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L’alcaldessa de Santa Perpè-
tua, Isabel Garcia; l’alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra; i 
els regidors d’Urbanisme de 
la Llagosta, Marc Ruiz, i de 
Santa Perpètua, Jordi Nava-
rro, es van reunir el 15 d’abril  
de forma telemàtica per par-
lar sobre diversos temes de 
mobilitat que afecten als dos 
municipis. Respecte al futur 
de l’R3 l’acord és total. Els dos 
ajuntaments volen que l’R3 es 
desviï per l’R8 al seu pas per 
Santa Perpètua amb parada 
a la nova estació de la Gran-
ja Soldevila. “L’eliminació 
d’aquesta barrera és una ve-
lla reivindicació dels veïns i 
dels municipis”, ha recordat 
l’alcalde de la Llagosta.

Reunió telemàtica

Els dos municipis també re-
clamen tres intercanviadors 
ferroviaris entre les línies R8 
i R4 i les línies de Ferrocarrils 
de la Generalitat. La Llagosta 
dóna suport a la petició dels 
intercanviadors ferroviaris. 
Un a Barberà, entre les línies 
R8 i R4, i dos intercanviadors 

de l’R8 amb les línies S1 i S2 
de FGC a Sant Cugat i Rubí.

També hi ha acord en la im-
portància de la nova platafor-
ma intermodal de la Llagosta, 
que serà un impuls per a l’eco-
nomia de la zona. Els dos ajun-
taments van fer al·legacions 
al Pla de mobilitat de la Ge-
neralitat per demanar millors 
connexions viàries en la zona 
de l’Eix de la Riera de Caldes 
vinculades a la futura platafor-
ma intermodal i al Pla director 
de Can Pere Gil. Les obres de 
construcció de la plataforma 
intermodal de mercaderies 
de la Llagosta començaran a 
principis del 2022. 
Durant la reunió entre els dos 
ajuntaments també es va par-
lar de la futura àrea econòmi-
ca de Can Pere Gil, que ocupa 
terrenys dels dos municipis. 

La Llagosta i Santa Perpètua aposten
pel desviament de la línia ferroviària R3
Representants dels ajuntaments de la Llagosta i de Santa 
Perpètua de Mogoda coincidei xen en la seva aposta ferma 
perquè la línia ferroviària R3 es desviï per l’R8. D’aquesta 
manera, l’R3 al seu pas per la Llagosta i pel barri de la 
Florida de Santa Perpètua quedaria inoperativa. La darrera 
paraula la tenen altres administracions supramunicipals, 
però tant la Llagosta com Santa Perpètua tenen clar que la 

compte que ara hi ha altres alternatives de traçat d’aquesta 
línia ferroviària.

Els dos ajuntaments segui-
ran treballant per tal que es 
desenvolupi aquest sector en 
properes trobades amb la Ge-
neralitat. 

Pas a nivell

Al torn de precs i preguntes 
del darrer ple municipal, dos 
veïn  s de la nostra localitat 
van preguntar sobre la previ-
sió d’Adif d’eliminar el pas a 
nivell que uneix el carrer de 
la Florida amb el de Federico 
García Lorca. El regidor d’Ur-
banisme va avançar que els 
ajuntaments de la Llagosta i 
de Santa Perpètua plantegen 
com a alternativa la cons-
trucció d’un pas soterrat per 
a vianants que uneixi els dos 

carrers i, per una altra banda, 
allargar el carrer de Joaquim 
Blume, que enllaçaria amb 
el carrer de Federico García 
Lorca amb un pont sobre la 
via. Marc Ruiz va indicar que 
el projecte executiu que afecta 
a aquesta zona “tant l’Ajuta-
ment de la Llagosta com el 
de Santa Perpètua, l’haurem 
d’aprovar en ple”. A més, va 
avançar que “des de l’Ajun-
tament, es vol deixar molt 

clar que no es podrà fer la 
fase de supressió del pas a 
nivell sense tenir executada 
la fase de connexió”.

Reunió amb Renfe

D’altra banda, l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra, i el re-
gidor d’Urbanisme de l’Ajun-
tament de la Llagosta, Marc 
Ruiz, es reuniran aquest di-
vendres 7 de maig a Barcelo-
na amb el president de Renfe, 
Isaías Táboas. Durant la tro-
bada, es parlarà de la futu-
ra estació intermodal de la 
Llagosta, un projecte de gran 
importància per a l’economia 
de la nostra localitat, segons 
indiquen des de l’Ajuntament. 
- Juanjo Cinta  s / Xavi Herrero

Els dos municipis 
també destaquen la 
importància de
la futura plataforma 
intermodal

L’R3 al seu pas per la Llagosta. 
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Durant aquesta primera quin-
zena del mes de maig, està 
previst que ja estiguin vacu-
nades contra la Covid-19 totes 
les persones de la Llagosta de  
70 o més anys. El procés de 
vacunació es porta a terme 
des de fa setmanes al Centre 
Cultural. 
Primer van ser vacunades les 
persones de 80 anys o més. 
Pràcticament, totes han re-
but ja les dues dosis. Si algun 
membre d’aquest col·lectiu no 
ha estat citat, ha de posar-se 
en contacte amb el Centre 
d’Atenció Primària de la Lla-
gosta (93 574 98 10). 

De 70 a 79 anys

Posteriorment, es va comen-
çar a citar al grup d’entre 70 
i 79 anys. Aquest col·lectiu 
rebrà les dues dosis durant 
aquest mes de maig. Totes les 
vacunes que es posen al Cen-

De forma paral·lela, també 
estan sent vacunades les per-
sones d’entre 60 i 69 anys. En 

aquest cas, aquest procés es 
porta a terme fora de la Lla-
gosta en les diferents unitats 
centralitzades que ha muntat 
el Departament de Salut de 
la Generalitat. Aquest col·lec-
tiu ha de demanar cita prèvia 
a la pàgina web vacunacovid.
catsalut.gencat.cat. Aquestes 
persones reben dosis de l’em-
presa AstraZeneca. 

SALUT
A la Llagosta, tot el procés s’està fent al Centre Cultural

Les persones de 70 o més anys 
estaran vacunades aquest mes

Des del Centre d’Atenció Pri-
mària de la Llagosta, estan 
molt satisfets sobre com està 
anant el procés de vacunació 
contra la Covid-19 a la nostra 
localitat. Encara no han rebut 
instruccions sobre què hau-
ran de fer una vegada estiguin 
vacunades de les dues dosis 
totes les persones de 70 o més 
anys. - Juanjo Cintas

Una de les vacunacions realitzades al Centre Cultural. 

A mitjans del mes d’abril van començar les obres de substitució 
de les peces del paviment del passeig de Joan Miró que es troba-
ven en mal estat. En concret, afecten a uns 100 metres quadrats 
d’aquest sector. L’Ajuntament de la Llagosta va contractar l’em-
presa Plamar del Maresme per portar a terme aquesta operació, 
que ha costat poc més de 7.000 euros. - J.C.

L’Ajuntament repara el terra
del passeig de Joan Miró

VIA PÚBLICA

El 14 d’abril, es va commemorar el 90è aniversari de la procla-
mació de la Segona República espanyola. Per aquest motiu, du-
rant tota la jornada, va estar hissada la bandera republicana a la 
façana de l’Ajuntament de la Llagosta, d’acord amb una moció 
aprovada en el seu dia pel Ple. - J.C.

Hissada la bandera republicana 
a l’Ajuntament de la Llagosta

POLÍTICA

Substitució del paviment de Joan Miró.

SALUT 

L’Ajuntament recorda que està 
prohibit donar menjar a coloms
L’Ordenança de promoció i garantia de la convivència ciutadana 
prohibeix donar menjar als animals als espais públics. L’incom-
pliment d’aquesta mesura comporta sancions econòmiques d’en-
tre 100 i 400 euros. L’Ajuntament recorda que no es pot donar de 
menjar als coloms. La presència no controlada d’aquests animals 
pot provocar problemes. Els coloms són transmissors de malal-
ties, els seus excrements tenen un efecte corrosiu elevat i poden 
ocasionar al·lergies en determinades persones. - J.C. 

