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L’Ajuntament de la Llagosta 
ha rebut 31 propostes en el 
marc de la segona edició dels 
pressupostos participatius. 
Un total de 22 persones i qua-
tre entitats han participat en 
aquesta fase del procés. Res-
pecte a la primera edició, són 
dues persones i una entitat 
més. 
En total, 29 propostes han 
estat presentades pel web i 

Ciutadania (OAC). El període 
de presentació de propostes 
va estar obert entre el 17 de 
febrer i el 18 de març. 

40.000 euros

En aquesta ocasió, l’Ajunta-
ment de la Llagosta destina 
40.000 euros del Pressupost 
general municipal a portar 
a terme aquesta iniciativa, 
10.000 euros més que en la 
primera edició. Enguany, el 
projecte segueix treballant les 
propostes a la partida d’inver-
sions, però també incorpora-
va, com a principal novetat, la 
possibilitat de proposar pro-
jectes no lligats a inver sions, 
sinó a programa cions o a ac-
tivitats.

Ara es farà la valoració de les 
propostes presentades. El 

fases: una serà la comprovació 
que les propostes compleixin 
els criteris generals recollits 
en les bases dels pressupostos 
participatius i l’altra, la valora-
ció de la viabilitat tècnica, eco-
nòmica i de gestió. 

L’acte de presentació de les 

brarà 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 exercici.
Podran votar totes les perso-
nes majors de 16 anys em-
padronades al municipi de 
la Llagosta. Les votacions es 

forma telemàtica a través de 

L’Ajuntament rep 31 propostes per als 
pressupostos participatius 2021
El procés de pressupostos participatius es troba en la fase 
de valoració de les propostes presentades. Un grup de 
tècnics analitza ara si les 31 propostes que ha presentat la 
ciutadania compleixen els criteris establerts en les bases 
de la convocatòria. A mitjans del mes de maig, se sabrà 
quantes hauran passat la selecció i podran ser votades 
per la ciutadania. Hi hagut un lleuger increment de la 
participació respecte a la primera edició dels pressupostos 
participatius.

la pàgina web del procés par-
ticipatiu. No obstant això, per 
facilitar al màxim la participa-
ció, les persones que no tin-
guin accés a Internet podran 
votar a l’OAC amb l’assesso-
rament de personal de l’Ajun-
tament. També està previst 

tació presencial a peu de car-
rer 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 dades 
que cal aportar per poder vo-
tar són:  Votacions telemàti-
ques (DNI i adreça de correu 
electrònic/telèfon mòbil) i 
votacions presencials (DNI). 
Cada persona podrà votar un 
màxim de tres propostes.

Les propostes guanyadores 
seran escollides per ordre de 

titat de 40.000 euros. Un cop 

guanyadores, el personal de 
l’Ajuntament, amb els pro-
posants, farà l’estudi i la pla-

tramitarà, si fos necessari, les 
licitacions oportunes per tal 
de poder executar-les. 
El regidor de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament 

destacat que hi ha hagut un 
aug ment en el nombre de 
per sones i entitats que han 
pre sentat propostes. “Fem 
una lectura positiva, perquè 
el projecte de pressupos tos 
participatius s’està conso-
li dant”. “Ara s’hauran de 
va lorar tècnicament les 
pro  postes presentades, pe-
rò hem de dir també que 
aques tes i  dees ens servei-
xen per saber quines són les 
de  mandes de la ciutadania”, 

ci  pació Ciutadania ha animat 
a la ciutadania a participar en 
les votacions de les propostes 

“per tal que les que 
surtin escollides tinguin el 
mà xim suport possible”. - 
Juanjo Cinta s 

Les votacions es 
podran realitzar 
entre els dies
4 i 22 de juny 



El Tribunal Suprem ha donat 
la raó a l’Ajuntament de la 
Llagosta i ha sentenciat que 
l’Ajuntament de Montcada i 

les llicències que va concedir 

troba l’empresa Valentine, tal 
com li va demanar el Consis-
tori llagostenc. El Suprem ha 
desestimat el recurs de cas-
sació interposat pel Consistori 
montcadenc contra una sen-
tència anterior del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya sobre el mateix assumpte 

SOCIETAT
La Justícia desestima el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament de Montcada
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favorable també a l’Ajunta-
ment llagostenc. 
Fa anys, una sentència ferma 
va declarar nul tot el planeja-
ment urbanístic aprovat en el 
seu dia per l’Ajuntament de 
Montcada per fer possible el 
trasllat de Valentine a Can Mi-
lans. El Consistori de la Llagos-
ta va emplaçar a l’Ajuntament 

totes les llicències atorgades 
en aquest sector. El Consistori 
montcadenc va inadmetre el 
recurs de reposició i l’Ajunta-
ment de la Llagosta va portar 

Una sentència del Tribunal Suprem obliga a revisar 
les llicències atorgades a l’empresa Valentine

el cas als tribunals, que li han 
anat donant la raó. 

La sentència del Tribunal Su-

a tràmit la sol·licitud de revisió 

i mediambientals atorgades 
per l’Ajuntament de Montcada 
en el seu dia d’acord amb la 

nejament General Metropoli-
tà del Sector Discontinu Can 

Milans-Can Cuiàs Nord (on 
es troba l’empresa Valentine), 
que, posteriorment, va ser 
declarada nul·la de ple dret. 
Així, tot i que l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac va inad-
metre en via administrativa 

presentada pel Consistori de 
la Llagosta, amb aquesta sen-
tència es veu ara obligat a ini-
ciar el procediment de revisió 

cies atorgades en el seu dia a 
l’empresa Barnices Valentine. 
- Juanj o Cintas

Les obres de construcció de 
la plataforma intermodal de 
mercaderies de la Llagosta 
començaran a principis del 
2022. Així ho va comunicar 
Adif (Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias) 
a l’Ajuntament de la Llagosta 
en una reunió telemàtica cele-
brada durant el mes de març. 
La trobada va comptar amb la 
presència de l’alcalde, Óscar 
Sierra, i del regidor d’Urbanis-

El Centre logístic intermodal 
de la Llagosta estarà situat al 
costat de l’Estació de Roda-
lies. Aquest projecte pretén 
potenciar la instal·lació de la 
Llagosta, que en l’actualitat 
dedica prioritàriament la seva 
activitat al trànsit d’automò-
bils i que està situada en una 

ries d’alta capacitat i de gran 
activitat industrial. A més, dis-
posa de totes les presta cions i 
dimensions per ampliar i mi-
llorar la seva infraestructura 
i incorporar noves funciona-
litats, que la posicionin com 
a nus estratègic i passi a ser 
una plataforma intermodal de 
primer ordre a l’entorn més 

proper a Barcelona, per captar 
més trànsits internacionals. 
Les obres de la plataforma 
intermodal es faran en tres 
fases. La primera comença-
rà a executar-se el 2022. A 

presentar el projecte a l’Ajun-
tament de la Llagosta, que va 
presentar una sèrie d’al·lega-
cions, bàsicament sobre els 
accessos des de la C-17 a la 
nova plataforma intermodal. 
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, ha destacat que “es 
dona una passa més per fer 

URBANISME
El projecte serà executat per l’empresa pública Adif en tres fases

Les obres de la nova plataforma
intermodal començaran el 2022

realitat un projecte per mi-
llorar l’economia de la Lla-
gosta i apostar per la mobi-
litat sostenible”. “Serà una 
gran oportunitat per crear 
llocs de treball a la nostra 
localitat”, ha remarcat Sierra.
L’alcalde ha agraït “el com-
promís del Govern Central 
en aquest projecte”. “Du-
rant molts anys, amb altres 
polítics governant a Madrid, 
vaig anar a moltes reunions 
que no van servir per a res”, 
ha recordat l’alcalde. - Juanjo 
Cintas

Part dels terrenys de la futura plataforma intermodal de la Llagosta. 

