sortir el 
compromís dels responsables 
municipals d’enviar una carta 
al Departament d’Educació de 
la Generalitat. 

Obres estructurals

at, es destaca que les peti cions 
que fa la comunitat educativa 

van molt més enllà del man-
teniment, perquè són obres 
estructurals, que s’han d’as-
sumir des del Departament 

d’Educació de la Generalitat. 
A més, es destaca que les re-
presentants de l’AMPA a la 
reunió van manifestar el seu 
malestar i la decisió d’arribar 
on calgui per aconseguir que 
l’escola esdevingui un entorn 
digne i adient per al benestar 
dels infants.

, s’assegura 
en un dels paràgrafs de la carta.

demana que es prenguin les 
mesures necessàries per fer 
una reforma integral del cen-
tre i es posa a disposició de la 
Generalitat per col·laborar en 
tot el que calgui per facilitar 

remarca que tota la comuni-
tat educativa del centre es-
tarà disposada a adaptar-se 
a aquest procés de reforma. 

, conclou l’escrit. - 

Entrada al pati nord de l’Escola Sagrada Família. 



L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va mantenir una xerra-
da virtual el 19 de febrer amb 
l’alumnat de quart de Primà-
ria de l’Escola Joan Maragall. 
Aquesta activitat substitueix a 

han quedat suspeses tempo-
ralment per la pandèmia de la 
Covid-19. 
Durant la trobada, els estu-
diants van fer diferents pre-
guntes a l’alcalde. Algunes de 

EDUCACIÓ
L’activitat es va desenvolupar de forma telemàtica el 19 de febrer
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va posar en marxa la segona 
edició dels pressupostos par-
ticipatius amb la presentació 
que va fer el 16 de febrer al 
Centre Cultural sense públic. 
L’acte, que va poder ser seguit 

tament, va comptar amb les 
intervencions de la regidora 
d’Economia i Hisenda, Conchi 

l’alcalde, Óscar Sierra.

euros del Pressupost Gene-
ral, el que suposa un augment 
de 10.000 euros respecte a la 
primera edició. Enguany, el 

propostes a la partida d’inver-
sions, però també incorpora 
la possibilitat de proposar 

sions, sinó a programacions o 
a activitats. 

, va explicar 

Les propostes es podran pre-

màticament per la pàgina web 
municipal o, presencialment, 
a l’OAC amb cita prèvia. Del 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament posa en marxa la segona 
edició dels pressupostos participatius

Un moment de la presentació dels pressupostos participatius.

Jardinera instal·lada a la plaça de Catalunya. 

SOLIDARITAT

El Taller de Ideo ha recaptat 504 

ció Oncovallès, que lluita contra 
el càncer. La botiga llagostenca 
va posar en marxa fa unes set-
manes una campanya solidària 
des de la nostra localitat amb la 
venda d’un pack per confeccio-
nar una ploma solidària amb la 
tècnica del macramé.
La iniciativa va ser un èxit i 
es van vendre un total de 144 
packs solidaris, amb un preu de 
3,5 euros cadascun. 

, 
ha explicat María Jesús Ber-

de Ideo. La llagostenca va lliu-
rar els 504 euros solidaris el 4 
de febrer, Dia Mundial Contra 
el Càncer. Aquesta campanya 

versa entre El Taller de Ideo i 
la infermera llagostenca Gloria 

Llagosta.

Nova campanya

una segona campanya solidà-
ria, que va destinada a l’asso-
ciació Hipofam, que treballa 
per la investigació i informació 
sobre la malaltia minoritària de 
la hipomagnesèmia familiar. 
Aquesta és una malaltia renal 
hereditària que es caracterit-

magnesi a l’orina. Tot i que els 
pa cients comparteixen altera-
cions genètiques similars, al-
guns tenen més afectació renal 
i altres, ocular, però acaben re-
querint un trasplantament del 
ronyó.
La botiga llagostenca propo-
sa un nou pack solidari, tam-
bé amb un preu de 3,5 euros 
cadascun i consisteix en la 
confecció de tres polseres. La 
campanya solidària té com a 

febrer va ser el Dia Mundial de 
les Malalties Minoritàries. - José 

El Taller de Ideo 
recapta 504
euros contra
el càncer

farà la valoració i l’acte de pre-

, va dir el regidor de Parti-
cipació Ciutadana.

Les votacions, al juny

L’alcalde va destacar la impor-
tància d’aquesta acció, per-
què 

. 
Un cop es presentin les pro-

votacions estarà obert del 4 al 

blica dels resultats se celebra-

En el marc dels primers 
pressupostos participatius i 

més votats, s’ha instal·lat a la 

nal. S’hi han col·locat algunes 
plantes i n’hi haurà més quan 
el temps sigui més favorable.  

ser sobre plantar més arbres 
als parcs, la creació de més 

pandèmia, la contaminació, 
els carrils-bici, els llums de 
Nadal, la creació d’alguna re-
sidència de gent gran, la ne-

els casals d’estiu i els partits 
polítics. Altres temes que van 
sorgir durant la conversa van 
estar relacionats amb les tas-
ques de l’alcalde i dels regi-

L’alcalde participa en una xerrada amb l’alumnat
de quart de Primària de l’Escola Joan Maragall



El Departament de Salut de la 
Generalitat ha vacunat contra 
la Covid-19 a les persones de la 
Llagosta que tenen reconegut 
un grau de gran dependència. 
En total, a la nostra localitat es 
podien vacunar 51 veïns i veï-
nes d’aquest col·lectiu.