L’Ajuntament de la Llagosta va 
premiar el 23 d’abril els alum-
nes de segon de Batxillerat de 
l’Institut Marina que han fet 
els millors treballs de recerca. 
En aquesta ocasió, el primer 
premi de temàtica de la Lla-
gosta va ser per a Álvaro Mon-
terrubio, amb Sistema d’ajuda 
intel·ligent a passos de vianants 
per a persones amb diversitat 
funcional. El primer premi en 
altres temàtiques va ser per 
a Andrea Lara, amb Els efectes 
de la Covid-19 en els infants. El 
segon premi per a altres temà-

nològic, per a Iván Sánchez, 
amb Programació de videojocs 
en Unity, i, en Humanístic-So-
cial, per a Paula Márquez, amb 

Equinoteràpia. Els dos autors 
dels primers premis van rebre 
unes tauletes. A més, tots els 

EDUCACIÓ
L’Ajuntament reconeix la feina de l’alumnat de segon de Batxillerat

Premiats els millors treballs 
de recerca de l’INS Marina

guardonats van ser obsequiats 
amb un abonament d’un mes 
del CEM El Turó. - J. Cintas.

Dues de les premiades, amb l’alcalde i la cap d’Estudis.



La Casa de Andalucía de la 
Llagosta ha decidit ajornar el 
Concurs de Cante Jondo Ciutat 
de la Llagosta, que habitual-
ment comença a principis de 

millorin les condicions sanità-
ries per poder celebrar el cer-
tamen a l’estiu.
Segons han explicat des de la 
Casa de Andalucía, les restric-
cions actuals no fan possible 
portar a terme l’esdeveni-
ment, que compta amb molt 
de públic de fora del nostre 

participació de molts cantaors 
i cantaores, alguns d’ells de 
fora de Catalunya.

Millora de les condicions

L’entitat de la nostra localitat 
ha preferit ajornar el Concurs, 
ja que, tot i que la normativa 
ho permet, quedaria molt des-
lluït, segons ha comentat Yo-
landa Picó, vicepresidenta de 
la Casa de Andalucía i respon-
sable del certamen. Picó ha in-
dicat que “ens agradaria fer 
un concurs amb cara i ulls 
i, per això, esperarem a que 

les condicions millorin”. A 
més, l’organització del Con-
curs comença molts mesos 
abans de la seva celebració i 
s’ha d’assegurar que la situa-
ció sanitària ho permeti.
Picó ha avançat que la inten-
ció és plantejar l’organització  
a l’estiu: 
vacunacions vagin funcio-
nant i hi hagi més gent vacu-

CULTURA
La Casa de Andalucía espera celebrar el certamen a l’estiu

Ajornat el Concurs de Cante 
Jondo Ciutat de la Llagosta

Una imatge d’una actuació del 35è Concurs de Cante Jondo.
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nada; si no és així, estudia-
rem fer-ho a l’octubre, però 
no renunciem a organitzar 
el Concurs”. L’any passat, la 
pandèmia va fer suspendre el 
Concurs de Cante Jondo Ciutat 
de la Llagosta, que arribava a 
la seva 37a edició. El darrer 
certamen, al 2019, el va gua-
nyar la sevillana Rocío Serra-
no. - Xavi Herrero

tes del Concurs de cartells de 
la Festa Major de la Llagosta 
de 2021. El jurat, reunit el 30 
d’abril, va escollir els tres car-
tells. En total, en aquesta edi-
ció s’han presentat divuit pro-
postes. Una d’elles va quedar 
descartada per incomplir les 
bases del certamen.

estat realitzats amb els pseu-
dònims Dexter, Tinta de Pixel 
i Cebolla. Entre el 7 i el 21 de 
maig, estarà obert el procés de 
votació popular per escollir el 
cartell guanyador. 
Les votacions són electròni-
ques i poden participar-hi 
totes les persones majors de 
16 anys empadronades a la 

Llagosta. El resultat de la vo-
tació es donarà a conèixer el 
25 de maig, a les 19 hores, a la 

CULTURA

El dia 7 comença la votació 
del cartell de la Festa Major

sala de plens de l’Ajuntament. 
Aquell mateix dia es farà el 
lliurament de premis. - J.C.
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L’Ajuntament de la Llagosta 
va paralitzar a principis del 
mes d’abril l’ocupació il·legal 
d’uns terrenys a la zona de la 
Chopera, a prop del peatge de 
l’autopista C-33. El Consistori 
ha obert un expedient sancio-
nador sobre aquest cas.

Horts il·legals

El dia 6 d’abril, la Policia Local 
de la Llagosta va comprovar 
que en aquesta zona s’havien 
fet moviments de terra amb 
una màquina excavadora i que 
s’havien realitzat divisions de 
parcel·les. Els agents van obrir 
les corresponents diligències i 

sones que asseguraven que 
eren els propietaris de les par-
cel·les, que s’havien de desti-
nar a horts. Les actuacions po-
drien ser considerades delicte 
mediambiental amb penes de 
presó. Posteriorment, opera-
ris de la Brigada Municipal 

d’Obres i de l’empresa SERSA, 
encarregada de la neteja viària 
a la Llagosta, van procedir a 
retirar el material que s’havia 
instal·lat a la zona i a precin-
tar-la. Després, es va tancar 

MEDI AMBIENT
El Consistori ha obert un expedient sancionador

L’Ajuntament evita l’ocupació 
d’uns terrenys a la Chopera

l’accés de qualsevol vehicle a 
aquest lloc amb la instal·la-
ció de barreres. L’Ajuntament 
està estudiant altres mesures 
per protegir aquest espai na-
tural.  - Juanjo Cintas.

CULTURA

La companyia amateur Ar-
sènikes va representar l’11 
d’abril el musical Beetlejuice
davant de 110 persones al 
Centre Cultural de la Llagosta. 
El grup de Barcelona s’acomia-
dava d’aquest musical, basat 
en la pel·lícula del mateix títol 

Un centenar de persones
van veure l’obra Beetlejuice

de Tim Burton. Arsènikes està 
format per joves d’entre 17 i 18 
anys, entre ells dos de la Lla-
gosta, África Alamino i Gerard 
Uceda. La companyia va actuar 
al Centre Cultural convidada 
pel grup de la nostra localitat 
El Pícaro Teatro.

El Pícaro Teatro està treballant 
ara en un projecte propi, que 
porta per títol A dos metros de ti, 
cielo. La intenció dels membres 
de la companyia és poder por-
tar aquesta comèdia a escena 
properament. 
Teatanic, 39 escalones, Un fu-
neral de muerte o Este oeste són 
algunes de les obres que ha in-
terpretat El Pícaro Teatro des 
de la seva creació, l’any 2016, 
quan es va estrenar amb La 
tien da de los suicidas. - X.H.

La Llagosta va celebrar aquest 
any la Diada de Sant Jordi al 
carrer, després del parèntesi 
del 2020. Les mesures de pre-
venció davant de la Covid-19 
van marcar les activitats pro-
gramades per a aquesta festa 
amb una combinació de pro-
postes virtuals i presencials.
La Diada de Sant Jordi va tor-
nar a la plaça d’Antoni Baqué 
amb les parades de venda de 
llibres i roses d’entitats de 
la nostra localitat. L’espai va 
comptar amb mesures de se-
guretat i higiene davant de la 
Covid-19. El Club Bàsquet La 
Llagosta 2017, Resistència Li-
terària, Aspayfacos, l’AMPA de 
la Gilpe i Animalets van instal-
lar-hi les seves parades. Tam-
bé van posar parada al carrer 
la Papereria Casas i la Pape-
reria Rambla.
La Biblioteca de la Llagosta 
es va sumar a la jornada amb 
diferents activitats. Les per-
sones integrants dels tallers 

creatius van preparar un re-
cital de poesia. A més, van 
fer un petit homenatge a Luis 
Relaño, col·laborador de la 
Biblioteca en activitats com 
Poesies des del meu balcó o el 
Dia Mundial de la Poesia que 
va morir fa uns mesos. El re-
cital es va poder seguir per les 
xarxes socials de la Biblioteca.