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, es va desplaçar el 23 de 
març a Lliçà d’Amunt, junta-
ment amb altres primers edils 
socialistes del Vallès Oriental, 
per donar suport als treballa-
dors de la planta que Bosch té 
en aquesta localitat. Els alcal-
des es van reunir amb repre-
sentants del comitè d’empresa 
per mostrar-los la seva solida-
ritat després que la direcció 
hagi anunciat la seva intenció 
de tancar la fàbrica.
Els treballadors porten a ter-

La companyia alemanya vol 

dia 30 de juny, tal com cons-
ta a l’expedient presentat. En 
canvi, la voluntat dels treba-

lladors és mantenir l’activitat, 
com a mínim, cinc anys més.

L’Ajuntament de la Llagosta 
va aprovar el dia 25 durant 
el ple ordinari de març, una 
moció presentada pels grups 
municipals del PSC, ERC i 
LLEC, en representació del 
comitè d’empresa del grup 
Bosch, contra el tancament de 
la planta de Lliçà d’Amunt. El 
document exigeix al Govern 
Central, a la Generalitat de 
Catalunya i a totes les admi-
nistracions públiques el com-
promís d’un pla de viabilitat 
de la planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt. - J.C.

L’alcalde de la Llagosta dóna 
suport a la plantilla de Bosch

ECONOMIA

El Taller de Ideo va recaptar 
178,50 euros amb la venda 
de kits de polseres solidà-
ries. Aquesta quantitat va ser 
ingressada a l’Associació Hi-
pofam, que treballa per a la 
investigació i informació so-
bre la malaltia minoritària de 
la hipomagnesèmia familiar. 
Aquesta és una malaltia renal 
hereditària que es caracterit-

magnesi a l’orina. Tot i que els 
pacients comparteixen alte-
racions genètiques similars, 
alguns tenen més afectació 
renal i altres, ocular, però aca-
ben requerint un trasplanta-
ment del ronyó. Aquesta cam-
panya solidària va aconseguir 
vendre un total de 51 kits de 
polseres. - J.L.R.B.

El Taller de Ideo recapta 178 
euros per a l’entitat Hipofam

SOCIETAT



El Ple va aprovar el 25 de març 
una declaració institucional 
per la qual la Llagosta passa 
a ser un municipi feminista. 
L’acord va comptar amb el su-
port de tots els grups munici-
pals. L’Ajuntament s’adhereix 
a la Carta Europea per a la 
Igualtat de Dones i Homes a 
la Vida Local i se suma al De-
càleg per a la construcció de 
ciutats feministes. Per fer vi-
sible el compromís de suport 
municipal amb la lluita i el 
moviment feminista, es col·lo-
carà a l’entrada i a la sortida de 

amb el missatge La Llagosta, 
Municipi Feminista.

Lluita feminista

L’Ajuntament es compromet 
a treballar per la universalit-

públics relacionats amb la 
sanitat, serveis socials i aten-
ció a les dones i atenció de la 
infància. També s’establiran 
clàusules per evitar l’escletxa 
salarial entre homes i dones 
als contractes i licitacions que 
efectuï l’Ajuntament. 
A més, s’establirà un protocol 
d’actuació per evitar la discri-
minació laboral de les perso-
nes LGTBI i dones migrades i 

blicament per la seva contrac-
tació pública i privada, així 
com per la seva visibilitat.
L’alcalde, Óscar Sierra, va dir 
que “treballarem per com-
plir els acords de la decla-
ració al més aviat possible”. 
La regidora d’Igualtat, Melania 
Beltrán, va indicar que la de-
claració “és un pas endavant 
en la lluita feminista a la 
Llagosta; és una de les mi-
llors actuacions que podem 
fer des de l’Ajuntament”.
“Tant de bo ben aviat no cal-
gui fer cap més declaració 
perquè haguem aconseguit 
que la societat sigui justa i 
igualitària”, va dir la porta-
veu d’ERC, Cristina Segura.
“Nosaltres no podem enten-
dre la vida sense el feminis-
me”, va assegurar Eva Miguel, 
de LLEC, mentre que Jorge 

que “la Llagosta és un poble 
d’igualtat”.
Durant el ple ordinari de març 
també es va aprovar inicial-
ment per unanimitat el Codi 

de conducta i bon govern dels 
càrrecs electes i personal di-
rectiu de l’Ajuntament de la 
Llagosta. La Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de Transpa-
rència, accés a la informació 
pública i bon govern, disposa 
que, entre d’altres, els ens lo-
cals han d’elaborar un codi de 
conducta dels seus alts càr-
recs. Els objectius d’aquest 
Codi ètic són establir els prin-
cipis ètics i els estàndards de 
conducta a seguir per la re-
presentació política de l’Ajun-
tament de la Llagosta i deter-
minar els principis de Bon 
Govern que han de servir per 
fomentar una millor actuació 
de l’Ajuntament. 
L’alcalde va explicar que “amb 
aquest codi, volem ser enca-
ra més transparents”. “Ha 
d’estar en l’ADN dels servi-
dors públics la gestió basa-
da en els principis ètics i la 
transparència”, va indicar 
el regidor de Transparència, 

“Esperem que s’apliquin 
tots els punts del Codi i vet-
llarem perquè sigui així”, va 
dir Cristina Segura, d’ERC.

Altres punts

També es va acordar la prò-
rroga per un any del contrac-
te per a la prestació del servei 

a planta de tractament de la 
fracció de rebuig dels resi-
dus municipals i neteja viària 
del municipi amb l’empresa 
SERS A. LLEC va votar en con-
tra i ERC i Cs es van abstenir. 

IGUALTAT
També es va aprovar el Codi de conducta dels càrrecs electes

El Ple declara La Llagosta 
com a municipi feminista

La Llagosta es declara municipi feminista.
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Un altre dels punts de l’or-
dre del dia va ser l’aprovació 

Mapa de capacitat acústica 
del municipi de la Llagosta, 
redactat per l’empresa consul-
tora Lavola Anthensis. 
El Ple també va aprovar de 
forma inicial, amb les abs-
tencions d’ERC i LLEC, el Pla 
director d’abastament d’aigua 
potable de la Llagosta. El do-
cument ha estat redactat per 
l’empresa consultora CIAE 
INGENIEROS en el marc d’un 
recurs tècnic concedit per la 
Diputació de Barcelona i con-
té l’exposició de l’estat detallat 
de la xarxa del servei d’abas-
tament d’aigua, la diagnosi i la 

tuacions necessàries i les cor-
responents inversions. 
El Ple va acceptar la delegació 
de competències per part del 
Departament de Salut de la 
Generalitat per a la tramita-
ció d’expedients sancionadors 
per infraccions de caràcter 
lleu previstes al Decret Llei 
referent a les normes sanità-
ries per a la contenció de la 
Covid-19. El punt va comptar 
amb les abstencions d’ERC i 
LLEC.
D’altra banda, es va aprovar, 
amb les abstencions d’ERC 
i LLEC, el cànon correspo-
nent a l’explotació i gestió de 
l’aparcament de camions de 
Can Donadéu. L’Associació de 
Transportistes de la Llagosta 
haurà de pagar a l’Ajuntament 
11.811,24 euros del període 
de març del 2020 a febrer del 
2021. - Juanjo Cintas
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La darrera captació de sang a 
la Llagosta es va saldar amb 73 
donacions. Durant el matí van 
passar 32 persones i a la tar-
da, 41. La campanya del Banc 
de Sang va tenir lloc el 12 de 
març al Centre Cultural de la 
plaça de l’Alcalde Sisó Pons i 
comptava amb la col·laboració 
de l’alumnat de sisè de l’Esco-
la Gilpe, que es va encarregar 
de la difusió i va elaborar uns 
punts de llibre per als donants. 
Durant la captació, sis perso-
nes més es van oferir a donar 
sang, però no ho van poder fer 
per diversos motius. Al llarg de 
tota la jornada, es van regis-
trar set persones que donaven 
sang per primera vegada.