SALUT

El CAP vacuna contra la Covid-19
a les persones amb gran dependència

Després, es va citar a les perso-
nes que no tenen reconeguda 
una gran dependència, però 
que sí consten al CAP de la Lla-
gosta com a dependents. Du-
rant aquests primers dies del 

anys. Totes les persones que 
puguin ser vacunades rebran 
una trucada per citar-les.
També s’està vacunant al pro-
fessorat. Aquesta campanya 

dics de Granollers, Mollet del 
Vallès i Llinars del Vallès. - J.C.

posat en marxa Decidim-La Lla-
gosta participa (decidim-llagosta.
diba.cat), una pla taforma digi-
tal de participació ciutadana, 
un espai de referència per fer 
un poble més obert, transpa-
rent i col·laboratiu. Decidim-La 
Llagosta participa farà possible 

reunions creant discussions 
deliberatives i decidint mit-

votació la implementació de 
les decisions. Per veure els 
processos participatius, afegir 
propostes, compartir idees i 
participar en els debats amb 
comentaris és necessari re-
gistrar-se. Totes les persones 
empadronades a la Llagosta 
podran participar-hi donant 
suport a les propostes.

Decidim

Decidim és una plataforma de 
participació ciutadana de codi 
lliure i obert per a ciutats i or-

creat el 2016 promogut per 

impulsat per la Unió Europea 
i institucions com la Diputació 
de Barcelona. Decidim facili-
ta la participació ciutadana a 

d’aconseguir una democràcia 
més forta i transparent. La 
plataforma té un fort compro-
mís amb la protecció de dades 
i està dissenyada per respec-
tar el secret de vot en els pro-
cessos participatius. Actual-
ment, la fan servir més de 100 

ciutats, entre les quals hi ha 
Barcelona, Nova York i muni-
cipis del nostre entorn, com 
Sant Cugat, Montmeló, Mollet 
i Granollers. 

Estrena

Decidim fa possible que milers 

postes, assistint a reunions 
públiques, creant discussions 

mentació de les decisions. Els 
participants, a més, poden co-
municar-se entre ells a través 
de les funcionalitats de comu-
nicació en xarxa de Decidim.
A la Llagosta, s’ha estrenat la 
nova plataforma amb la sego-
na edició dels pressupostos 
participatius i es farà servir 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Està pensada per a les persones empadronades a la Llagosta 

L’Ajuntament activa una
plataforma de participació

per a tots els processos que es 
posin en marxa. Està previst 
que aquest any també s’utilit-

, ha in-
dicat el regidor de Participació 

. - 

Part de la pantalla d’inici de la nova plataforma. 
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tament de la Llagosta ha prepa-
rat diferents activitats per com-
memorar el Dia Internacional de 

19 h, es podrà seguir pel canal 

Internacional de les Dones. La 
lectura del manifest la farà l’enti-
tat Resistència Literària. 

Concurs de Microrelats

Tot seguit, es farà el lliurament 
dels premis del Tercer Concurs 
de Microrelats del Dia Internacio-
nal de les Dones. El certamen ha 
estat convocat per les regidories 
d’Igualtat i Cultura, la Biblioteca 
de la Llagosta i Resistència Lite-
rària. El millor relat tindrà com 
a premi 150 euros en metàl·lic. 
El segon premi serà de 75 euros 
i el tercer consistirà en un lot de 
llibres. 
A les 19.30 h i també pel canal de 

drà veure un concert de violon-

per l’Escola Municipal de Música 

seguir L’Hora del conte, a càrrec 
de Puri Ortega.

nes Adultes de la Llagosta també 

IGUALTAT

La Llagosta commemora el 
Dia Internacional de les Dones

un treball interdisciplinari sobre 
les dones a la ciència. 

dia, les dones es podran matri-
cular gratuïtament al Complex 
Esportiu Municipal El Turó en la 
modalitat que desitgin, pagant 
el 50% de la modalitat escollida 
i la mensualitat del mes d’abril. - 

Cartells sobre llenguatge no sexista a Can Pelegrí.

MEDI AMBIENT

Un total de 132 persones i un 

cions en el rebut de les escom-
braries aquest any 2021. La 

fet servir la deixalleria durant 
més de 10 vegades l’any 2020.

residus és del 10% per a 66 do-
micilis que van fer ús de la dei-
xalleria entre 10 i 14 vegades. 
A altres 66 domicilis se’ls apli-

per haver portat residus a la 
deixalleria més de 15 vegades. 

un mínim de 20 cops.
Les persones que es vulguin 

rebut de les escombraries te-
nen a la seva disposició el car-
net que facilita el registre de 
l’ús de la deixalleria per aplicar 

cions aprovades a les orde-

nances municipals. Les per-
sones usuàries poden recollir 

la Ciutadania en qualsevol mo-
ment de l’any. Aquest carnet fa 
servir un registre de l’ús de la 
deixalleria de forma digital. La 
targeta només s’ha de sol·lici-
tar una vegada i no té data de 
caducitat.

L’horari

La deixalleria està situada al 
polígon industrial, a la canto-
nada dels carrers de Vic i de 
Gaudí. El seu horari és els di-
marts de 16 a 19 h; de dimecres 
a divendres de 9.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h; els dissabtes de 
9 a 15 h; i els diumenges de 9 
a 14.30 h. S’hi pot portar oli de 
cuina i de cotxe, mobles, elec-
trodomèstics de línia blanca, 
bateries de cotxe, residus elèc-
trics i electrònics, dissolvents, 
pintures, vernissos, ferralla, 

Aquest 2021 s’aplicaran més de 

residus per ús de la deixalleria

Deixalleria de la Llagosta.