Actes presencials

A la tarda, les activitats es van 
traslladar de forma presen-
cial al Centre Cultural, on es 
va fer el lliurament de premis 
del Concurs de punts de llibre. 
Després, va tenir lloc l’Ho-
ra del Conte especial de Sant 
Jordi, amb El drac Tomasot 
i altres contes, a càrrec de la 
contacontes Puri Ortega, que 
tornava a fer una activitat pre-
sencial després de molts me-
sos. La programació es va tan-
car el 24 d’abril amb Contes i 
música en família. - X.H.

La celebració de la Diada
de Sant Jordi va tornar al carrer

CULTURA

Una de les parades de la plaça d’Antoni Baqué.

Part dels terrenys afectats.
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L’objectiu d’aquesta campa-
nya, impulsada per l’Institut 
Català de les Dones (ICD), és 
avançar en la igualtat efectiva 
de gènere a tots els nivells del 
sector de la música. L’ICD posa 
a disposició de la ciutadania, 
entitats i institucions la llista 
de reproducció de cançons a 
Spotify #BallemLliuresISen-
sePor. Es tracta d’una llista 
col·laborativa. Tothom pot 
participar per fer-la créixer i 
proposar cançons a través de 
les xarxes socials per ser-hi 
incloses. Només cal utilitzar 
#BallemLliuresISensePor i/o 
anomenar @icdones.

ja que només poden haver a 
la llista temes que compleixin 
els següents requisits: afavo-
rir la visibilització de les do-
nes com a artistes musicals; 
tenir lletres que fomentin 
l’empoderament de les dones 
i rebutgin actituds masclistes, 
homòfobes i agressions sexis-

tes; tenir lletres igualitàries i 
que superin la cultura patriar-
cal i els estereotips sexistes 
sobre els cossos, la sexualitat 
i les relacions; tenir un esperit 
festiu.
La llista conté ja una selecció 
de més de 100 temes on con-

tistes catalanes, nacionals i 
internacionals. Moltes d’elles 
són cantants obertament fe-
ministes amb lletres explícita-
ment polítiques que parlen de 
les desigualtats de gènere així 
com de les diferents violèn-
cies masclistes. 
En aquest grup es poden tro-
bar temes de Sara Hebe, Ana 
Tijoux, Tremenda Jauría, 
Clara Peya, Maio o Tribade. 
Altres cançons són d’artistes 
que més enllà de les lletres es 
reivindiquen com feministes 
o com dones en una indústria 
masculinitzada, com podrien 
ser Bad Gyal, La Mala Rodrí-
guez o Billie Eillish. - X.H.

L’Ajuntament se suma a
#BallemLliuresISensePor

IGUALTAT

El jurat del Concurs de punts 
de llibre de Sant Jordi, que 
organitza la Biblioteca de la 
Llagosta, va decidir els cinc 
guanyadors de l’edició del 
2021 el 7 d’abril. En la prime-
ra categoria, la vencedora va 
ser Nora Muñoz, de l’Escola 
Sagrada Família; en la segona, 
Leire Isamit, de l’Escola Joan 
Maragall; en la tercera, Car-
men González, de l’Escola Joan 
Maragall; en la quarta, Laia Va-
lero, del Col·legi Balmes; i en la 
cinquena, Eudald Herrero, de 
l’INS Marina.
La temàtica dels punts de lli-
bre era lliure, tot i que una gran 
part dels participants van op-
tar per dissenys vinculats amb 
la Diada de Sant Jordi. En total, 
es van presentar 587 punts de 
llibre, entre les cinc catego ries. 

CULTURA
Els guanyadors van rebre diferents obsequis el 23 d’abril

Cinc premiats en el Concurs de 
punts de llibre de la Biblioteca

El jurat estava format per un 
representant de cada centre 
educatiu de la població i per-
sonal de l’Ajuntament de la 

Llagosta i de la Biblioteca. Els 
premiats van rebre un diploma 
i un petit lot de llibres el dia 23 
d’abril. - José Luis Rodríguez

Els premiats en el Concurs de punts de llibre.



URBANISME

L’Ajuntament va aprovar 
durant el ple ordinari d’abril 
de forma provisional el Pla 
especial urbanístic de regu-
lació d’usos en les plantes 
baixes. Aquest document 

jectiu d’interès públic local 
de contribuir a consolidar 
el comerç com a element 
integrador i estructurador 
del municipi, tenint cura de 
les diverses vessants en els 
àmbits de les millores so-
cials, millora del medi am-
bient, promoció econòmica 
dels establiments, foment 
dels espais del lleure, l’har-
monització de la regulació 
del Pla General i la promo-
ció de l’habitatge digne. Es 
tracta d’assolir la coexistèn-

sions, entre els diferents 
usos de les zones residen-
cials, de conformitat amb 
els principis de cohesió so-
cial i desenvolupament sos-
tenible establerts en la Llei 
d’Urbanisme. 
Durant el ple, també es va 
donar compte del decret 
d’Alcaldia d’aprovació de 
la liquidació del pressu-
post general municipal de 
l’exercici de 2020 amb un 
resultat positiu ajustat de 
546.098,63 euros i d’apro-
vació de l’estat del roma-
nent de tresoreria per im-
port de 3.195.794,29 euros, 
que, un cop deduïda la pro-
visió d’insolvències i l’excés 

cendeix a la quantitat posi-
tiva d’1.452.591,25 euros.

El període de preinscripció 
per al proper curs a l’Escola 
Bressol Municipal Cucutras 
serà del 10 al 21 de maig de 
forma telemàtica. A més, en-
tre els dies 19 i 21 de maig es 
podrà fer presencialment amb 
cita prèvia. El 25 de maig, es 
publicaran les llistes provisio-
nals amb el barem. Entre el 
26 de maig i el 2 de juny, es 
podran fer reclamacions a les 
llistes provisionals. 

Matriculació

El 4 de juny, es farà la publi-
cació de les llistes barema-
des d’alumnat admès i de les 
sol·licituds a sorteig, mentre 
que el 7 de juny tindrà lloc el 
sorteig públic de places per 
a sol·licituds amb la matei-
xa puntuació. El 8 de juny, es 

d’alumnat admès.
El període de matrículació per 
al proper curs serà del 9 al 23 
de juny, de manera telemàtica, 

municipal ha de respondre 

malització de la sol·licitud de 
preinscripció.
De manera excepcional, per 
als casos en què la família no 
pugui fer el tràmit telemà-

i del 21 al 23 de juny, presen-
cialment amb cita prèvia.
Tota la documentació infor-
mativa així com el document 
de sol·licitud de preinscrip-
ció es podran descarregar en 
el web de l’Ajuntament (www.
llagosta.cat). Durant el període 
de preinscripció, caldrà enviar 
la sol·licitud emplenada i la 

va i acreditativa dels criteris 
al·legats (escanejada o foto-

l’adreça de correu electrònic 
de l’Escola Bressol Munici-
pal Cucutras (ebm.cucutras@
peretarres.org). En el moment 
de la presentació de la sol·lici-
tud de preinscripció, s’assig-
narà un número que es man-
tindrà en tot el procés.
La sol·licitud de preinscrip-
ció es considera formalitzada 
amb l’enviament del correu 
electrònic amb el formulari 
emplenat i la documentació 
acreditativa adjunta escaneja-

Pla per regular 
les plantes
baixes

EDUCACIÓ
Les sol·licituds s’hauran de presentar preferiblement de forma telemàtica

La preinscripció a l’Escola Bressol 
Cucutras s’iniciarà el 10 de maig
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ticament de presentació de 
sol·licitud, aquesta es podrà 
presentar presencialment al 
centre. En aquest cas es podrà 
demanar cita prèvia a l’EBM 
Cucutras per correu electrò-
nic o per telèfon al número 93 
574 38 25. - Juanjo Cintas

Imatge d’arxiu de l’EBM Cucutras. 