De les 79 persones que van 
respondre a la crida del Banc 
de Sang en aquesta ocasió, 42 
eren dones i 37, homes. Per 
edats, la franja més nombro-
sa va ser la de 45 a 54 anys, 

amb 27 donants. Els donants 
més joves, de 18 a 24 anys, van 
ser 10, i a l’altra extrem, es va 
apropar al Centre Cultural una 
dona de més de 65 anys. 
A les tres captacions que s’han 
fet aquest any a la nostra loca-

SOCIETAT
L’acció va comptar amb la col·laboració de l’Escola Gilpe

Més de 70 persones van anar
a la captació de sang del dia 12

litat s’han aconseguit 162 do-
nacions de sang, tres persones 
s’han ofert com a donants de 

tat com a donants i deu no han 
pogut donar sang per diferents 
motius. - Xavi Herrero

SOCIETAT

Aquest any, sí que es podrà ce-
lebrar Sant Jordi al carrer el 23 
d’abril, tot i que amb mesures 
d’higiene per evitar la propa-
gació de la Covid-19. L’Ajun-

entitats que ho han demanat 

La plaça d’Antoni Baqué acollirà 
les parades de Sant Jordi

a instal·lar-se a la plaça d’An-
toni Baqué per vendre roses 
i llibres. Les parades estaran 
situades en aquest espai res-
pectant les corresponents dis-
tàncies de seguretat a causa de 
la pandèmia. - J.C.

el 19 de març la primera edi-
ció virtual de les Passejades 
Mateu Bartalot. Aquesta ac-
tivitat es desenvolupa des de 
fa anys durant les festes de 
Sant Josep. En aquesta ocasió, 
a causa de la pandèmia de la 
Covid-19, es va preparar una 

versió virtual. Es va enregis-
trar un vídeo de 20 minuts de 
durada. José Luis Mediavilla 
va recórrer diversos punts de 
la Llagosta amb explicacions. 
El video va ser enregistrat per 

partament de Comunicació de 
l’Ajuntament. - J.C. 

Primera edició virtual de
les Passejades Mateu Bartalot

CULTURA

SOCIETAT

La Policia Local de la Llagosta 
va detenir el 23 de març un 
individu de 46 anys per dos 
robatoris a la nostra localitat. 
El detingut té nombrosos an-
tecedents policials i judicials i 
va ser posat a disposició dels 
Mossos d’Esquadra.
El dia 20 de març, el detingut 
hauria robat un telèfon mò-
bil a una dona que estava en 

Detingut un individu per dos
robatoris a la Llagosta

una terrassa d’un bar. El dia 
23, va ser detingut després 
d’un robatori a una persona 
gran a l’avinguda del Primer 
de Maig. Durant aquesta ac-
ció va agredir dues persones, 
que van haver de ser ateses al 
Centre d’Atenció Primària de 
la Llagosta. Després de rebre 
una trucada, una patrulla es va 

José Luis Mediavilla, durant la passejada virtual.

La captació es va fer al Centre Cultural.
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La Casa de Andalucía de la Lla-
gosta va retre un reconeixe-
ment a Meritxell Serón pels 25 
anys que porta ballant a l’en-
titat. L’acte va tenir lloc el 20 
de març durant les actu acions 

Andalucía al Centre Cultural. 
Serón va ser obsequiada amb 

Durant la jornada, hi van ac-
tuar els quadres de ball Merit-

bía i Arte y Coraje de la Casa 
de Andalucía de la Llagosta i 

mencas de Cornellà de Llobre-
gat; a més de la cantant Rocío.

Reconeixement a Meritxell Serón 
de la Casa de Andalucía

CULTURA

Davant del perill que caigués a 
terra el pi de grans dimen sions 
que hi havia entre el carrer 
del Pintor Fortuny i l’avinguda 
del Primer de Maig, davant de 
la plaça dels Drets Humans, 
l’Ajuntament s’ha vist obligar 
a talar-lo. Un informe de l’ar-
quitecte municipal considera 
que hi havia aquest risc i que, 
a més, l’arbre podia afectar als 

tot just al costat. També podria 
crear problemes d’humitats en 
aquest immoble. Les perso-
nes que resideixen en aquest 

a l’Ajuntament informant so-
bre el perill que suposava el 
pi. Per tots aquests motius, el 

talar l’arbre, una operació que 

VIA PÚBLICA

Retirat un pi de grans dimensions 
davant del perill que caigués

El Mercat Municipal de la Lla-
gosta compta amb una nova 
pàgina web (mercatlallagosta.
cat) per tal que la ciutadania 
pugui fer compres per inter-

sumat en un primer moment 
a aquesta iniciativa, que ha 

ció de Barcelona i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Llagosta.

D’una sola vegada es podran 
fer compres a diferents pa-
rades amb únic pagament. 
Després es podrà fer la reco-
llida al Mercat. També hi ha 
l’opció d’enviament a domicili 
amb un cost de 5 euros, però 
limitat als municipis de la Lla-
gosta, Mollet, Santa Perpètua 
i Montcada. El repartiment a 
domicili es fa els dimarts, de 
les 10 a les 12 hores; els di-
vendres, de les 18 a les 20 ho-
res i els dissabtes, de les 12 a 
les 14 hores. En tot moment es 
garanteix el manteniment de 

la cadena de fred. Com a pro-
moció, es gaudirà d’un 10% 
de descompte en la primera 
compra. 
La regidora de Comerç, Isa-

amb aquesta nova eina “es vol 
potenciar les vendes al Mer-
cat Municipal i facilitar les 
compres a la ciutadania”. 

COMERÇ

El Mercat posa en marxa un 
web per a compres en línia

endavant, “se sumin altres 
paradistes al web”. La regi-
dora ha recordat que s’està 
treballant en un altre projecte 
de l’Associació de Municipis 
de l’Eix de la riera de Caldes 
per posar en marxa un web 
adreçat a tot el comerç local.  - 
Juanjo Cintas

Alguns dels paradistes que s’han sumat al nou projecte.

Treballs de retirada de l’arbre. 

va fer el 24 de març l’empresa 
TSEA per un import total de 
1.871,10 euros. 

Més endavant, l’Ajuntament 

on hi era l’arbre. - J.C.

SOCIETAT

El Síndic de Greuges va iniciar 
l’any passat 18 actuacions a la 

Síndic de Greuges va dedicar 
l’any 2020 una jornada a aten-
dre telemàticament a la ciuta-
dania de la Llagosta. Segons 
consta a l’informe anual del 
Síndic, aquell dia es van aten-
dre cinc consultes a la nostra 
localitat.

El Síndic de Greuges va atendre  
onze consultes i set queixes

A la nostra comarca, el Síndic 
va iniciar l’any passat 520 con-
sultes i 500 queixes, mentre 
que a tot Catalunya es van fer 
21.785 actuacions. La majoria 
de consultes o queixes regis-
trades al Vallès Oriental esta-
ven relacionades amb políti-
ques socials (36,6%), consum 
(22,1%), polítiques territorials 
(17,2%) i administració públi-
ca i tributs (15,8%). - J.C.

Meritxell Serón.



SOCIETAT

Fins al 29 d’abril es poden 
presentar obres al Concurs 
de cartells de la Festa Major 
2021. Poden participar-hi 
tant professionals com ar-
tistes novells majors de 16 
anys. Cada persona parti-
cipant podrà presentar un 
màxim de dos dissenys ori-
ginals i inèdits. 
El cartell ha d’incloure les 
frases Festa Major de la Lla-
gosta 2021 i del 10 al 13 de 
setembre. A més, cal reser-
var un espai per a la inserció 
de l’escut de l’Ajuntament de 
la Llagosta. Els premis esta-
blerts són de 500 euros per 
al cartell guanyador, 200 per 
al segon i 100 per al tercer.

Com en edicions anteriors, 
un jurat escollirà les tres 

ran a votació popular. La reu-
nió tindrà lloc el 30 d’abril a 
porta tancada a causa de les 
mesures de seguretat sani-
tàries. Del 3 al 21 de maig, 
es farà el procés de votació 
popular per escollir el car-
tell guanyador. Les votacions 
seran electròniques i podran 
participar-hi totes les perso-
nes majors de 16 anys em-
padronades a la Llagosta.
El resultat de la votació i el 
lliurament de premis es rea-

19 hores a la sala de plens. 
Les bases del concurs es po-
den consultar al web muni-
cipal i al de participació de 
l’Ajuntament. - X. Herrero

Llagosta, va guanyar la tercera 
edició del Concurs de Microre-
lats del Dia Internacional de les 
Dones. El lliurament de premis 

el 8 de març durant l’acte de 
commemoració del Dia Inter-
nacional de les Dones organit-

Cultural. Araceli de Luna, de 
Resistència Literària, va ser 
l’encarregada de llegir el mani-
fest del 8M.
Matas va guanyar el certamen 
per tercer cop i en aquesta oca-
sió ho va fer amb el relat Lo que 
la pandemia esconde, que explica 
el maltractament d’una dona 

“Parla 
de com les dones s’han vist 

maltractament i és molt dur. 
És molt complicat veure això 
el que comporta per a elles  
és terrible”, va dir la guanya-
dora, que acostuma a escriure 
des de petita: “m’agrada ex-
pressar-me, sigui escrivint o 
pintant”. 