SEGURETAT CIUTADANA

Local de la Llagosta havia po-
sat 13 multes a conductors de 
patinets elèctrics per diferents 
infraccions. En set ocasions, la 
sanció va ser per portar al ve-
hicle un nombre superior de 

Multes a tretze persones que 
conduïen patinets elèctrics

persones al de les places au-

ser multades per circular per 

Les altres tres multes van ser 
per no obeir un senyal d’entra-
da prohibida per a tota classe 

de vehicles, per conduir de for-
ma negligent i per fugir del lloc 
d’un accident sense facilitar 
les dades.
Aquest any, hi ha hagut dos ac-
cidents en els quals estaven in-
volucrats patinets elèctrics. Un 
dels sinistres va ser entre un 
patinet i un cotxe. El conductor 
del primer vehicle va patir le-
sions. L’altre va ser l’atropella-
ment d’un vianant, que va patir 
ferides. - J.C.
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tament de la Llagosta a través 

i Instagram, va fer públic el 

En la categoria vídeo, el pri-

ros, va ser per a Montserrat B. 
Valencia, pel vídeo Tinku Bo-

fel.ipe es va emportar els 150 
euros del primer premi per 
Samurai de Cartón.
Al certamen van participar 

dues categories. Entre els dies 
11 i 16 de febrer, es van  pen-

o Instagram, amb l’etiqueta 
#ConcursCarnestoltesLaLla-
gosta21. Amb aquesta inicia-

animar als veïns i veïnes de 
la Llagosta a disfressar-se 
durant aquest Carnaval tant 
atípic, afectat per la pandè-
mia de la Covid-19. Com que 
la Covid-19 havia provocat la 
suspensió del Carnaval tradi-
cional, es va muntar un Carna-
val alternatiu amb un concurs 
de disfresses per les xarxes 
socials. 

Els altres premiats

Els altres vídeos guanyadors 

dotat amb 130 euros; Teletra-

disney, que es va endur els 
100 euros del tercer premi; El 

60 euros del cinquè premi van 

ser per al vídeo Disney Mons-
ters de reinax_cosplay.
A la categoria foto, els altres 
premiats van ser torreblanca-
pardo, per la disfressa Alicia y 
Cia, segon premi, dotat amb 

de rachelfdm, tercer premi, 

Zoe Wallace, premiat amb 60 
euros; i per últim, aleix_rc3 es 
va emportar els 40 euros del 
cinquè premi amb Dino. 
D’altra banda, la Carpa Espai 

de febrer un Carnaval infantil, 
amb el títol de Carpaval, a la 

en el Concurs de Carnaval 2021 
per les xarxes socials

SOCIETAT

Operaris de la Brigada de Jar-

Llagosta han plantat durant les 
darreres setmanes arbres a di-
versos punts del municipi. A la 

una vintena d’aurons per subs-
tituir els pollancres que van ser 
retirats en el seu dia davant del 
perill que caiguessin a terra 
perquè estaven malalts.
Posteriorment, es van plantar 
16 pruneres al carrer de l’Esta-
ció, entre l’avinguda del Primer 
de Maig i el carrer del Mont-
seny, on també va ser neces-
sari retirar fa uns mesos uns 
pollancres que es trobaven en 
mal estat.
A més, en altres punts de la 
nostra localitat també s’han 
plantat altres arbres. En total, 

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament ha plantat 
50 arbres en diferents punts

, va preguntar 
l’Arnau, alumne de sisè de 
Primària de l’Escola Les Pla-

paralímpic cec. 

, 
va respondre-li l’atleta. Mar-

seu entrenador, el llagostenc 
Raúl Gracia, van protagonit-

da sobre els valors en el món 
de l’esport amb els dos grups 
d’alumnes de sisè de Primària 
de l’Escola Les Planes.

Superació

Durant gairebé dues hores, 

com és la vida esportiva de 
l’atleta paralímpic cec, que 
enguany té com a repte parti-
cipar als seus tercers Jocs Pa-
ralímpics, a Tòquio, després 
de fer-ho a Londres 2012 i Rio 
2016. , deia 

SOCIETAT
El seu entrenador, el llagostenc Raúl Gracia, el va acompanyar

L’atleta Martín Parejo fa una 
xerrada a l’Escola Les Planes

gia: 

Parejo i Gracia, durant la xerrada a l’Escola Les Planes. 

Dos empleats municipals planten un arbre al carrer de l’Estació. 

durant aquesta operació s’han 
instal·lat una cinquantena 
d’ar bres de diferents espè cie s. 

S’han evitat els pollancres, 
perquè donen massa proble-
mes. - J. Cintas



SALUT

SALUT

El Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses dels 11 municipis va-
llesans vinculats als serveis 
sanitaris i socials que presta 

Llagosta, es va reunir el 9 de 
febrer de forma telemàtica. 

de la situació de la tercera 
onada de la pandèmia de la 
Covid-19.
També es va explicar que 
durant el mes de gener es va  
administrar la vacuna contra 
la Covid-19 a gran part de 
les residències de persones 
grans del territori i dels pro-
fessionals del primer nivell 
assistencial. Durant la reunió 
també es va tancar l’exercici 
del 2020 en sentit positiu 
econòmicament, el que per-
metrà afrontar possibles mi-
llores i necessitats de cara al 

va ser positiu i va girar en-
torn la tasca dels professio-
nals per la resposta durant 
tots els brots de la pandèmia. 

fessionals ha permès tancar 
l’exercici amb una reducció 
del 25% de la llista d’espera 
quirúrgica i de totes les llis-
tes de consultes especialit-

es va parlar de l’ampliació de 
les Urgències de l’Hospital 
de Mollet, que incrementa 
els espais d’atenció i la quali-
tat de les instal·lacions. Això 
permet donar una millor res-
posta a les necessitats sorgi-
des durant la pandèmia.

El Partit dels Socialistes de 
Catalunya va ser la formació 
més votada a la Llagosta en les 
eleccions al Parlament de Ca-
talunya que es van celebrar el 
14 de febrer. Els socialistes van 
obtenir 2.035 vots, el 44,67%, 
gairebé 20 punts percentuals 

micis del 2017.
Esquerra Republicana de Ca-
talunya va ser el segon partit 
amb més vots a la Llagosta, 

van obtenir un percentatge 
similar al del 2017, però van 

La tercera posició va ser per a 

Ciutadans va passar de la pri-

percentuals. En Comú Podem 

va perdre 437 i 2,46 punts.
Junts per Catalunya va obtenir 

tacats, segons va informar la 
Policia Local. 
Era la primera vegada que a 
Catalunya se celebraven unes 
eleccions des que va comen-

col·legis electorals hi va haver 

Les 55 persones que van fer-
se tests d’antígens de detecció 
de la Covid-19 a la Llagosta 
després de les eleccions al 
Parlament de Catalunya van 

ha pagat aquesta campanya 

el Partit Popular va aconseguir 

centatge similar al del 2017, va 
perdre 160 vots. 
Un total de 102 persones de la 

menys que al 2017, mentre 

PDeCAT.
En aquestes eleccions, es van 

La participació va ser del 
47,97%, un descens de 33 
punts respecte a la registrada 
el 2017. 