SOCIETAT

L’Ajuntament ha aprovat les 
bases reguladores i els crite-
ris de concessió d’ajuts per a 
l’assistència als Casals d’Estiu 

ris d’aquests ajuts els menors 
empadronats a la Llagosta 

Aprovades les bases dels ajuts 
per als Casals d’Estiu

amb edats compreses entre 3 
i 17 anys i que reuneixin els 
requisits exigits a l’efecte. Els 
menors hauran d’estar inscrits 
a qualsevol casal d’estiu que 
estigui organitzat per centres 
educatius, esportius, culturals 

i socials, sense afany de lucre, 
que s’organitzin als següents 
equipaments municipals: Cen-
tres educatius públics d’edu-
cació primària, CEM El Turó, 
Centre Cultural o Instal·lacions 
esportives municipals. Per als 
infants d’educació especial, 
s’admetrà el centre de referèn-
cia que atengui les seves ne-

L’import màxim estipulat de 

ciària serà de 160 euros, sem-
pre i quan s’hagi inscrit al casal 
d’estiu i compleixi amb tots els 
requisits exigits. El termini de 
presentació de sol·licituds serà 
del 13 al 31 de maig. La pre-
sentació de sol·licituds s’haurà 
de fer preferentment de forma 
telemàtica mitjançant la seu 
electrònica municipal i excep-
cionalment de forma presen-
cial amb cita prèvia a l’OAC. - 
Juanjo Cintas
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CULTURA

May Bonner, pseudònim de 
l’escriptora llagostenca Mayte 
Bonilla, ha publicat un quart 
llibre de novel·la romàntica, 
Cisne Blanco. La nova publica-
ció es pot comprar a les prin-
cipals plataformes digitals. El 
llibre tracta sobre la història 
d’amor d’una ballarina, que 
ha d’anar a Anglate rra per 
recuperar-se d’un accident. 
Aleshores, coneix un xòfer i 
tots dos s’enamoren, però es 

poder estar junts.
May Bonner ha volgut am-
bientar aquesta novel·la ro-
màtica en els anys trenta del 
segle XX. “És una època que 
sempre m’ha interessat i va 
ser molt convulsa. Venim 
dels feliços anys vint, una 
depressió econòmica i l’emi-
gració”, ha explicat l’escripto-

ra, que ha afegit que “va ser 
una època en la qual políti-
cament el discurs es va po-
laritzar moltíssim”.
La nova publicació de May 
Bonner té el suport de l’edi-
torial internacional Penguin 
Random House, dins de la col-
lecció romàntica Selecta. “En 
un principi, el llibre es pu-
blica en format digital, però 

s’imprimeix també. Des 
del principi, la relació amb 
aquesta editorial està sent 
molt bona i es podrà adqui-
rir a les principals platafor-
mes, com ara Amazon, La 
Casa del Llibre…”, ha indicat 
May Bonner, que no preveu 
fer, ara per ara, una presenta-
ció presencial per la situació 
sanitària de la Covid-19. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

May Bonner publica la seva 
quarta novel·la romàntica

SALUT

El Centre Cultural de la Llagos-
ta acollirà el 10 de maig una 
nova captació de sang. Una 
unitat del Banc de Sang es tras-
lladarà a aquest equipament i 
recollirà les donacions de les 
10 a les 14 hores i de les 17 a 
les 21 hores. Cal reservar hora 
prèviament a la pàgina web 
donarsang.gencat.cat. S’ha de 

tiu i no cal anar en dejú. 
Aquesta nova captació forma 
part de la campanya Ets im-
prescindible, vine a donar sang i 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la Llagosta 
i del grup de donants de sang 
de la Llagosta, que forma part 

Nova captació de sang
a la Llagosta el 10 de maig

de l’Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental. A les 
tres captacions que s’han fet 
aquest any a la Llagosta s’han 
aconseguit 162 donacions de 
sang, tres persones s’han ofert 
com a donants de medul·la 
òssia, onze han debutat com a 
donants i deu no han pogut do-
nar sang, tot i el seu oferiment, 
per diversos motius.
La darrera captació, que va te-
nir lloc el 12 de març, es va sal-
dar amb 73 donacions. Aques-
ta acció solidària va comptar 
amb la col·laboració de l’alum-
nat de sisè de l’Escola concer-
tada Gilpe, que es va encarre-
gar de la difusió. - J.C.

May Bonner, amb el seu nou llibre.

L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va mantenir el 9 
d’abril una tertúlia virtual amb 
l’alumnat de quart de Primària 
de l’Escola Les Planes. L’activi-
tat substitueix a les visites que 
fan els estudiants a l’Ajunta-
ment, que estan suspeses per 
la pandèmia de la Covid-19.
Durant la trobada telemàti-
ca, els alumnes i les alumnes 
li van fer diverses preguntes 
a l’alcalde sobre la seva feina 
com a primer edil de l’Ajun-
tament de la Llagosta i també 
sobre la tasca dels regidors. 
Els infants van preguntar tam-
bé sobre millores al municipi 
i l’alcalde va recordar el com-
promís per renovar els parcs 
infantils que estiguin més en-
vellits. Óscar Sierra va avançar 
que també es canviarà la ges-
pa del camp de futbol.

Agraïment

El dia 16, Sierra va repetir 
l’experiència amb l’alumnat 
de cinquè de Les Planes. Els 
estudiants van fer diverses 
preguntes a l’alcalde sobre els 
temes que més els interessen.
L’alcalde els va agrair el seu 
comportament durant la pan-
dèmia. Precisament, una de 
les preguntes va ser sobre la 
situació de la Covid-19 a la 
Llagosta. L’alumnat també va 
demanar més ordinadors a la 

EDUCACIÓ
L’alcalde va respondre les preguntes dels estudiants de 4t i 5è

Tertúlies d’Óscar Sierra 
amb alumnat de Les Planes

L’alcalde, durant la xerrada virtual amb l’alumnat de cinquè.

Una de les classes de quart de l’Escola Les Planes.

Biblioteca i més passos de via-
nants als carrers de la Llagos-
ta. Durant la conversa, els es-
tudiants també van preguntar 
sobre la reforma d’alguns dels 

parcs de la nostra localitat. La 
neteja dels carrers, la segure-
tat ciutadana i les tasques que 
fa l’alcalde van ser altres dels 
temes tractats. - J. Cintas

GENT GRAN

Les persones de la Llagosta 
majors de 80 anys estan rebent  
durant aquests dies visites de 
l’Ajuntament per conèixer de 
primera mà les seves necessi-
tats. Aquesta acció forma part 
d’un programa de la Diputa-
ció de Barcelona, que pretén 
apropar a la gent gran els ser-
veis socials. És un programa 
preventiu adreçat a persones 
majors de 80 anys, no usuà-
ries dels serveis socials bàsics. 

locals ampliar el coneixement 
sobre la realitat de la població 

L’Ajuntament visita les persones
grans per conèixer la seva realitat

envellida del municipi i afavo-

socials adaptades a les seves 
necessitats.
El programa consisteix en 
la realització d’entrevistes a 
domicili, per part de profes-
sionals de l’àmbit social, en 
les quals es valora de forma 
multidimensional les neces-
sitats personals (autonomia, 
percepció de l’estat de la salut, 
situació de l’habitatge, etc...), 
es detecten situacions de risc 
o vulnerabilitat, i s’informa 
sobre l’oferta de prestacions i 

serveis del territori. La inter-
venció inclou recomanacions 
sobre el seguiment que reque-
reix cada persona entrevistada 
on s’indiquen les necessitats 
d’autonomia, percepció de l’es-
tat de salut, situa ció de l’ha-
bitatge, entre d’altres. A més 

dades globals de la situació de 
les persones majors de 80 anys 
entrevistades a cada municipi. 
També es fa un informe indivi-
dual de cada persona entrevis-
tada per a l’Àrea municipal de 
Serveis Socials. - Juanjo Cintas



NÚM 20 / Abril 2020“El passeig de l’Onze de Setembre
és un punt d’unió de la Llagosta”

Com afecta la pandèmia a la política local?
Afecta en projectes que volíem posar en marxa 

hi hagi una situació més similar a la normalitat 
que tots coneixem, no els podrem fer. Tot i que 
hi ha d’altres projectes que sí que podem fer. 
Un d’aquests, per exemple, en l’àmbit cultural, 
volíem iniciar una programació anual i estable 
al Centre Cultural, tot just abans de l’inici de la 
pandèmia. Vam tenir un primer contacte amb 
algunes obres de teatre, però va arribar la pan-
dèmia i tot es va aturar. Ara esperem recuperar 
el projecte i iniciar-lo en l’últim trimestre.