El segon premi va ser per a Da-
vid Puente i el tercer, per a Ra-
món Ferreres. El certamen va 
ser convocat per les regidories 
d’Igualtat i Cultura, la Bibliote-
ca de la Llagosta i Resistència 
Literària. El millor relat va ob-
tenir un premi de 150 euros en 
metàl·lic; el segon, 75 euros, i 
el tercer, un lot de llibres.
L’acte institucional, que es va 
celebrar sense públic i va ser 

canal de Youtube de l’Ajunta-
ment unes peces musicals de 
violoncel a càrrec d’Alicia Gar-

pal de Música de la Llagosta. 
El Centre de Formació de Per-
sonnes Adultes de la Llagosta 
va commemorar el Dia Inter-
nacional de les Dones amb un 

L’alumnat de l’Escola d’Adults 
va penjar diverses pancartes 
en un mural -amb fotogra-

l’equipament amb informació 

ferents èpoques i països. Tam-
bé, es va publicar un mural vir-
tual amb imatges i podcasts.
D’entre les dones que es van 
destacar, hi havia al mural físic 
la química Rosalind Franklin o 
al mural virtual, els podcasts 
parlant de la matemàtica Ada 

retransmès pel canal de Youtu-
be de l’Ajuntament, va comen-
çar amb la reivindicació de la 
regidora d’Igualtat, Melania 
Beltrán. “Més que mai estem 
veient que la societat pateix 
d’un masclisme extrem, és 
molt important que la joven-
tut vegi que això s’ha de rei-
vindicar i el 8 de març és un 
dia important per a la socie-
tat”, va explicar Beltrán. 

Per la seva part, l’alcalde, Ós-
car Sie rra, va demanar “una 
socie tat més justa, més igua-
litària perquè hem de donar 
passes de gegant per recu-
perar tot un temps perdut. 
Creiem que s’ha de fer i do-
nar exemple com a adminis-
tració per reivindicar el que 
és de justícia: que les dones 
tinguin el mateix tracte que 
els homes, que en la societat 
puguin viure lliures, en pau 
i que no tinguin por a sortir 
al carrer a qualsevol hora… 
o qualsevol altra discrimi-
nació”. A més, va afegir que 
“la modernitat que demanen 
només vindrà de la mà del 
feminisme”. 
Posteriorment a l’acte institu-
cional, es van poder veure pel 

Concurs de 
cartells de la 
Festa Major

IGUALTAT
L’acte institucional es va celebrar de forma telemàtica el 8 de març

Azahara Matas guanya el Concurs
de Microrelats del Dia de les Dones
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La regidora d’Igualtat 
va destacar que la 
societat pateix un 
masclisme extrem

Lovelace o l’etòloga Jane Goo-
dall, entre moltes altres. “El 
CFA La Llagosta vol posar en 

de la dona. Encara avui dia 
cal lluitar per aconseguir 
la igualtat d’oportunitats 
en tre dones i homes arreu 
del món. I a l’àmbit cientí-

, informa l’Escola 
d’Adults. 
El 10 de març, la Biblioteca de 

edició especial de L’Hora del 
conte amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones. El CEM 
El Turó també es va sumar a 
aquesta commemoració i les 
dones que van voler van te-
nir l’oportunitat d’inscriure’s 
el 8 de març per fer esport en 
aquesta instal·lació amb di-
versos descomptes. - José Luis 

Un moment de l’acte celebrat el 8 de març. 



10 ACTUALITAT Núm 79 | Abril 2021 
lallagostainforma.cat 

La recollida selectiva continua 
creixent de manera progres-
siva a la Llagosta. L’any pas-
sat, es va arribar a reciclar el 
29,14% dels residus totals al 
nostre municipi. El 2019 el 
percentatge va ser del 24,1%. 
Tot i això, encara s’està lluny 
de l’objectiu que es va marcar  
la Unió Europea per al 2020 
de recollir selectivament com 
a mínim el 50% dels residus 
municipals.
Durant tot el 2020 es van re-
ciclar a la nostra localitat 
1.516,2 tones i es van llen-
çar als contenidors de rebuig 
3.687,17. Tot i que les dades 
són millors que les de fa 20 
anys, no s’ha arribat a l’objec-
tiu plantejat. La principal dada 
destacada és la reducció de 
residus. L’any 2000, a la Lla-
gosta es van generar 5.442,54 
tones. És a dir cada llagostenc 
va generar 483,18 quilos de 
residus a l’any. El 2020, amb 
una població major, els resi-
dus municipals es van quedar 
en les 5.203,37 tones. Això su-
posa 382,96 quilos anuals per 
habitant.

Creixement

L’any de la pandèmia, totes les 
fraccions relacionades amb el 
reciclatge van créixer, excepte 
l’orgànica i el tèxtil. Destaquen 
les 266 tones de paper i car-
tró, superant en més de 80 les 
tones recuperades el 2019, 
quan es van recollir 185,68. 
Els envasos van passar de les 

183,19 tones del 2019 a les 
206,1 de l’any passat. Pel que 
fa al vidre, el 2020 es van re-
collir 154,28 tones. L’any an-
terior en van ser 123,13. A 
l’altre contenidor de recollida 
selectiva, el de l’orgànica, es 
van llençar 329,24 tones, da-
vant de les 354,72 del 2019. 
A la deixalleria municipal es 
va registrar un increment tant 
d’usuaris com de materials 
per reciclar. Si el 2019 el nom-
bre d’usuaris de l’equipament 
va ser de 3.952, el 2020 es van 
arribar als 4.143. Pel que fa a 
les tones dipositades, van pas-
sar de les 432,49 a les 524,16. 
Destaca l’increment de runes 
dipositades, 100,84 tones, 
35,84 més que el 2019; els vo-
luminosos, que han passat de 
86 a 130,92 tones; i la fusta, 

MEDI AMBIENT
L’any passat, es van recuperar 1.516 tones de residus

El reciclatge es va incrementar 
en cinc punts durant el 2020

que ha crescut en 4,85 tones i 
arriba a les 237,85.
Al nostre municipi també hi 
ha la possibilitat de dipositar 
altres elements per reciclar 
com l’oli, la roba o els petits 
elements de les minideixa-
lleries. El 2020 es van recollir 
4,27 tones d’oli. El 2019 es va 
arribar a les 3,59. Pel que fa 
a la roba, es van dipositar als 
contenidors 31,7 tones de tèx-
til, baixant en més de 5 tones 
respecte al 2019. Pel que fa 
a les minideixalle ries, es van 

materials, entre piles i bate-
ries de mòbil (320 kg), bom-
betes de baix consum (33 kg), 
CD i DVD (30 kg), cartutxos 
d’impressora (13 kg) i residus 
d’aparells electrònics (31 kg). 
- Xavi Herrero

Contenidors de reciclatge de residus al passeig del Pintor Sert.