total normalitat a la nostra lo-
calitat i sense incidents des-

Reunió sobre
la Fundació
Sanitària Mollet

Cap positiu en els tests 
posteriors als comicis

POLÍTICA
Els socialistes van obtenir el 44,67% dels sufragis, un 20% més que al 2017

El PSC va ser la formació més votada 
a la Llagosta a les eleccions del 14F
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que van formar part de les me-
ses electorals i a totes les que 

en els col·legis electorals de la 
Llagosta. Les proves es van fer 
al Centre Cultural. En principi, 

podien fer-se-les 79 persones, 

que van passar pel Centre Cul-

2.329,25 euros per aquestes 
proves.

cada col·legi, hi va haver un 
empleat municipal respon-
sable de seguretat Covid per 

les meses electorals i també 
a totes les persones que van a 
anar a votar. A més, es va des-

tinar una altra persona per fer 
tasques de coordinació dels 
responsables Covid de cada 
col·legi.
També, hi va haver personal de 

periòdica els col·legis electo-
rals i agents de la Policia Local 
o dels Mossos d’Esquadra per 
garantir la seguretat. Protecció 
Civil també hi va col·laborar. 
Tots els membres de les meses 
van disposar d’equips de pro-
tecció individual. - J.C.

La participació va 
ser del 47,97% i 
durant la jornada no 
hi va haver incidents

tiu d’evitar contagis de la Co-

de les meses i als electors du-

Cintas

Una imatge de la jornada electoral.
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En una carta signada pel re-
gidor de Via Pública, Jordi 

Llagosta exigeix a la compa-
nyia Endesa que augmenti la 
inversió a la xarxa elèctrica 
del nostre municipi, que reno-
vi les parts envellides així com 
les menys robustes i, en gene-
ral, que incrementi la qualitat 
del servei que presta. El Con-
sistori recorda a la carta que 
ha enviat a Endesa que presta 
un servei bàsic i essencial per 
a la ciutadania que va més en-
llà del rendiment econòmic de 
la seva explotació.

crit que arran dels darrers 
episodis de fallades del sub-
ministrament elèctric a dife-
rents ubicacions del muni-
cipi i la continuada arribada 
de queixes de ciutadans pels 

s’ha fet evident que l’estat de 
la xarxa de distribució elèctri-
ca a la Llagosta no arriba a uns 
nivells de qualitat mínims ni 

per un servei com el que pres-
ta Endesa.

darrers anys les inversions 
que s’han fet de millora de la 
xarxa elèctrica tant d’alta com 
de baixa tensió han estat mí-
nimes, aplicant una política 
de restricció de costos que es 
fa del tot evident en situacions 
com tempestes o temporals 

en les quals és imprescindi-
ble disposar d’instal·lacions 
robustes i modernes. 

, s’assegura a la car-
ta. 

, 
s’afegeix a l’escrit.
El Consistori detalla a la carta 
els llocs on es fa més evident 
la manca d’inversions:
-Estació Transformadora aè-

na o amb suports de fusta en 

VIA PÚBLICA
El Consistori reclama més inversions en un servei bàsic

L’Ajuntament exigeix a Endesa 
que millori la xarxa elèctrica

Antonio Machado i Passatge 
dels Veïns.

serrat, Sant Bonaventura, 
Sant Josep, Santa Teresa, Sant 
Miquel, Brutau, Anselm Clavé 
i Verge de Montserrat, entre 
d’altres.
-Suports de fusta per xarxa de 
baixa tensió i torres metàl·li-

industrial amb ocupació total 
de la vorera (carrers Mont-
seny, Barcelona, Cadaqués, 

sús sense desmuntar (carrer 
Montseny amb carrer Barcelo-

Un dels punts que el Consistori considera que s’ha de millorar.

COMERÇ

123 sol·licituds rebudes en el 

tra localitat que hagin patit o 

la pandèmia de la Covid-19, 
provocades pel tancament 
temporal dels seus negocis. 
Cada establiment rebrà un to-

vuit sol·licituds presentades 

estat denegades per incom-
pliment d’algun punt de les 
bases que regulaven aquesta 
convocatòria especial.

presentar les sol·licituds du-

màxim subvencionable era de 
mil euros per establiment. En 
funció del nombre de sol·lici-

tuds presentades i accepta-
des, s’ha determinat  l’import 
exacte de la subvenció per 

atenent a l’import total de la 
partida dividit entre el nom-
bre d’establiments acceptats. 

destinava 100.000 euros a 

del Pacte per la reconstruc-
ció econòmica i social de la 
Llagosta per la crisi de la Co-
vid-19.  
Després d’una primera com-
provació de les sol·licituds, 
el Consistori va reclamar la 
documentació que faltava en 
alguns casos. Posteriorment, 

fora de termini i precisament 
per aquest motiu va ser deses-

L’Ajuntament aprova ajudes per 
a 115 comerços afectats per la 
pandèmia de la Covid-19

COMERÇ

Els membres de l’Associació de 

rectiva de l’entitat durant la 
celebració d’una assemblea 

del 2020 de forma provisional 
en substitució d’Héctor Gil. 
Durant l’assemblea es van de-
signar la resta de persones que 

l’associació de comerciants de 
la nostra localitat: el vicepresi-
dent Carlos Lupe; la secretà-

la nova junta directiva

de Sang tornarà a venir a la Lla-
gosta per fer una captació. El 
Centre Cultural acollirà aques-
ta acció solidària de les 10 a 
les 14 hores i de les 17 a les 
21 hores. Les persones inte-
ressades a donar sang hauran 
de reservar hora prèviament a 
la pàgina web donarsang.gen-
cat.cat. Aquesta captació, amb 

SALUT
Amb la col·laboració de l’Escola Gilpe

El Centre Cultural acollirà una 
captació de sang el dia 12

el lema Una gota de sang, una 
gota d’esperança, és la que tra-
dicionalment es feia a l’Escola 
Gilpe amb la col·laboració dels 
alumnes de sisè. En aquesta 
ocasió es farà al Centre Cultu-
ral, però l’alumnat hi dona su-
port. El cartell d’anunci de la 
donació (a la imatge de la dreta 

dissenyat pels estudiants. - J.C.