Quin pes té la cultura a la Llagosta?
Té molt pes perquè la Llagosta té una àmplia cul-
tura. Per exemple, si parlem de cultures d’altres 
indrets estatals, hi ha cultura andalusa, gallega 
o aragonesa, entre altres. També, d’altres cultu-
res religioses o de fora d’Espanya. A banda de 
tot això, hi ha molta cultura popular. Un exem-
ple, la Colla Gegantera es va iniciar el 2001, però 
anteriorment ja s’havia fet un taller de gegants; 
el Ball de Gitanes té moltes dècades enrere. Dit 
això, cal agrair a les entitats tot l’esforç que van 

tornar al més aviat possible amb la realització de 
les seves activitats.

Quins són els reptes del municipi?
Un dels objectius primordials que tenim és po-
der tirar endavant el projecte d’urbanització on 
hi ha ara la Capresa. Ens agradaria poder enlles-
tir aquest projecte i que pugui créixer la pobla-
ció de la Llagosta. També hi ha d’altres projectes 

als terrenys de Can Xiquet o a Les Planes 2, a 
banda, del sector industrial de Can Pere Gil.

Quin és el teu racó favorit?
El passeig de l’Onze de Setembre representa un 
punt d’unió de la Llagosta, entre la zona més 
antiga i la més nova. La seva construcció ha 
suposat un gran canvi a la localitat i és un punt 
d’unió del municipi. A més, fa alegria passejar 
pel seu passeig perquè sempre et trobes amb 
algun conegut. Som petits i ens coneixem tots, 
això és un avantatge. Fa poc també s’ha ubicat el 
mercat setmanal i crec que és un espai que està 

Fran Ruiz (PSC) 
41 anys. Regidor de Cultura, d’Educació i de Societat 
del Coneixement i membre de l’Asociación Rociera, 
Volats i Sangrinaris, entre d’altres.
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Per què és important conèixer la 
nostra història?
Tots els municipis han de conèixer 
la seva història, però, per les 
característiques de la Llagosta, és 
fonamental. La Llagosta és un poble 
jove i diuen, sense història, però de 
cap manera, té molta història. Som 
un poble jove que ha crescut molt 

fora compongui avui la ciutadania de 
la localitat. Som un poble d’al·luvió 
format per avingudes. Ara ja hi ha 
molta gent que ha nascut aquí, però 
els més grans, generalment, vénen 
d’un altre lloc i quan parlen del seu 
poble és un altre poble. Necessitem 
que aquest poble sigui el poble dels 
que viuen aquí, però, per a això, cal 
conèixer-lo. Com més coneixem, 
més estimem, més respectem i 
més cuidem. Et vaig a explicar una 
anècdota.

Digues.
Recordo amb molt afecte una 
anècdota amb l’exalcalde José Luis 
López Segura. En dies com Sant 
Jordi els nens feien composicions de 
dibuixos. I aquests es referien a la 
Llagosta com el seu poble i això no 
era freqüent. Llavors quan un nen 
de la Llagosta parlava de la Llagosta 
com el seu poble, l’exalcalde José Luis 
s’entusiasmava. Hem de conèixer 
més al nostre poble.

L’origen de la Llagosta com a poble 
es remunta a l’any 1936, però ja es 
parlava d’abans...
Quan la gent diu que la Llagosta no 
té història, potser facin referència 
que és una història molt nova. I com 
a poble, s’han donat moltes passes. 
El més recent és la transformació 
de la ciutadania dels anys noranta; 
en els setanta es va canviar d’una 
societat agrícola a industrial; el 
1936 la població de la Llagosta va 
decidir formar el municipi segregant-
se de la localitat de Sant Fost de 
Campsentelles; i anterior a això, el 
1870, va néixer el barri de la Llagosta; 
i si ens remuntem més enllà, les 
masies de la Llagosta formaven part 
d’una entitat medieval, que es diu 
Cabanyes. 

passar un ramal de la Via Augusta 
dels romans, que avui tapa el pas 
de l’autopista, que unia la ciutat de 
Barcelona amb la de Granollers. Però 
és que el poblat ibèric de les Maleses 
està en la mateixa zona que Cabanyes. 
Una regió amb molta història. 
Nosaltres podem allargar la nostra 
història com a lloc el que vulguem, 
com a poble no.

truc tures i corredors naturals, això 
marca la identitat?
I la densitat de la població és molt gran 

Com es crea la identitat de la 
Llagosta?
Amb les sinergies i vivències de totes 
les seves gents. La vivència d’un 
grup forma la cultura de grup amb 
interessos comuns i lluitant per unes 
mateixes coses. Quan un organisme 
té problemes interns, busca un 
enemic extern per unir-se. Doncs 
sense haver de buscar enemics, hem 
de buscar objectius comuns que facin 
que treballem junts per alguna cosa. 
En aquest treball neix la nostra pròpia 
cultura. De fet, quan avui a la gent 
de la Llagosta els pregunten, explica 
una mica del teu poble. I molts, 
diuen, doncs fem unes festes, de les 
millors. Això no és la nostra història. 
Per aquest motiu, s’ha de conèixer la 
nostra història perquè crearà la nostra 
identitat.

En el teu cas, natural de Villegas, 
de Burgos, però, ja ets més de la 
Llagosta?
Jo estimo molt a la Llagosta i ha estat 
una elecció meva. En principi perquè 
podia pagar el pis, però hi ha diversos 
conceptes: el treballar a la Llagosta, 
amb la gent de la Llagosta, els meus 

tot el que és meu és aquí. No oblido 
el meu origen, a Burgos, i dolent 
seria que s’oblidés. Per tot el que 
s’ha exposat, el meu lloc és aquest, la 
Llagosta.

perquè en poc més d’un quilòmetre 
quadrat estem repartits els prop de 
14.000 habitants. La Llagosta està 
totalment trossejada per camins 
i corredors naturals. Amb l’espai 
natural que ens queda, tenim el deure 
de cuidar-lo al màxim. El problema 
és que hi ha gent que desconeix els 
nostres límits municipals. Val la pena 
que tinguem cura de l’espai que ens 
envolta, ja que considero que aquesta 
és la nostra pell i convergeix amb la 
nostra identitat.

L’espai que ens queda, llavors, és 
vital per a nosaltres?
Tenim espais que seran sectors 
industrials importants per a 
l’economia, com sembla indicar que 
serà la futura estació intermodal 
de la Llagosta. No som un poble 
econòmicament molt pròsper, però 
aquests sectors que ens queden han 
d’estimular que els espais verds que 
tinguem llueixin, brillin, que tots 
hi tinguem cura. Perquè en el cas 
contrari, guanyarem econòmicament 
però la nostra pell estarà patint. 
La identitat de la Llagosta depèn més 
d’un estat d’ànim o la voluntat de la 
gent. Es pot ser econòmicament més 
alts o més guapos, però la identitat 
vindrà marcada pels objectius en 
comú pel nostre benestar. A la 
Llagosta, hem de seguir fent poble. - 
José Luis Rodríguez Beltrán

69 anys. Mestre de professió i estudiós de la 
història de la Llagosta, des de sempre. Natural 
de Villegas (Burgos), en els anys setanta es 
va establir al poble i, des de llavors, és una 
de les persones que més coneix l’origen i el 
desenvolupament del nostre municipi.