MEDI AMBIENT

Durant l’any 2020, la ciutada-
nia de la Llagosta va portar a 
reciclar als punts de recollida 
de la nostra localitat un 7% 
més de litres d’oli vegetal usat 
que durant l’any 2019. En to-
tal, es va evitar que 4.272 li-
tres contaminessin els rius. 
“La col·laboració de la ciu-
tadania, amb la recollida 
de les restes d’oli de cuina 
en envasos adequats en lloc 
del seu abocament, és bà-
sica per poder aconseguir 
la reducció d’aquest tipus 
de residus tan nocius”, ha 
recordat la regidora de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de la 

A la Llagosta, hi ha tres punts 
de recollida d’oli usat, al Mer-
cat Municipal, a Can Pelegrí i 

tratiu del passeig del Pintor 
Sert. A la deixalleria comarcal 
de la Llagosta també es poden 
portar ampolles amb oli usat.
“Un litre d’oli contamina 
1.000 litres d’aigua, crea 

les aigües dels nostres rius 

ca de les depuradores, a més 
de produir males olors”, ha 
explicat la regidora de Medi 
Ambient. L’oli també pot dete-
riorar i embussar les canona-
des, especialment quan coin-
cideix amb la cel·lulosa del 
paper, bolquers, tovalloletes i 
sabó.
El tractament en plantes depu-
radores d’un litre d’oli usat pot 
suposar un cost 700 vegades 

superior al cost de tractament 
d’un litre d’aigua residual. El 
primer pas per evitar aquests 
efectes nocius és la prevenció: 

cuinar i hàbits de consum sa-
ludables, evitant l’excés d’ali-
ments fregits. També existeix 
la possibilitat de la seva reu-

sabons. Ja hi ha alguna em-
presa que ofereix additius per, 
barrejats amb l’oli usat, fer 
detergents per a terres, roba o 
rentavaixelles. D’aquesta ma-
nera, aquest oli passa de resi-
du a recurs, segons es detalla 
des de la Regidoria de Medi 
Ambient.
Els olis de cuina dels punts 

a la producció de biocarbu-
rants (per exemple, de biodiè-
sel, que representa un estalvi 
d’energia fòssil del 21% en 
relació a l’ús d’olis crus i un 
estalvi del 96% d’energia fòs-
sil respecte a la producció del 
dièsel). També es poden utilit-

ceres, vernissos, etc... - Juanjo 
Cintas

Augmenta un 7% el reciclatge 
d’oli de cuina usat a la Llagosta

COMUNICACIÓ

Ràdio La Llagosta va registrar 
16.148 oients únics per inter-
net durant el 2020, segons les 
dades registrades per Centova 
Cast. Aquest és el sistema de 
control d’emissions de ràdio 
en línia més usat del món, que 
ha elaborat un informe amb les 
dades enregistrades el 2020.
Segons aquest informe, l’emis-
sora municipal de la nostra 
localitat té una mitjana men-
sual d’uns 1.300 oients únics. 
El mes que més usuaris únics 

Ràdio La Llagosta registra 
16.148 oients únics per internet

va registrar va ser març, amb 
5.529. Precisament, el pic més 
alt de les dades coincideix amb 
l’inici de l’estat d’alarma i el 

la Covid-19.
Ràdio La Llagosta ofereix emis-
sions per internet les 24 hores 
del dia a través de la seva pàgi-
na web, on destaquen progra-
mes musicals com Cien éxitos 
de siempre i els programes in-
formatius Contrapunt i La Juga-
da. - J.L.R.B.

SOCIETAT

L’Ajuntament ha aplicat un 
tractament antilliscant a la 
rampa i a l’escala d’accés a l’edi-

la va portar a terme el 22 de 

ANTIDESLIM per un import de 
1.407,23 euros. El desgast del 
terra ha obligat a aplicar aquest 
tractament, molt necessari, so-
bretot en la rampa. - J.C.

Tractament
antilliscant en
el Casal d’Avis

La rampa del Casal d’Avis després d’aplicar el tractament.



NÚM 20 / Abril 2020“Amb 8 anys, escoltava Iron Maiden
i veia debats de política a la televisió”

Des del 2015 és regidor a l’equip de go-
vern. Des de quan li agrada la política local?
Sempre m’ha interessat el món de la política. 

7 o 8 anys, vam fer un debat, com si fos un par-
lament. Des d’aleshores, sempre m’ha agradat la 
política i, a més, em vaig plantejar una pregunta: 
per què sempre demanem coses? Però vaig fer 

ble i a la meva societat? Llavors vaig fer el canvi 
dins del meu entorn i vaig pensar que, com que 

partit. Jo amb vuit anys escoltava el disc d’Iron 
Maiden i veia debats de política a la televisió.

Què ha pogut aportar com a regidor?
En primer lloc, treball, que crec que això és el 
més important; i en segon lloc, ser proper amb 
la ciutadania. Si algú m’atura pel carrer, estic per 
ell o ella. A més, intento resoldre els seus pro-
blemes perquè algú et pot aturar i tu pots que-
dar molt bé dient que ja intentaràs fer alguna 
cosa. Però sóc d’aquelles persones que, si puc 
fer alguna cosa, ho dic i, si veig que no puc fer-
hi res, doncs també ho dic. Però la gent veu que 

actuo i ho faig. A banda de tot això, s’ha de tenir 
entusias me i respecte amb el poble per intentar 
millorar la localitat.

Hi ha alguna acció de govern de la qual esti-
gui especialment satisfet?
Estic orgullós de tot el que s’hi fa perquè quan 
parlem d’accions d’equip de govern són accions 
consensuades per tots. Fem moltes coses i fer 
política m’està aportant veure que puc fer coses 
en el meu entorn més proper. La política ha de 

ció i si cada quatre anys, amb els vots, la ciutada-
nia et dóna suport, perfecte. Jo sóc voluntari de 
Rems des de fa 8 o 9 anys. 

Què és el més necessari ara mateix a la Lla-
gosta?
Sentit comú. Creia que aquesta pandèmia ens 
aportaria un canvi de xip mental en molta gent, 
però veig que no. Veig que tot està molt crispat, 
creia que la societat potser podria plantejar-se 
un canvi de vida, perquè vivim molt de pressa, 

Jordi Jiménez (PSC) 
48 anys. 
És regidor d’Habitatge, Via Pública i Serveis. 
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Què suposa haver guanyat aquest 
concurs d’habitatge social?
Una gran satisfacció, amb molt 
d’orgull, perquè al concurs 
demanaven molts requisits per 
participar-hi, com haver construït 

últims 10 anys, que és molt difícil que 
la gent jove ho tingui. Per això, ens 
vam associar amb un despatx, Vivas 
Arquitectos, que sí que té trajectòria. 

clar, 26 bons equips. Guanyar davant 
de tot això va ser com molt surrealista. 

universitat que tens, participar en 
un concurs i poder guanyar. Fer-ho a 
despatxos que admirem moltíssim i 
que són com els nostres referents, és 
com; ostres, que guai!

Aquest projecte, Loggia, compleix 
també una funció social important.

contenidors marítims que ja han 
acabat la seva vida útil al transport 
i en comptes de llençar-los els 

que no semblin contenidors, perquè 
tindran una funció social, per a gent 
que ho necessita, amb vulnerabilitat. 
Volem que tinguin habitatges dignes, 
llavors el contenidor tu pràcticament 
no l’aprecies quan estàs vivint. Ens 

arribar a ajudar a aquesta gent que ho 

la carrera, vaig entrar directament, 
vaig acabar al juny, vam fer vacances i 
a l’octubre començava. Vaig estar dos 
anys, aprenent molt, però va arribar 
un punt que pensava: jo vull estar 
així tota la meva vida o vull arriscar i 
crear alguna cosa feta per mi? Totes 
aquestes hores que estàs invertint 

en un despatx, qui pren les decisions 
és el cap. Jo vaig tenir molta sort i el 
meu cap em deixava decidir, però pot 
ser que en un altre cas no. Vaig dir, 
si ho hem de provar és ara, no tenim 
massa a perdre, com a molt hem 
de deixar el local que tenim llogat i 
tornar a casa els pares. Era el moment 
i poder construir alguna cosa teva fa 

Quan fa que l’heu creat?
El 2018, amb el meu company, el 
Manuel. El despatx es diu fnueve 
studio perquè vam començar a fer 
renders, que són imatges virtuals. 

els materials i les llums i treus una 
foto, que sigui el màxim realista que 
es pot, i per fer la foto, li dones a la 
tecla F9 i el nom va sorgir d’això.

Al principi has dit que guanyar el 
concurs era com un somni. Quin 

necessita. Són allotjaments on estaran 
vivint d’un a tres anys i  quan fas una 
cosa així i ajudes a la societat en l’estat 
actual que vivim, és satisfactori.