SOCIETAT

dues tardes a la setmana. Aquest servei atén a la ciutadania els 

manté l’horari habitual de dilluns a divendres de les 9.30 a les 
13.30 hores. - J.C.

L’OAC amplia l’horari i obre 
dues tardes a la setmana 

Guiller   mo Sandoval, Jaime 

viralta. També són vocals dos 

Héctor Gil i Antonia Guevara.

municació interna entre els as-
sociats. 

, ex-



NÚM 20 / Abril 2020“Si una idea és bona, endavant, 
no hem de mirar de quin partit és”

Cols, que ho va deixar per motius personals. 
Estic content d’entrar perquè a les llistes anava 
com a número 3 i ens vam quedar a poc d’acon-
seguir tres regidors a les passades eleccions 
municipals. Esperem que a les pròximes elec-
cions municipals podem tenir entre tres o qua-
tre regidors, però ara cal fer feina, feina i més 
feina. 

Per a mi és el primer cop que sóc regidor i això 
porta molta feinada. També hi ha una implicació 
de temps de la vida personal, que a vegades no 
s’agraeix com hauria de ser. De totes maneres, 

Hi ha moltes coses per millorar a la Llagosta, 
com per exemple la brutícia; la seguretat, o di-

de descompte, però creiem que es podria haver 
fet millor i que hi arribés a més persones. Per 
exemple, també es podrien congelar les taxes de 

Sóc sindicalista de CCOO i porto molts anys 
lluitant pels drets de totes les persones. Parlant 

ses i que serveixin per a la gent. La política lo-
cal és molt important, és pel poble. Si la idea és 
bona, endavant. No hem de mirar si és d’un par-
tit o d’un altre. M’agrada que una idea que s’hagi 
fet entre tots arribi al poble.

Tinc molts racons, un d’ells és el Parc Popular, 
que es podria millorar. També m’agrada l’avin-

Cultures i n’hi ha altres. Intentem en el nostre 

Hèctor Arenas (ERC) 
47 anys. 
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Sembla que sí perquè hi ha la sensació 
que la ciutadania consumeix més dins 
del municipi. Potser perquè hi ha les 
restriccions de mobilitat, que hi ha qui 
les segueix i qui no, malauradament. 
Vista aquesta situació de consum, ens 
agradaria posar en pràctica a l’ACIS un 
servei per portar la compra d’aliments 
de primera necessitat a les cases de 
la gent que no pot fer-ho. Ens estem 

trobem que hi ha persones que quan 
hi ha més de dues persones dins d’un 

i marxen. 

Portem pocs dies a la direcció, però 
ens hem adonat que les xarxes socials 
són molt importants. Volem sol·licitar 

web de compres, on estiguin tots els 

ofertes, publicar productes... Veiem 
que la ciutadania consumeix per 

Creiem que hem d’estar a Internet 
perquè sinó ens quedarem enrere.

comerciants estiguin dins de l’entitat. 
Per aquest motiu durant sis mesos 
no es pagarà cap quota. Tots som 
comerciants i ens dediquem als 
serveis i hem d’estar dins. L’única 
manera d’aconseguir coses és 

poder prendre decisions i participar 
en aquelles campanyes que faci 

D’entre els que hem parlat en diferents 
reunions és posar en marxa diferents 

Per aquest motiu, es demanen 
voluntaris per formar equips. Parlem 
de vocalies concretes perquè és més 
fàcil reunir-se sobre una pro ble-
màtica d’aquell sector i a partir d’aquí 

que volem activar és la pàgina web, 
que anteriorment t’he citat. En 
aquesta pàgina web volem que la 

vendre els seus productes. I en tercer 
lloc, volem potenciar una central de 

comprar des de casa, com ara quan 
no pots sortir o et fa por sortir al 

han explicat que hi ha clients que no 
tenen coneixement de productes o 
serveis que s’ofereixen a la Llagosta 
i, com que hi ha desconeixement, el 
busquen fora del municipi. Es pretén 
que la gent compri a la Llagosta i quan 

la Llagosta. Moltes vegades no hi ha 
tanta diferència en el preu i el servei 
és molt millor perquè el tens a prop.

Està tocat. Hi ha sectors que els està 
anant molt bé, però d’altres que no. 
Un d’aquests que no els ha anat gens 
bé és l’hostaleria amb els canvis 
d’horari... Quan has fet tot allò que 
t’han dit i veus que no funciona, 

pecadors. Hem de tractar ara un tema 
molt important, com són les terrasses 
dels bars i restaurants, per veure què 
han de pagar o què han de fer. Un 

amb el tancament del cap de setmana 
i en època de rebaixes, se’ns han anat 
les rebaixes.

A nosaltres ens agradaria des de 
l’ACIS, en primer lloc, que tots els 

productes comuns que aquests es 
comprin per a tots i si és possible a un 
comerciant de la Llagosta.

Volem fer un concurs per tenir un 

tot, que el nou logotip també vagi 
acompanyat d’un nou nom, més curt i 
més cridaner per a la ciutadania. Serà 
un concurs obert a tota la ciutadania 
i amb uns premis. Com que iniciem 

nou en tot. El nom de l’Associació de 
Comerciants i Serveis no es canviarà 
perquè està als nostres estatuts, però 
volem un nou nom comercial amb el  

que passem es veu més clar. Entre 

compri a la Llagosta. En aquesta 
associació haurien d’estar tots els 

em recorda a un discurs de John 

et preguntes què pot fer el país per tu, 
pregunta’t què pots fer tu pel país”. Els 
comerciants ens hem de preguntar, 
què podem fer nosaltres per l’ACIS i 

És el nou president de l’Associació de 
Comerciants i Serveis (ACIS) de la Llagosta 

del nou equip director de l’entitat és impulsar 
el comerç local. 