José Luis Mediavilla

“Conèixer la història 
de la Llagosta, ens 
ajudarà a crear la 
nostra identitat com 
a poble”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia està 
lluitant per jugar el play-off 
d’ascens. Les llagostenques, 
que encara han de disputar 
tres partits de la segona fase, 
són terceres amb 43 punts. Els 

per al play-off.
El líder és el Joventut d’Elx 
amb 56 punts i el segon és el 
Feme Castelló amb 49. L’Ei-
xample, les Corts i el Zarago-
za, situats tot just per darrere 
de la Concordia, encara tenen 
opcions d’estar entre els qua-

na fase. El proper cap de set-
mana, la Concordia jugarà a 
la pista del Feme Castelló. Els 
dos darrers partits seran con-
tra el Joventut d’Elx.

Empat amb les Corts

Dissabte, les de la nostra loca-
litat van empatar a un gol con-
tra les Corts al Pavelló Antonio 
García Robledo en un partit 
molt disputat. L’equip llagos-
tenc continua depenent d’ell 

al play-off, però dissabte va 
deixar escapar la possibilitat 

temàtica.
El partit va ser molt igualat, 
però les de la nostra localitat 
van tenir més ocasions de gol. 
Durant els primers minuts, va 
buscar el gol Villa, amb tres 
xuts. Paula Jiménez va tornar 

Una acció del partit contra les Corts.

FUTBOL SALA 

La Concordia es juga el 
passi al play-off d’ascens

a les pistes després d’una llar-
ga lesió. Les Corts també va 
tenir alguna oportunitat, però 

Al minut 12, Villa va xutar con-
tra el pal. La llagostenca ho va 
tornar a provar més tard, però 
es va trobar amb una bona 
intervenció de la portera. Al 
minut 15, va ser Mònica la 
que es va lluir per evitar el gol 
visitant. Dos minuts després, 
Naia ra va tenir dues ocasions 
molt clares, però la portera de 
les Corts va respondre molt 
bé. A falta de poc més d’un mi-
nut per al descans, les Corts es 
va avançar en transformar un 
doble penal.
La Concordia va començar 
amb molta força la segona 
part, conscient de la impor-
tància del partit. Al minut 1, 

HANDBOL

coincideixen al conjunt sènior 
del Joventut Handbol

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta va empatar 
dissabte a dos gols al Camp 
Municipal de Futbol Joan Ge-
labert contra el cuer, l’Ametlla 
Associació Esportiva. Joyera va 
inaugurar el marcador al mi-
nut 26, però els visitants van 
empatar de penal poc després. 
Els altres dos gols van arribar 
a la segona part. David Bernal 
va fer el 2 a 1 al minut 83, però 
l’Ametlla Associació Esportiva 
encara va tenir temps per tor-

nar a igualar i emportar-se un 
punt de la Llagosta. El proper 
cap de setmana, l’equip llagos-
tenc anirà al camp del Complex 
Júlia Sant Esteve de Palautor-
dera. Els de la nostra localitat 
ocupen la vuitena posició al 
grup 11 de la Quarta Catalana 
amb vuit punts, mentre que el 
seu proper rival és cinquè amb 
deu  punts i dos partits més 
que la Llagosta.
En l’anterior partit, disputat  
ara fa unes setmanes, la Lla-

FUTBOL
El conjunt local és vuitè amb 8 punts

El CE La Llagosta empata 
a casa (2-2) amb el cuer

Sonia va empatar després de 
rebre una assistència de Mer-
cè. Les llagostenques estaven 
llançades, però els va faltar 
sort. Al minut 2, Mercè va en-
viar una pilota al pal, i, poc 
després, Naiara va fer el ma-
teix.
Les Corts va jugar dos minuts 
en inferioritat per l’expulsió 
d’una de les seves jugadores, 
però la Concordia no ho va 

evitar l’1 a 2. Leyre va estar a 
punt de marcar al minut 13. A 
falta de quatre minuts i 21 se-

va arriscar i va jugar de cinc, 
buscant el triomf, però es va  
haver de conformar amb un 
punt. En els darrers instants, 
va veure la vermella el tècnic 
local, Javier Ruiz. - J. Cintas

El sènior masculí del Joventut 
Handbol La Llagosta ha reunit 
aquesta temporada a Sergio 

tivament. Sergio, de 46 anys, 
compleix la seva sisena tem-
porada amb el primer equip 
del club llagostenc i Ian, de 16 
anys, ha debutat amb l’absolut 
aquest curs tot i que encara és 
jugador de primer any de la ca-
tegoria juvenil.

El primer partit

dor al llarg d’aquesta campa-
nya durant els entrenaments 
del primer equip i van coinci-
dir per primer cop en un partit 

mera jornada de la Copa Fede-
ració de la Tercera Catalana. 
El Joventut Handbol va perdre 
contra el Canovelles Negre 
per 24 a 35, però va ser un dia 
històric per a la família Valero. 

“Una vegada que et concen-
tres en el partit és un més, 
però després hi penses i et 
dona molta alegria poder dir 
que ja has jugat amb el teu 

, explica Sergio Valero, que 
admet que “era un projecte 
mental meu des de feia anys, 
perquè deia: i si juguem ple-
gats…”. 
“Alguna vegada, he de dir, 
que ho havia somiat. Doncs, 
s’ha fet realitat”, somriu el 

llós de poder jugar amb el seu 

pare “perquè no tothom ho 
pot fer”. La relació de pare i 

entrenaments i partits sota les 
ordres del seu entrenador, Luis 
Canalejas, al conjunt sènior del 
Joventut Handbol La Llagosta. 
“Hi ha molt bon ambient al 
vestidor entre els jugadors, 
hi ha molta gent jove, però hi 
ha el problema que jo sóc el 

s’ha de saber separar perquè 
a la pista jo sóc un més i fora 
de la pista sóc el pare, però 
ens ho passem bé”, comenta 
Sergio. “A casa mana ell, aquí 
els dos som dos jugadors”, li 
respon Ian.

Un altre objectiu

Sergio Valero, que porta tota 
la seva vida jugant de porter 
en l’esport de l’handbol, s’ha 
posat un altre objectiu a llarg 
termini. Si bé aquesta tempo-
rada ha coincidit amb el seu 

a mínim, ho podria fer també 

que ara té 12 anys. 
“
gran, poder jugar tots tres 
plegats. Això sí, hauria de 
resistir unes quatre tempo-
rades més, com a mínim, i 
hauria de debutar Pol en el 
seu primer any de juvenil al 
primer equip, que això no 
acostuma a succeir. Crec que 
físicament podria aguantar, 
però potser ja amb 50 anys 
no podria seguir el nivell 
d’aquests joves talents”, au-
gura Sergio Valero, que en-
guany gaudeix fent de porter 

juga de defensa o lateral. - José  
Luis Rodríguez Beltrán

Sergio i Ian Valero.