Jo sempre busco la practicitat dels 
projectes, que et facin sentir coses, 
no un projecte que sigui només per 
vendre o guanyar molts diners, sinó 
que tingui una utilitat i que a l’usuari 
realment  li serveixi, que estigui molt 
a gust en l’espai que li estem creant i 
que s’adeqüi a les seves necessitats. 
Si, a més a més, ho podem fer asse-
qui ble per a tothom, molt millor.

Què trobes a l’arquitectura?
A mi l’arquitectura m’agrada molt, 
perquè és una disciplina, una 

els números, coses tècniques, amb la 
creativitat i ens agrada molt arribar 
a trobar una resolució que et pugui 
fer sentir coses, que, quan entres a 
un espai, t’ompli. A mi em va passar 
quan vaig entrar a la catedral de Notre 
Dame, a París. Vaig entrar-hi i em vaig 
emocionar, com entrava la llum, com 
rebotava el so,... Crec que va ser una 
experiència per la que vaig decidir ser 
arquitecta.

Per què t’has decidit a crear un 
estudi propi?
Jo treballava en un despatx, on vaig 

seria el vostre somni com a estudi?
El següent vols dir? (riures) A mi 
m’encantaria poder viure realment 
d’això, de fer coses que tinguin 
impacte a la societat i que serveixin 
per ajudar. Ara mateix sí que fem 
moltes reformes, alguna obra 
nova que ens encanta, però també 
fem coses petites, com cèdules 
d’habitabilitat, inspeccions tècniques 

totes aquestes cosetes que has d’anar 
fent com per viure, doncs clar, a 
mi m’agradaria deixar-les de fer i 
dedicar-me a, imagina, directament 
als concursos.

I a la Llagosta, has fet algun 
projecte?

centre de la Llagosta. Ja que havia 
d’estar tot un any dedicant-li hores 
volia fer una cosa que m’engresqués. El 

i obrir l’interior de l’illa que hi ha a 
darrere, on s’instal·laria l’OAC. L’accés 
es faria d’una forma singular, a través 

connectaria el carrer amb el parc de 
l’interior de l’illa. La idea és fer més 
visible el centre, que tingués identitat 
pròpia. - Xavi Herrero.

Arquitecta per vocació, ha guanyat amb 
altres arquitectes el concurs de l’Ajuntament 

d’habitatges socials al barri de la Bordeta. 
A més de la funció social, hi ha un esperit 

l’estructura dels pisos estarà feta a partir de 
contenidors marítims.

Judith Crespo

“Jo sempre busco 
la practicitat dels 
projectes; que et facin 
sentir coses”
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El Club Deportivo La Concor-
dia jugarà aquesta jornada a 
la pista del líder, el Joventut 
d’Elx, després d’empatar dis-
sabte (2-2) a casa contra el 

terceres amb 41 punts, a nou 

del segon.
En el partit contra el Feme 
Castellón, als 29 segons, Naia-
ra va fer l’1 a 0 i, al minut 1, 
Sonia va marcar el 2 a 0. Les 
llagostenques van tenir més 
ocasions durant la primera 
part, però no van ampliar el 
seu avantatge i van donar vida 
a les visitants.

Al minut 7, Villa ho va provar 
des de lluny, però la pilota no 
va entrar. Un minut després, 
Mónica va evitar el primer gol 
del conjunt de Castelló. Al mi-
nut 10, Villa no va poder su-
perar la portera visitant i, poc 
després, Marta Coll va enviar 
un xut al pal.
Al minut 13, la portera del 
Feme Castellón va ser expul-
sada per una falta sobre Naia-
ra. Les de la nostra localitat no 

numèrica momentània. Villa 
va enviar un altre xut al pal 
al minut 15. Les visitants van 
reduir les diferències al minut 

per al descans, Mónica va in-

Mercè, en un partit d’aquesta temporada a casa.

FUTBOL SALA 

La Concordia visita el líder 

tervenir per enviar un xut vi-
sitant a córner.
Al minut 5 de la segona part, 
Júlia va evitar l’empat. Sonia 
va tenir una ocasió al minut 8, 
però no va marcar. Les de Cas-
telló van empatar amb un xut 
llunyà i molt ajustat al minut 
9 i, al minut 15, van enviar un 
llançament al pal. En una de 
les poques ocasions locals de 
la segona part, Paula va xutar 
fora al minut 15.
La Concordia va empatar la 
jornada anterior a tres gols a la 
pista de Les Corts. Villa va fer 
dos gols i Naiara, un. El partit 
va ser molt disputat i l’hauria 
pogut guanyar qualsevol. 
En el primer partit de la fase 
per l’ascens, el conjunt de la 
nostra localitat va guanyar el 

FUTBOL

El CE La Llagosta torna a la 
competició amb una golejada

L’atleta de la Llagosta Alejan-

tista del Club Atlètic Mollet, va 
aconseguir la medalla d’or en la 
prova de salt d’alçada del Cam-
pionat de Catalunya en pista 
coberta de la categoria sub-14. 
La competició es va celebrar 
el dia 6 de març a les instal·la-
cions del Palau Sant Jordi. 
El jove esportista de la nostra 
localitat, entrenat per Íngrid 

nyar la competició després de 

signar el millor registre amb 
un salt d’1,55 metres. 

Terres de l’Ebre. La medalla de 

jol, del Vic, amb un salt d’1,38 
metres. 
El llagostenc va competir molt 
bé durant la jornada i va ser 
molt superior als seus rivals 
durant el Campionat de Cata-

ATLETISME
En la prova de salt d’alçada

Alejandro Muñoz, campió 
de Catalunya sub-14

tenques van haver de treba-
llar molt per sumar el triomf 
davant d’un equip que els va 
crear molts problemes.
El partit va començar amb un 
xut desviat de Naiara. Al mi-
nut 3, Mónica va aturar el pri-
mer llançament amb perill de 
les visitants i, poc després, va 
arribar el 0 a 1. 
A la segona part, les llagos-
tenques van buscar l’empat i, 

l’1 a 1. Al minut 11, Naiara va 

sa visitant per marcar el 2 a 
1. Poc després, Júlia va evitar 
l’empat. El Zaragona va jugar 
de cinc i, en el primer atac, 
Mercè va recuperar la pilota i 
va marcar el 3 a 1. Era el minut 
14. Dos minuts després, Villa 
va fer el 4 a 1. - Juanjo Cintas

WATERPOLO

La llagostenca Marina Rís-

a la Primera Divisió Catalana 
absoluta de waterpolo amb el 
Club Natació Granollers. Rís-

seva primera temporada com 
a jugadora absoluta, tot i que 
l’any passat va competir amb 
el sènior granollerí en edat ju-
venil. Anteriorment, va estar 
durant tres temporades al CN 
Mataró i abans s’havia format 
en les categories inferiors del 
CN Granollers. “Tenim clar 
que pujar de categoria serà 
complicat, però intentarem 
aconseguir la millor posició 
possible a la lliga”, explica 

Marina Rísquez juga al sènior 
del Club Natació Granollers

tuar-se en la demarcació de 
marcador de boia.

en la natació, però el 2013, 
amb l’or en el Campionat del 
Món del waterpolo femení es-
panyol, va decidir canviar. Des 
d’aleshores, ha seguit dins del 
waterpolo. “Estic molt con-
tenta de jugar a Granollers, 
està al costat de la Llagosta. 
És un plaer tenir un equip 
a la comarca en el qual po-
der jugar en un esport molt 
divertit, que poca gent co-
neix”, assenyala la llagosten-

bona temporada. - J.L.R.B.
Alejandro Muñoz.

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta va tornar 
a la competició dissabte i va 
guanyar el Martorelles B per 5 
a 1. Alberto Joyera va marcar 
quatre gols.
La Llagosta va inaugurar el 
marcador al minut 21 amb un 
gol de Joyera. Després, David 
Bernal va fer el 2 a 0. El Mar-
torelles B va reduir les dife-
rències a la segona part, però 
la Llagosta va reaccionar i va 
sentenciar el partit amb tres 
gols més de Joyera.
El primer equip del CE La Lla-
gosta només ha pogut disputar 
dos partits aquesta temporada, 
el de dissabte i el de la prime-

ra jornada, quan va guanyar al 
camp de l’Atlètic Lliçà d’Amunt 
per 1 a 4. Els llagostencs tenen 
nou gols a favor i només dos en 
contra. El proper cap de set-
mana, aniran al camp del Sant 
Feliu de Codines B, que suma 
una derrota i dos empats en 
tres partits.
Abans de tornar a la competi-
ció, la Llagosta va disputar tres 
partits amistosos amb un ba-
lanç d’un empat i dues derro-
tes. Va empatar contra el CF 
Martorelles de la Tercera Cata-
lana (1-1), va perdre contra La 
Farga XXI per 1 a 2 i va caure 
contra el Sant Genís-Penitents 
B per 3 a 4. - J.C. / J.L.R.B.