Rafael Ruiz

“Ens agradaria 
portar la compra de 
primera necessitat a 
les cases de la gent”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia disputa-
rà la fase d’ascens a la Primera 
Divisió espanyola. Les de Ja-

dos partits de la primera fase 

res. Dissabte, rebran la visi-
ta del Ripollet en partit de la 

Les de la nostra localitat es van 
assegurar la seva participació 
en la fase per l’ascens després 
de guanyar el 24 de febrer a la 
pista del Club Natació Caldes 

gols llagostencs els van mar-
car Laura, Villa, Sonia i Naiara.

Segona derrota

cordia va encaixar la sego-
na derrota de la temporada 
en perdre 2 a 0 a la pista de 
l’Eixample. Els dos equips li-
deren ara el subgrup 2A de 
la Segona Divisió espanyola 
empatats amb 30 punts. Les 

partit menys i depenen d’elles 
mateixes per acabar aquesta 
fase en primera posició.
El partit contra l’Eixample va 
ser molt igualat. La Concordia 
va merèixer un millor resultat, 
però li va faltar sort i encert en 
atac. Durant la primera part, 
les ocasions van ser per a les 

Naiara intenta superar una jugadora del Castelldefels.

La Concordia jugarà la fase 
d’ascens a Primera Divisió

llagostenques, que van enviar 
dos xuts al travesser. 

part, en l’única errada defensi-
va de les visitants, l’Eixample 
va fer l’1 a 0. La Concordia es 
va recuperar i va tenir noves 
oportunitats, que no van aca-
bar en gol. A falta d’un minut 

l’Eixample va marcar el 2 a 0.

pista del cuer, l’Atlético Mer-

cap problema per aconseguir 
el triomf a Menorca. Naiara, 
Leyre i Buti van fer dos gols 

Concòrdia la van completar 
Mercè i Sonia. 

fet el salt per competir a l’equip 
absolut del Barberà Rookies de 

Barberà del Vallès milita a la 
conferència Est de la Sèrie B, 
que és la segona màxima cate-

Aquesta temporada, el llagos-
tenc és un membre més del 
primer equip, tot i que el curs 

amb l’equip del Vallès Occiden-
tal. 

, recorda Álex Pacheco, que 
enguany hauria de complir la 
seva última temporada com a 

.

Temporada atípica

La temporada està sent atípica 
per l’afectació del coronavirus. 

, as-

posició de quarterback.

l’ascens a la màxima catego-
ria i competir a la Sèrie A amb 
el Barberà Rookies. 

, diu Pacheco, que ad-
met que també li agradaria en 

guna lliga continental de futbol 

Álex Pacheco.

Álex Pacheco juga ja al primer 
equip del Barberà Rookies

els espais interiors del Com-
plex Esportiu Municipal El 
Turó que estaven tancats des 
del 7 de gener, després que 

mesures restrictives en l’es-
port per la pandèmia de la Co-
vid-19. Les activitats dirigides 
se segueixen fent a l’espai de 
Piscina Exterior amb un afo-

amb tres grups diferenciats. Si 

d’acord amb l’horari que es va 
implantar el 23 de novembre.
Hi ha una Zona d’Estirament 
en la qual es pot completar 
l’entrenament aquàtic. Tot i 

la climatologia no acompanya, 
de forma puntual, es reubi-
quen les activitats programa-
des a la Pista Poliesportiva.
Pel que fa a les activitats pre-
sencials, d’acord amb les li-

interiors, s’ha activat aquest 
servei amb una proposta horà-
ria àmplia que inclou tota clas-
se d’activitats. Es duu a terme a 
la planta 2, a la Sala d’Activitats 

Dirigides, amb un aforament 
màxim de sis persones.

ness, s’ha recuperat l’espai a la 
Planta 2 del centre i s’ha am-
pliat annexant la sala contigua 

que permet ampliar l’afora-
ment de 14 a 22 persones tot 
respectant el 30% d’aforament.
A l’àrea d’Aigües se segueix 
prestant el mateix servei 

POLIESPORTIU

Reoberts els espais interiors del 
Complex Esportiu Municipal El Turó

el relaxament de les mesures, 
només poden fer ús dels ves-
tidors aquelles persones que 
disposin de reserva per a la 
Zona d’Aigües. - J.C.

Entrada del CEM El Turó.

El 6 de febrer, la Concordia va 

telldefels en partit disputat a 
la nostra població. Les llagos-
tenques no es va trobar còmo-
des a la pista davant d’un rival 
que les va pressionar molt 

un punt després de marxar al 
descans amb un marcador en 
contra de 2 a 0. Sandra i Villa 
van fer els gols.

part, el Castelldefels va reta-
llar les diferències i això li va 
donar molta moral per seguir 
amb la pressió alta. La Con-
cordia va tenir alguna ocasió, 
però sense encert en la re-

defels va fer l’empat a dos de-



ATLETISME

Sonia Bocanegra va guanyar el 
cap de setmana del 20 i 21 de 
febrer el Campionat de Catalu-
nya màster d’atletisme de clubs 
amb el Barcelona Atletisme. La 
llagostenca va participar en la 
prova del relleu 4×200 metres 
llisos i va contribuir a la victòria 
de l’equip barceloní al campio-
nat, que va tenir lloc al Palau 
Sant Jordi.
Bocanegra va ser la primera 
atleta del relleu i va possibilitar 
guanyar uns metres respec-
te a les rivals. 