el primer partit junts 
el 28 de març en la 
Copa Federació 

gosta va perdre a casa contra el 
Santa Eulàlia de Ronçana per 0 
a 3. L’equip de la nostra loca-
litat va disputar el partit amb 
cinc baixes.
El conjunt llagostenc va encai-
xar el primer gol al cap de 25 

va rebre dos gols més. L’equip 
visitant va ser superior a La 
Llagosta, que va patir la pri-
mera derrota d’aquesta tempo-
rada. La Llagosta s’ha reforçat 
amb Abel Fernández, que an-
teriorment ja havia format part 
del primer equip llagostenc. 
El jugador ocupa tasques de-
fensives al mig del camp i “té 
molta experiència i, sobre-
tot, talla i roba moltes pilo-
tes; ens ajudarà a créixer al 
migcamp”, ha apuntat Manuel 
Iglesias, un dels tècnics llagos-
tencs. - J.C. / J.L.R.B.
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El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va empatar 
(1-1) dissabte a casa contra el 
Montsant Sala 5 en la primera 
jornada de la fase pel títol de 
lliga de la Primera Nacional. 
Abraham, porter local, va fer 
un gran partit i va ser clau en 
el punt que va aconseguir el 
conjunt llagostenc.
L’enfrontament va començar 
amb polèmica, perquè al mi-
nut 5 els àrbitres van donar 
gol en un xut visitant, però 

decisió en considerar que la 
pilota no havia entrat. A partir 
d’aquí, es va iniciar el festival 
d’aturades d’Abraham amb in-
tervencions de tot tipus.
El FS Unión Llagostense pràc-
ticament no va atacar durant 
la primera part. Al minut 16, 
el porter visitant va intervenir 
per tallar un ràpid contracop 
local i, al minut 19, va aturar 
un cop de cap de Marc. La se-
gona part va començar amb 

una clara ocasió visitant i amb 
el 0 a 1 al minut 9. Els de la 
nostra localitat van començar 
a tenir aleshores ocasions de 
gol. Poc després del 0 a 1, Pa-
txi va enviar una falta al tra-

FUTBOL SALA
Gerard Alonso va igualar el gol del Montsant Sala 5

El FS Unión Llagostense inicia
la fase pel títol amb un empat

vesser. Al minut 14, en una 
gran acció individual, Gerard 
Alonso va empatar. A falta de 

va enviar al pal un doble pe-
nal. - Juanjo Cintas.

BÀSQUET

El conjunt sub-25 del Club 
Bàsquet La Llagosta 2017 va 
encaixar la jornada passada la 
primera derrota de la tempo-
rada en perdre a la pista del 
Sant Ignasi per 75 a 71. Els lla-
gostencs són els líders del seu 
grup amb quatre victòries i una 

El sub-25 del Club Bàsquet
La Llagosta 2017 és líder

derrota, mentre que el Sant Ig-
nasi ocupa la segona posició 
amb tres partits guanyats i dos 
de perduts. El proper cap de 
setmana, es tornaran a veure 
les cares a la nostra localitat.
En el partit de la jornada pas-
sada, el primer quart va acabar 

amb un resultat de 17 a 16. 
Durant el segon quart, va se-
guir la igualtat, però els de la 
nostra població van marxar al 
descans amb un desavantatge 
de quatre punts (31-27).
El Sant Ignasi va decidir el par-
tit en el tercer quart, quan es va 
distanciar de dotze punts (57-
45). El Club Bàsquet La Lla-
gosta 2017 va reaccionar en el 
darrer quart amb un parcial de 
18 a 26, però li va faltar temps 
per culminar la remuntada i 
evitar la derrota. - J.C.

te-Judo La Llagosta va tornar 

cial després de tretze mesos. 
A causa de la pandèmia per la 
Covid-19, l’entitat de la nostra 
localitat no ha pogut fer cap 
nova competició des del març 
del 2020 perquè l’activitat del 
judo s’havia aturat del tot. El 
10 d’abril, dos lluitadors del 
club llagostenc van participar 
en la Copa d’Espanya abso-
luta, que va tenir lloc al CEM 
Llars Mundet de Barcelona.
El campionat estatal, que 
s’emmarcava dins del presti-
giós Trofeu Internacional de 
Barcelona, va comptar amb 
la participació de Moisès Gar-
cía, júnior de primer any, i 
Sergio Cruz, sènior de primer 
any. Moisès García afrontava 
la competició per agafar ex-
periència i va caure al primer 
combat; mentre que Cruz va 
aconseguir guanyar el combat 
de la repesca i es va quedar a 

dos combats de lluitar per la 
medalla de bronze. “Són dos 
lluitadors que necessiten 
combats per seguir agafant 
experiència, vam acabar sa-
tisfets i el balanç és molt po-
sitiu”, explicava un dels en-

La Llagosta, Sergi Pons, que 

guin celebrar més campionats 
de judo.
El club no competia des del 
març del 2020, quan va par-
ticipar amb èxit en la Copa de 
Catalunya benjamí i aleví. Des 
d’aleshores, ha estat molts 
mesos inactiu. Fa mig any, va 
recuperar l’activitat, tot i que 
ha estat interrompuda pels 

participar a la Copa d’Espa-
nya, els lluitadors llagostencs 
van haver de superar dos tests 
d’antígens, un abans del cam-
pionat i un segon just a l’en-
trada de la competició. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

L’AE Karate-Judo La Llagosta
va tornar a competir el 10 d’abril

JUDO

Óscar, pressionat per dos jugadors en un partit a la Llagosta.

HANDBOL

El Joventut Handbol jugarà 
contra el Laietà Argentona
El sènior del Joventut Hand-
bol La Llagosta rebrà el pro-
per cap de setmana la visita 
del Laietà Argentona en partit 
corresponent a la quarta jor-
nada de la primera fase de la 
Copa Federació de la Tercera 
Catalana. L’equip que entrena 
Luis Canalejas va perdre el 10 
d’abril a la pista del Cardedeu B 
per 34 a 27. Aquest ha estat el 
darrer partit que han disputat 
els llagostencs. Des d’aleshores 

han descansat. Ara, tornen a 
la competició contra el Laietà 
Argentona. Els llagostencs han 
perdut els dos partits que han 
disputat en aquesta competi-
ció. En el debut, el 28 de març, 
van caure al Poliesportiu An-
tonio García Robledo contra el 
Canovelles Negre per 24 a 35. 
En la segona jornada, van per-
dre a Cardedeu. Els llagostencs 

zero punts. - J.C.



Nombre de membres: 27
Web: www.fotoclublallagosta.es
Xarxes socials: Instagram
Correu electrònic: fotoclublallagosta@gmail.com
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El Foto-Club La Llagosta ha 
vist com la crisi provocada per 
la pandèmia de la Covid-19 
afectava la seva activitat, tal 
com ha passat amb la resta 
d’entitats de la nostra localitat. 

L’associació no ha pogut fer 
durant tot aquest temps els 
concursos oberts que orga-
nitzava anualment, com ara 
el Concurs Nacional que con-
vocava per Festa Major. Tot i 
això, sí que ha mantingut algu-
nes activitats, concretament el 
Concurs social o alguna sorti-

títol individual.

L’inici de la crisi sanitària va 
agafar l’entitat a punt de con-
vocar el 20è Concurs Nacional 

que es va suspendre, tenia 
com a novetat la presentació 

digital. 

L’entitat ja s’havia dotat de la 
infraestructura necessària per 

rebre les imatges i el veredic-
te del jurat també es faria de 
forma digital. Després les fo-

nalistes s’imprimirien per fer 
l’exposició del  concurs. 

Concurs social

Una de les activitats que 
compten amb més bona aco-
llida entre les persones sòcies 
és el Concurs social, que s’or-
ganitza des del 2013. A prin-
cipis d’any i cada dos mesos, 
l’entitat realitza un concurs 
amb un tema concret. Cada 
participant rep una puntuació 
atorgada per un jurat popular 
format pels mateixos socis. 

ha sumat durant els sis vere-
dictes guanya el certamen. 
Els guardons del concurs es 
lliuren habitualment durant 
un sopar que organitza el Fo-
to-Club La Llagosta. La darrera 
edició, la del 2020, es va fer de 
forma virtual amb cada mem-
bre a casa seva.

Durant aquest darrer any, 
també s’han sumat altres 
activitats virtuals. Una d’elles 
va ser només començar 
l’estat d’alarma. Dues de les 
seves sòcies, Isa Moyano i Eva 
Redondo, van preparar una 

nom de La Llagosta captada per 
dues amigues. Es tracta d’un 

tenien preparades per mostrar 
al Centre Cultural, just quan 

L’exposició es va penjar al web 
www.llagosta.cat/desdecasa, 
a l’apartat de cultura, a on 
encara es pot veure. La 
intenció del Foto-Club La 
Llagosta és poder instal·lar 
l’exposició presencialment a 
Can Pelegrí. 