HANDBOL

El Joventut Handbol disputa 
una competició amistosa

El sènior del Joventut Handbol 
La Llagosta torna a competir 
des del darrer cap de setmana 
del mes de març a la Copa Fe-
deració de la Tercera Catalana. 
El club de la nostra localitat 
va tenir una reunió telemàtica 
abans amb la Federació Cata-
lana d’Handbol en la qual es va 
explicar el nou pla de competi-
ció amb una Tercera Catalana 
reestructurada en la qual no hi 
haurà aquesta temporada ni 
ascensos ni descensos.

El Joventut Handbol va de-
cidir  que el sènior disputi 
aquesta competició amistosa. 
“No hi ha cap ascens ni cap 
descens, però els nois te-
nen ganes de jugar partits
explicava el director esportiu 
del club, Xavier Canalejas, que 

a entrenador: “Luis continua 
sent l’entrenador del sènior i 
la plantilla està formada per 
una barreja d’uns jugadors 
sèniors i juvenils”.  - J.L.R.B.



PETANCA

La Federació Catalana de Pe-
tanca ha suspès la temporada 
2020-2021 de les lligues cata-
lanes de clubs, sense ascensos 
ni descensos, per l’afectació de 
la Covid-19. Segons ha publicat 
l’ens federatiu, les lligues es re-
prendran a partir del setembre 
amb nous grups. El Club Petan-
ca La Llagosta ha valorat positi-
vament aquesta decisió.
El club de la nostra localitat té 
tres equips a les lligues ama-
teurs de la Federació Catalana 
de Petanca, el sènior femení, a 
la Segona Catalana; el sènior A 
masculí, a la Segona Catalana; i 

Catalana. 
“Hi havia molts requeriments 
dels clubs perquè la Federa-
ció volia reprendre l’activitat 

setembre, que ja serà una 
nova temporada”, ha explicat  
un dels directius del Club Pe-
tanca La Llagosta, Jona Ávila. 

Se suspèn la temporada de les 
lligues catalanes de clubs

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense va 
perdre el 27 de març per 0 a 
5 contra el líder, el Montsant 

ser superats en tot moment 
pels seus rivals.
El Montsant Sala 5 va fer du-
rant tot el partit una pressió 

molt el joc dels locals. Al mi-
nut 8, va arribar el 0 a 1. Al 
minut 12, Eddi va tenir la pri-
mera ocasió clara dels llagos-
tencs, però es va trobar amb 
el porter visitant. El Montsant 
Sala 5 va fer el 0 a 2 al minut 
15. Kevin va disposar d’un 
doble penal, que va aturar el 
porter. Abans del descans, els 
llagostencs van encaixar el 0 a 
3. Només començar la segona 
part, els visitants van enviar 

FUTBOL SALA
Els visitants van ser molt superiors en tot moment als locals

El FS Unión Llagostense,
golejat a casa pel líder

un xut al pal. Primer Soria i 
després Eddi van tenir  dues 
bones oportunitats per reta-
llar distàncies al marcador, 

però el porter va intervenir 
amb encert. Al minut 15, el 
Montsant va marcar el 0 a 4 i, 
al minut 17, el 0 a 5. - J.C.

Gerard, en el partit contra el líder.
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Amb les lligues de clubs sus-
peses, la Federació Catalana de 
Petanca preveu disputar la fase 
prèvia del Campionat d’Espa-
nya de tir de precisió a l’abril i 
al maig; el Campionat de Ca-
talunya de clubs per dobletes, 
al maig i al juny; i la fase prè-
via del Campio nat d’Espanya, 
al juny i al juliol. Des del Club 
Petanca La Llagosta, es valora 
la possibilitat de participar en 
alguns d’aquests campionats, 
però dependrà de la situació 
sanitària. - J.L.R.B.



Nombre de membres: 8
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: rems.llagosta@gmail.com
Telèfon: 608 065 726
Direcció: carrer de Santa Teresa, número 30 
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L’Associació de Voluntariat 
Rems es dedica al lliurament 
d’aliments a persones amb 
necessitats des del 2009. L’en-
titat va sorgir fruit d’una pro-
posta des dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament i les conver-
ses de creació d’un banc de 
favors. Rems va donar les se-
ves primeres passes amb tres 
persones i en un despatx de 

Posteriorment, van passar a 
un local de la plaça de Pere 
IV i quan complien tres anys 
d’existència van ubicar-se en 
la seva seu actual, al núme-
ro 30 del carrer Santa Teresa, 
que compta ara amb un total 
de vuit voluntaris.
Abans de la pandèmia per la 
Covid-19, Rems feia el lliura-
ment d’aliments a persones 
amb necessitats, com a prin-
cipal tasca, però també oferia 
l’acompanyament a gent gran, 
servei de biblioteca a domicili, 
acompanyament dels escolars 
a l’ambulatori i lliurament de 
roba de segona mà. Des del 

març del 2020, l’entitat centra 
tots els seus esforços a acon-
seguir fer el lliurament d’ali-
ments entre les persones ne-
cessitades. 

Amb la pandèmia ha doblat 
el nombre d’usuaris. El 2019, 
Rems va repartir prop de 55 
tones d’aliments, mentre que 
el 2020, van ser 80, amb ali-
ments que provénen del Banc 
d’Aliments i de la Comunitat 
Europea. En total, l’entitat re-
parteix productes entre 536 

doble que abans de la pandè-
mia. 

Els lliuraments d’aliments en-

vistiplau des de Serveis So-
cials de l’Ajuntament. Els ma-
teixos vuit voluntaris són els 
encarregats de fer tot el pro-
cés de recollida d’aliments, 
inventari i repartiment, una 
tasca incansable de dilluns a 

diumenge, que mai s’ha deixat 

Això sí, aplicant els protocols 
de seguretat per la Covid-19
Des de fa dos anys, Rems obté 
aliments frescos que com-
plementa amb congelats, de 

i refrescos. Un ampli ventall 

bé productes de neteja i espe-

hi havia productes de segona 
mà i roba, que ara és impossi-
ble donar per les mesures de 
seguretat pel coronavirus. 
Rems també fa altres activi-

més entre la ciutadania. Parti-
cipa en la Diada de Sant Jordi 
o a la Festa Major amb la ven-
da dels mocadors. És una en-
titat que impulsa el Gran Re-
capte del Banc d’Aliments, que 
enguany va quedar deslluït 
per la pandèmia però que és 
indispensable per aconseguir 
més productes per a les per-
sones amb necessitat.  - José 

L’ENTITAT Associació de Voluntariat Rems

FITXA

8 abril
CALVO SÁNCHEZ

9 - 15 abril
CARRERAS ARBAT 

16 - 22 abril
NADAL

23 - 29 abril
CALVO SÁNCHEZ

30 abril - 6 maig
VILA

7 - 13 maig
CARRERAS ARBAT

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

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

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

CAP la Llagosta 93 574 98 10   
Urgències  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 545 15 40
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 Abril
FINS AL 29 D’ABRIL
CONCURS DE CARTELLS DE 
FESTA MAJOR 2021
Les bases es poden consultar al 
web www.llagosta.cat/concursde-
cartells. 
Premis de 500, 200 i 100 euros. 
Les propostes es poden presentar 
a l’OAC. 

DEL 9 AL 16 D’ABRIL
PREINSCRIPCIONS EN LÍNIA ALS 
CURSOS DE CATALÀ
Del 9 al 12 serà en torn preferent 
(alumnes de l’últim any) i del 13 al 
16 es farà el torn general. 