, recorda l’atleta llagosten-
ca, que es mostra satisfeta de 
la victòria amb el seu club. El 
Barcelona Atletisme va quedar 
al primer lloc femení amb 41 

Sonia Bocanegra guanya
el Campionat de Catalunya
màster d’atletisme de clubs

Unión Llagostense va guanyar 
dissabte per 5 a 2 l’Autocorb 
en partit corresponent a la 
represa de la competició al 
grup B de la Lliga Nacional de 
futbol sala. L’enfrontament va 
tenir lloc a porta tancada al 
Poliesportiu Antonio García 
Robledo.
Els llagostencs van sortir forts. 
David Soria i Gerard van te-
nir una oportunitat cadascun 
abans que Manel fes l’1 a 0 
al minut 3. El 2 a 0 va arribar 
cinc minuts després i el va 

Manel va xutar contra el pal i 

Martín, però es va trobar amb 
el porter.
Manel va fer el 3 a 0 al minut 
16. Als 31 segons de la segona 

Els llagostencs van reprendre la competició dissabte

Victòria còmoda del Unión 
Llagostense contra l’Autocorb

part, Manel va marcar el 4 a 0. 
Els visitants van reduir les di-

Unión Llagostense. - J.C.

Eddi disputa una pilota a un jugador de l’Autocorb.
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En modalitatVIRTUAL

REGIDORIA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

punts, nou més que el segon 

D’altra banda, Bocanegra va 
aconseguir una medalla de 

talunya d’atletisme màster, que 
va tenir lloc diumenge a la pista 
del Palau Sant Jordi de Barcelo-
na. La llagostenca va registrar la 
tercera millor marca en els 60 
metres llisos. - J.L.R.B.



Nombre de membres: 10
Xarxes socials: Twitter i Instagram
Correu electrònic: pcllagos@hotmail.com
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Durant el darrer any, la desena 
de voluntaris i voluntàries de 
l’Associació de Protecció Civil 
de la Llagosta s’ha mantingut 
en primera línia portant a ter-
me accions preventives i de 
suport davant de la Covid-19. 
Al llarg del 2020, Protecció 

530 hores de servei amb 147 
actua cions.

Des del primer moment de la 
pandèmia, el voluntariat de 
Protecció Civil es va posar a 

ser-hi allà on fes falta. Així, 
han estat controlant l’accés al 
Mercat Municipal, les cues de 
persones que anaven a bus-
car aliments a Rems, repartint 
mascaretes a les parades de 
bus, portant els àpats a domi-

dor del Casal d’Avis que no 
podia sortir de casa durant el 

amb Mascaretes Solidàries La 
Llagosta durant els primers 
mesos de la pandèmia. 

Tots aquests serveis s’han su-
mat a les actuacions d’emer-
gència que s’han donat en 
aquests temps, com les que 

les darreres inundacions pro-

mena.

Gairebé 40 anys de serveis

L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil va néixer el 
2004, hereva de l’Agrupació 
de Protecció Civil de la Llagos-

Al llarg d’aquest temps, l’en-
titat ha estat present a bona 
part de les activitats que s’or-

passant pels diferents proces-
sos electorals o les fogueres de 
Sant Joan.

La pandèmia ha provocat 
l’anul·lació de totes aquestes 
activitats, però això no ha fet 
que la tasca de Protecció Ci-

vil s’aturés. La seva presència 
durant aquest temps de Co-
vid-19 ha fet que moltes per-
sones hagin descobert que els 
seus membres estan prepa-
rats per actuar més enllà dels 
esdeveniments o les feines 
d’emergència.

L’autoformació ha estat vital 
per poder actuar en aquests 
temps. Com moltes altres 
persones que han estat a pri-
mera línia, els seus membres 
han hagut d’aprendre sobre la 
marxa com actuar davant del 
coronavirus. La importància 
de l’autoprotecció, el mante-
niment de les distàncies, l’ús 
correcte de la mascareta, la 
desinfecció, les reunions tele-
màtiques són rutines que han 
incorporat a la seva feina dià-
ria.

L’entitat encara el 2021 amb 

vir per continuar treballant a 
millorar aspectes del seu dia a 

L’ENTITAT Protecció Civil La Llagosta

CALVO SÁNCHEZ

VILA 

CARRERAS ARBAT

VILA 

NADAL

CALVO SÁNCHEZ

Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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
CIRD  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 Març

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
Persones, grups i entitats poden 
fer propostes per decidir el destí 
de 40.000 euros del pressupost 
municipal del 2021.
Més informació al web
www.llagosta/proposa

CAPTACIÓ DE SANG
Cal reservar hora al web:
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, al 
Centre Cultural.  
Banc de Sang i Teixits, amb la 
col·laboració de l’alumnat de 6è
de l’Escola Gilpe.

CONCURS DE CARTELLS DE 
FESTA MAJOR 2021
La participació és oberta tant a
professionals com a artistes
novells majors de 16 anys.
Les obres es poden presentar a 

demanant cita prèvia.
Les bases del concurs es poden 
consultar al web www.llagosta.cat/
concursdecartells

ACTE INSTITUCIONAL
Lectura del Manifest institucional 
a càrrec de l’entitat Resistència 
Literària i lliurament de premis del 
3r Concurs de Microrelats del Dia 
Internacional de les Dones. 
A les 19 h

Concert de violoncel a càrrec
d’Alicia García López, amb el
següent repertori:
- Shallow, de Lady Gaga i Bradley 
Cooper.
- Mussete, de J.S. Bach.
- El Cigne del carnaval dels Animals, 
de Saint Saëns.
Organitza: Escola Municipal
de Música.
A les 19.30 h

ESPECIAL HORA DEL CONTE
Les princeses que van fugir dels seus 
contes, a càrrec de Puri Ortega.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta
A les 18.45 h

Les activitats del Dia Internacional 
de les Dones es podran seguir pel 
canal de Youtube de l’Ajuntament.

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

ENTREGA DE TREBALLS DEL 
CONCURS DE PUNTS DE
LLIBRE DE SANT JORDI
Poden participar tots els infants de 
la Llagosta o que siguin
alumnes dels centres escolars de 
la població des de 1r de Primària a 
4t d’ESO.