Una altra de les propostes 
que han portat a terme durant 
aquest temps han estat els 

telemàtic, que han suplert als 
presencials que feien al llarg 
del curs. - Xavi Herrero

L’ENTITAT Foto-Club La Llagosta

FITXA

6 maig
VILA

7 - 13 maig
CARRERAS ARBAT 

14 - 20 maig
NADAL

21 - 27 maig
CALVO SÁNCHEZ

28 maig - 3 juny
VILA

4 - 10 juny
CARRERAS ARBAT

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

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
FINS AL 14 DE MAIG
CONCURS PER A JOVES DE 
SELFIES AMB MASCARETA
Per a joves entre 12 i 30 anys.

a la Llagosta i penjar-se a 

#LaLlagostaJoveAmbMascareta i 

llagosta 

primeres i a la que tingui més likes.
Consulta les bases a 
www.llagosta.cat/concursinstagram

DEL 7 AL 21 DE MAIG
VOTACIONS CONCURS DE 
CARTELLS DE FESTA MAJOR
A través del web
www.llagosta.cat/votacionscartells

DEL 10 AL 21 DE MAIG
PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL CUCUTRAS 
A través del web
www.llagosta.cat/cucutras

10 | DILLUNS
CAPTACIÓ DE SANG

www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, al Centre Cultural.  
Banc de Sang i Teixits

13 | DIJOUS
CONVERSA

guanyador del Premi Nadal 2018 
amb la novel·la Un amor
A les 18 h, al Centre de Formació 
d’Adults.  

INTERCANVI CULTURAL
Amb el Centro Andaluz Virgen de 
Gracia de Sabadell i els quadres de 

A les 17.30 h, al Centre Cultural.  

12 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
Voleu dir que els monstres 
existeixen?

A les xarxes socials de la Biblioteca.
A les 18.45 h 

19 | DIMECRES
L’HORA DEL CONTE
Contes d’estimar.

A les xarxes socials de la Biblioteca.
A les 18.45 h 

PRESENTACIÓ LLIBRE
La Fàbrica, de Jordi Soler, amb la 

La Fàbrica

limitat.

A les 19 h

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA

limitat.

A les 12 h 

26 | DIMECRES
XERRADA
Posar límits en la infància
de Marta Bolea.
A les xarxes socials de la Biblioteca.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE
Quina pudor que fa!

A les xarxes socials de la Biblioteca.
A les 18.45 h 

Maig



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Marc Ruiz Llorente

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

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

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

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

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

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Principis de la dècada de 1970. 
Masia de Can Xiquet.

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

Aquesta era una de les poques masies que hi havia ha-
gut a la Llagosta, juntament amb Can Baqué, La Llebre 
i Can Pere Gil. Estava  ubicada al Parc Popular,  entre el 
parc de cal·listènia i l’skateparc, just al costat del Mas 
de la Llebre. Una de les seves característiques era que 
a la part frontal hi tenia l’estatua d’un conill totalment 
aixecat i per aquesta raó, sobretot entre les persones 
que no l’han conegut, es confon amb la Masia de la Lle-
bre, que té a la mateixa ubicació una llebre mig aixeca-
da que encara es pot observar avui en dia.
Aquesta casa, de característiques absolutament agrí-
coles funcionals, fou enderrocada el 1975, en estar in-
closa en zona declarada com a industrial.

Esta era una de las pocas casas que había habido en La 
Llagosta, junto con Can Baqué, La Llebre y Can Pere Gil. 
Estaba ubicada en el Parc Popular, entre el parque de 
calistenia y el skateparc, justo al lado del Mas de la Lle-
bre. Una de sus características era que en la parte fron-
tal tenía la estatua de un conejo totalmente levantado 
y por esta razón, sobre todo entre las personas que no 
la han conocido, se confunde con la Masía de la Llebre, 
que tiene en la misma ubicación una liebre medio le-
vantada que aún se puede observar hoy en día.
Esta casa, de características absolutamente agrícolas 
funcionales, fue derribada en 1975, al estar incluida en 
zona declarada como industrial.
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Al lado de las personas
El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Llagosta visitará a 
todos los vecinos y vecinas mayores de 80 años residentes en el municipio.

De la mano de la Diputación de Barcelona, ponemos en marcha una nueva 
política de cercanía y de servicio hacia un sector vulnerable de la población, 
nuestros mayores. Para que no se sientan solos y sepan que el ayuntamiento 
se preocupa por ellos.

La intención es atender a todas y cada una de las personas mayores de 80 años. 
Las visitaremos en el domicilio para que no se tengan que desplazar y conozcan 
de primera mano cuales son los servicios que el ayuntamiento tiene disponible 
para sus cuidados, su acompañamiento, su seguimiento, su atención. 

La crisis derivada del Covid ha hecho que muchas personas mayores salgan 
menos de casa. También se han acercado menos a la administración para 
reclamar sus derechos. Por eso, más que nunca, toca hacer una revisión y 
asegurarnos que todos y todas estén bien.

Ponemos todos los recursos necesarios para que este año este servicio sea 
una realidad. Una vez más, un avance, un servicio creado por el gobierno de los 
Socialistas de La Llagosta para mejorar la calidad de vida de las personas.

Mejorando La Llagosta, a tu lado.

Infancia y Juventud no votan

Hace unos días durante la Comisión Informativa de Acció Social, el presidente, 
ante nuestra consulta sobre qué ideas tenían para la realización de la Fiesta 
Mayor, nos comunicó informalmente que la voluntad del Ayuntamiento de La 
Llagosta, es celebrarla, si la situación epidemiológica lo permite. Lógicamente, 
la organización de la Fiesta Mayor requiere de toda una serie de trabajos de 
preparación y organización que no se pueden demorar más, y de ahí nuestra 
preocupación. 

sición, dado que, si no preguntamos, nos hubieran informado como al resto de 

dos y pueden seguir con su gestión. Maneras de trabajar a las que por desgracia 
ya nos hemos acostumbrado.

Se nos dan pocos detalles de qué se pretende hacer y de cómo; se nos habla de

nen las cosas claras.

¿Y qué ocurre con Infancia y Juventud? Pues que no se ha trabajado nada, todo 

hacer y que no, porque claro dependerá del Departament de Salut.

Señores del equipo de gobierno, las normas que pueda decretar la Generalitat ya 
se verán, pero, reclamamos que el Ayuntamiento, trate a todos los ciudadanos 
por igual, ya den votos o no, que se tenga una actitud proactiva y se ofrezca 
ayuda y asesoramiento a actividades para todos, voten o no.

Projectes i idees pel poble

ble: la construcció de la plataforma intermodal de mercaderies, el pla director de 
Can Pere Gil i el desviament de la línia ferroviària R3 per l’R8. 

Del primer projecte se’ns diu que ajudarà a millorar l’economia del poble i que 
apostarà per una mobilitat sostenible (això esperem). Del segon,  no disposem 
de la informació pertinent per part de la regidoria d’indústria; de fet, ni el propi 
equip de govern del PSC sap encara quins serveis i empreses s’instal·laran en 
aquesta àrea. Respecte al tercer, es tracta d’una reivindicació de fa molts anys 
que esperem satisfaci a tothom.

querra Republicana considerem que, una bona manera d’evitar la creació d’horts 

blics i gratuïts, fent les concessions respectives a les persones interessades. 

cat municipal, ja que és una idea que, des de l’oposició, havíem exposat a l’equip 

da online, que ara en són tres, i extrapolar aquest web a la resta de comerços 
locals. 

Per últim, us desitgem que hagueu pogut gaudir d’una molt bona Diada de Sant 
Jordi!

En aquesta ocasió, aquest grup municipal no ha facilitat cap article. 

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