Inici dels cursos el 28 d’abril.

là de la Llagosta, al telèfon 634 254 
761, al correu electrònic lallagos-
ta@cpnl.cat i al web www.cpnl.cat/
cursos-de-catala/inscripcio/
Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

11 | DIUMENGE
MUSICAL
Beetlejuice.
Companyia Arsènikes.
Organitza El Pícaro Teatro.
Al Centre Cultural.
A les 17 h

24 | DISSABTE
INTERCANVI CULTURAL
Amb el Centro Andaluz de Barcelo-
na i els quadres de ball de la Casa 
de Andalucía de la Llagosta.
Al Centre Cultural.
A les 17.30 h

7 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
El meu barret.
A càrrec de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube i el 
d’Instagram de la Biblioteca.
A les 18.45 h

14 | DIMECRES
XERRADA
Com reconstruir la nostra vida 
després d’una crisi (2a part)
A càrrec d’Ana Egea.
A través del canal de YouTube i el 
d’Instagram de la Biblioteca.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE
Una història de nassos
A càrrec de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube i el 
d’Instagram de la Biblioteca.
A les 18.45 h

28 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
L’ovella Paquita
A càrrec de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube i el 
d’Instagram de la Biblioteca.
A les 18.45 h

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

S A N T J O RS A N T J O R D ID I



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

16 ESPAI OBERT Núm 79 | Abril 2021
lallagostainforma.cat 

LA LLAGOSTA
INFORMA

1 de maig de 1991. 
Primera pedra del Casal d’Avis.

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

L’1 de maig de 1991 va tenir lloc la col·locació de la 
primera pedra del que seria l’actual Casal d’Avis, ubi-
cat entre l’avinguda del Primer de Maig i els carrers de 
Brutau i de Santa Teresa. L’arquitecte Emili Donato va 

capaç de ser adaptada a qualsevol tipus d’activitat 
que es proposi dur-hi a terme”.
El dia 27 de juny de 1993 es va inaugurar el Casal 
d’Avis. 

El 1 de mayo de 1991 tuvo lugar la colocación de la 
primera piedra de lo que sería el actual Casal d’Avis, 
ubicado entre la avenida Primero de Mayo y las ca-
lles Brutau y Santa Teresa. El arquitecto Emili Do-

“Una cons trucción 

de actividad que se proponga llevar a cabo”.
El día 27 de junio de 1993 se inauguró el Casal d’Avis. 

Llagosta.
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Vacunación y recuperación
Muchas de las personas mayores de 80 años ya han sido vacunadas en La 
Llagosta contra la covid-19 y para abril, según la información que nos ha 
facilitado el Departament de Salut de la Generalitat, ya estarán vacunadas todas 
las personas mayores de 80 años. En ese momento habrá que esperar para que 
nos informen de cuáles son los planes para seguir con la vacunación para el 
resto de colectivos.

La vacunación va a su ritmo y parece que cada vez va a más velocidad, incluso 

inmunidad de grupo este verano.

Queda claro que este año 2021 será el año de vacunación, pero también será el 
año del inicio de la recuperación, de la recuperación de nuestra actividad social, 
de la economía, de la ocupación... y todo esto con un impulso desde todos los 
sectores e instituciones. 

Inversión pública para movilizar la economía, ese es el concepto, además 
movilizar los recursos hacia la transformación ecológica y digital, sí, crecimiento 
económico, pero que venga de la mano de la mejora del medio ambiente y la 
modernización tecnológica. 

Desde el Ayuntamiento estamos elaborando un presupuesto ambicioso, donde 
pondremos encima de la mesa toda nuestra capacidad económica, para 
incentivar la economía, para generar puestos de trabajo, para invertir en los 
espacios públicos y mejorarlos, para hacer de La Llagosta cada día un pueblo 
mejor y sobre todo, no dejando a nadie atrás. 
Como siempre, a tu lado. 

Con poca previsión no hay mejora

Esta última sesión de Pleno ha sido bastante intensa, intensa por la cantidad 
de puntos que han pasado por ella, dado que el Señor Alcalde no tuvo a bien 
convocar el Pleno Ordinario del mes de Febrero y esto hizo que se acumulasen 
demasiados puntos para el de Marzo, volvemos a las andadas.

Y cuál es nuestra sorpresa, que por el plenario ha de pasar una prórroga sobre 
el servicio de “Recollida de la Fracció de Rebuig” y al escuchar nuestra posición 
de voto, el Sr. Alcalde considera que nos queremos deshacer de la empresa que 
ahora gestiona el servicio, cuando en realidad de lo que nos quejamos, es que 
una y mil veces vamos tarde con los pliegos y esto no permite mejorarlos, por lo 
tanto el servicio siempre es el mismo; habitualmente mejorable.

Señoras y señores del PSC, lo que estamos es cansados de que no hagan su 
trabajo en tiempo y forma, que vayamos contrato, plan, proyecto, etc a renovar, 
de prórroga en prórroga, o tenemos que dar ejemplos? Contrato del servicio del 
Agua, Plan Local de Juventud,... y ahora el “Servei de Recollida de la Fracció de 
Rebuig”, y para rizar el rizo, la culpa de no tener a tiempo el pliego de condiciones 
es el COVID.

Lluitar per un consens al poble
En el darrer ple de 25 de març es va aprovar per unanimitat la declaració institu-
cional que declarava La Llagosta municipi feminista. En aquesta declaració es 
van ajuntar el manifest del 8M que des del consistori ja es volia presentar, i la 
moció que vam presentar des d’Esquerra Republicana en la que s’estableix que 
La Llagosta sigui declarada municipi feminista. 

Això implica que el nostre poble s’ha adherit al Decàleg per a la Construcció de 
Ciutats Feministes, en el qual s’estableixen les línies bàsiques de treball a seguir 
al respecte. Des d’Esquerra Republicana esperem no haver de presentar més 

que hem assolit una societat justa i igualitària. 

També van presentar, conjuntament amb els grups municipals de La Llagosta 
en Comú Més Llagosta i PSC, una moció en contra del tancament de l’empresa 
Bosch a Lliçà d’Amunt i de recolzament als seus treballadors i treballadores on, 
entre altres coses, s’exigia que s’engeguessin els mecanismes per a la deroga-
ció de la reforma laboral de 2010 i 2012 i dels arts. 42, 43 i 51 de l’Estatut dels 
Treballadors, tal i com es va comprometre que faria el PSOE i que encara no ha 
fet. 

També vam aprovar per unanimitat el Codi de Conducta i Bon Govern, en el que 
vam estar treballant tots els grups polítics municipals. 

Finalment, ens hauria agradat arribar a un consens amb l’alcalde referent al dret 
de rèplica dels regidors i regidores a l’oposició, però no ha volgut.

La realidad del procés demagogia política

Volvemos a tener otra empresa que cierra en Cataluña, a esto se suman otras 
que han cerrado durante los últimos años, haciendo un balance de empresas 
que han dejado Cataluña, desde el procés, han abandonado Cataluña 7007 em-
presas. ¿Realmente merece la pena continuar con él, viendo que se van empre-
sas del territorio catalán dejando a miles de personas sin ingresos?

Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué está pasando en el sector industrial de 
Cataluña? ¿Por qué se van tantas empresas? ¿Realmente podemos decir que 
Cataluña está en una crisis industrial?

Se presenta una moción de apoyo a los trabajadores de Bosch con el postureo 
político y sindical, para la derogación de la reforma laboral y artículos del es-
tatuto de los trabajadores, recordamos que Psoe, Podemos y Erc, están en el 
gobierno central gobernando y otros apoyando a estos, sin hacer nada.

La polémica en torno a la posible derogación, parcial o íntegra, de la reforma 
laboral que se puso en marcha en el 2012 llego a oídos de la Comisión Europea. 
saliendo en defensa de sus líneas maestras: «Porque ha sido positiva para la 
creación de empleo», llamando al Gobierno de español a la «calma». insistien-
do en que no es el momento de añadir más «incertidumbre» sobre el mercado 

sostenimiento del empleo»

Queremos manifestar nuestro apoyo unánime a todos los trabajadores de esta 
empresa, como a todas los autónomos y trabajadores, por la situación tan difícil 
a la que se enfrentan, solo decirles que estamos a su disposición.

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