CLUB DE LECTURA
Patria, de Fernando Aramburu. 
Comentarem aportacions fetes per 
les persones del Club de lectura. 
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE 
Contes per anar a dormir.
A càrrec de Puri Ortega.
A les 21 h 

XERRADA
Transformació de l’amor (3a part).
A càrrec d’Aníbal Marrón.
A les 16 h



Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

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

Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 

Contínua
beltrangml@llagosta.cat

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

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

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Regidora de Medi Ambient i 

rodriguezmis@llagosta.cat
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Segona meitat de la dècada de 1950. 

Temps de memòria

Cartipàs municipal

segurarc@llagosta.cat

arenasph@llagosta.cat

miguelge@llagosta.cat

sabanzajj@llagosta.cat

campanar de l’Església Parroquial de Sant Josep, 
acabat de construir. El campanar es va construir, grà-
cies a una aportació particular, amb posterioritat a la 
inauguració del temple parroquial, amb un cost de 

ta parcial Can Turell, la masia desapareguda de Can 

Llebre. En primer terme, l’inici de l’actual carrer de Vic 
i  el mur que separava aquest camí del safareig públic 

el campanario de la Iglesia Parroquial de Sant Josep  
recién construido. El campanario se construyó, gra-
cias a una aportación particular, con posterioridad a 
la inauguración del templo parroquial, con un coste de 

en vista parcial Can Turell, la masía desaparecida de 

de la Llebre. En primer término, el inicio de la actual ca-
lle Vic y el muro que separaba este camino del lavadero 
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Sensatez
Antes de nada queríamos agradecer que hayamos vuelto a ser el partido más 
votado en las Elecciones Autonómicas del pasado 14 de Febrero, además 
consiguiendo, una vez más, que La Llagosta siga siendo el pueblo más Socialista 

Como no podía ser de otra manera, la gente de La Llagosta, igual que en Cataluña 
ha votado sensatez, esa palabra tan bonita “seny” y que tan poco se ha utilizado 
últimamente para gobernar desde la Generalitat. 

El PSC ha ganado las elecciones. A Salvador Illa le corresponde ser el próximo 
President de la Generalitat. Esperemos que así pueda ser, podamos pasar 
página y conseguir un cambio tan necesario para que la Institución vuelva a 
representar a todos y todas.

Como no podía ser de otra manera, queremos mostrar nuestra rotunda condena 
a los actos violentos que se están produciendo estas últimas semanas en 
Barcelona y otras ciudades de Catalunya.

Evidentemente en el pueblo seguimos trabajando a vuestro lado, intentando 
solventar los problemas diarios, como los de aparcamiento, donde hemos 
aprobado un proyecto para la creación de más de 70 plazas en la calle de la Riera 
Seca, y en breve aprobaremos más de 100 plazas nuevas en el descampado 

Con sensatez, mejorando La LLagosta.

Sin memoria histórica vuelve el fascismo

Pasaron las elecciones autonómicas y nos dimos de frente con la irrupción de 
la extrema derecha en el Parlament. Unos resultados obtenidos por el fascismo 

El hecho que la opción política que ensalza el espíritu de la dictadura franquista 
esté representada en el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya 
y además siga cogiendo fuerza entre la sociedad, es culpa de muchos factores y 
su análisis va mucho más allá del espacio que nos permite este artículo. Pero no 
creamos que los miles de votantes que optan por esa opción se han convertido 
en fascistas de golpe. Es más, muchos de ellos no son seguidores del fascismo 
pero es evidente que no tienen la información adecuada por culpa del silencio y 
el olvido impuesto por los grandes partidos y poderes fácticos de este país en 
los últimos cuarenta años.

dad pero España siempre ha querido tapar sus vergüenzas y en su día decidió 
que lo acontecido entre el 36 y el 78 debía desaparecer de nuestras mentes. Se 

donaron crímenes atroces y mantuvimos miles de muertos en las cunetas. No 
se hablaba en tertulias políticas y hoy seguimos blanqueando a los herederos 
de esa pesadilla.

ria. Y ya sabemos lo que pasa cuando un pueblo olvida su historia. 

NO PASARÁN!!

Majoria independentista. Gràcies
Després d’unes eleccions imposades en plena tercera onada de la pandèmia 
i amb tots els indicadors a favor del PSC, l’independentisme no solament s’ha 
revalidat sinó que, per primera vegada, ha obtingut la majoria al Parlament de 
Catalunya, on ERC ha estat el partit amb més escons del bloc independentista.

D’altra banda, malgrat la gran abstenció general i que el PSC de La Llagosta ha 
incomplert, de nou, la normativa respecte a la col·locació de les pancartes amb 
la corresponent denúncia del nostre grup polític a la JEZ, ERC La Llagosta ha 
aconseguit quedar la segona força política més votada al nostre poble, amb 
633 vots (13,89%). Per això volem agrair, des d’aquí, tot el suport rebut i que ens 

el PSOE, per a que compleixin amb les seves promeses electorals i regulin d’una 
vegada el lloguer, deroguin la reforma laboral i la llei mordassa, que forcin a la 
banca per a que torni els diners del rescat bancari, que persegueixin la corrupció 
de la monarquia o que deixin d’augmentar la quota mensual dels autònoms, que 

Per últim, volem reiterar que el PSC segueix sense tenir en compte a l’oposició 

Agradecimientos y responsabilidad

Queremos dar las gracias a los vecinos de La Llagosta que apoyaron y votaron 
por Ciudadanos siendo un día lluvioso y en pandemia, nos hemos caído pero lo 
importante es levantarse seguir trabajando y volver a ilusionarnos recuperando 

ción.

agua (sufriendo averías que han dejado a un gran número de usuarios sin luz y 

nes y algunas de estas instalaciones son antiguas), como otras infraestructuras 
de otros operadores que afectan a La Llagosta, la dejadez y falta de inversión  
en mantenimiento por parte de las compañías, afecta a la vida cotidiana de los 
vecinos del municipio.

tructuras que estén dentro del municipio y que afecten a los vecinos, debe mirar 

sabilidad directa, debiendo exigir más inversión a los propietarios u operadores 

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía


