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L’Ajuntament de la Llagosta 
destina 40.000 euros del Pres-
supost General a portar a ter-
me aquesta iniciativa, 10.000 
més que en la primera edició. 
L’execució de les propostes 
guanyadores es farà durant 
aquest exercici.
Podran votar les 19 propos-

nes majors de 16 anys em-
padronades al municipi de 
la Llagosta. Les votacions es 
realitzaran preferentment de 
forma telemàtica a través de 
la pàgina web del procés par-
ticipatiu. Per poder votar, cal 
registrar-se abans en la pla-
taforma Decidim-La Llagosta 
participa.

També a l’OAC

Per facilitar al màxim la par-
ticipació, les persones que no 
tinguin accés a Internet po-
dran votar a l’OAC. També està 
previst organitzar una jornada 
de votació presencial a peu de 
carrer el dissabte 12 de juny 
a la plaça d’Antoni Baqué en 
horari de matí i tarda. La pre-
sentació pública dels resultats 

se celebrarà el 28 de juny. Les 
propostes guanyadores seran 
escollides per ordre de votació 

neixin les propostes guanya-
dores, el personal de l’Ajun-
tament, amb els proposants, 

tècnica d’aquestes i tramitarà, 
si fos necessari, les licitacions 
oportunes per tal de poder 
executar-les.

són les següents: 
-Tancament perimetral de 
la pista esportiva de la plaça 
d’Anne Frank amb xarxes. 
-Instal·lació d’un aparcament 
per a bicicletes tipus BiciBox 
amb capacitat per a una quin-
zena de vehicles. 
-Habilitació d’una zona de píc-
nic amb tres taules i  bancs de 
pedra.

L’Ajuntament de la Llagosta ha validat les 19 propostes 

-Actuacions intensives de ne-
teja de mobiliari urbà amb 

-Construcció d’una vorera, 
provisional per a vianants al 
carrer de la Riera Seca, entre 
l’avinguda del Primer de Maig 
i el passeig del Pintor Sert, que 
permeti el trànsit veï nal amb 
més seguretat.
-Registre, esterilització i con-
trol de la salut dels gats de 
carrer de la Llagosta.
-Instal·lació de dos dipòsits 
decoratius a la via pública per 
recollir taps de plàstic.
-Proposta de realització d’una 
sèrie de tallers d’autoajuda i a 
la gestió d’emocions en temps 
de pandèmia. 
-Millora de l’arbre de Nadal de 
l’Ajuntament. 

-Instal·lació d’una escultura 
per homenatjar i recordar a to-
tes les persones que han mort  
o pateixen les seqüeles per la 
pandèmia de la Covid-19.
-Adquisició d’un remolc amb 
un dipòsit de 600 litres d’ai-
gua i moto bomba per millorar 
i agilitzar la intervenció ràpi-
da dels serveis preventius i 
d’emergències de la Llagosta. 
-Campanya de conscienciació 
perquè els propietaris d’ani-
mals de companyia ajudin a 
mantenir nets els espais pú-
blics tot recollint els excre-
ments de les seves mascotes.
-Instal·lació d’un sistema 
d’ombra, mitjançant lones 
tensades, a l’àrea de jocs in-
fantils al Parc Popular. 
-Millores puntuals de la segu-

retat del carril bici i millora 
de la visibilitat de les sorti-
des d’aparcaments privats.
-Millora de la il·luminació am-
biental de la zona de la plaça 
de la Masia amb il·luminació 
ornamental.
-Millora de la zona verda del 
Parc Popular i remodelació de 
la zona dels turons. 
-Instal·lació de bandes a di-
versos indrets de la població 
per reduir la velocitat dels 
vehicles i incrementar la se-
guretat dels vianants i dels 
animals.
-Millora del passeig de Joan 
Miró amb més mobiliari.
-Millora de la il·luminació del 

cia energètica i menys con-
sum. - Juanjo Cintas
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Pàrquing de bicicletes
Instal·lació d’un aparcament per a 
bicicletes tipus BiciBox amb 
capacitat per a 15 vehicles. 
Sistema de tancament i obertura 
intel·ligent amb el telèfon mòbil. 
Proposat per: Pere Roselló 

RESUM DE LES 

FINALISTES
VIA PÚBLICA

Millora de la imatge del poble
Actuacions intensives de neteja de 
mobiliari urbà amb l’eliminació de 

Proposat per: Ana Tristán

Adequació per als vianants d’un 
tram del carrer de la Riera Seca

el trànsit veïnal amb més seguretat. 
Proposat per: Miguel Córdoba 

Posem llum al Nadal 

l’Ajuntament amb més alçada i més 
il·luminació. Compra de volumètrics 

permetin el pas per l’interior. 
Proposat per: 

BENESTAR ANIMAL

Millora del carril bici
Millores puntuals de la seguretat del 
carril bici i millora de la visibilitat de 
les sortides d’aparcaments privats.
Proposat per: Alberto Carrete

Il·luminació entorn de can Baqué
Millora de la il·luminació de la plaça 
de la Masia amb il·luminació 
ornamental de dues de les façanes 

il·luminació amb balises de la rampa 
i escales d’accés al CEM El Turó. 
Proposat per: 

Millora de la rambla del passeig de 
Joan Miró

Miró.
Proposat per: Clara Alfaro

Registre, esterilització i control de 
la salut dels gats de carrer

els gats de carrer. Es tractaran els 

donar en adopció es vacunaran i 
xiparan.
Proposat per: Animalets

SOCIETAT CIVISME

Escultura en record de les víctimes 
de la Covid-19

per homenatjar i recordar a totes les 

Covid-19.
Proposat per: Inés Campo

Per una Llagosta més neta i 
agradable: millorem la convivència 
amb els animals de companyia 
Campanya de conscienciació 

companyia ajudin a mantenir nets 

excrements de les seves mascotes.
Proposat per: 

Programa de tallers d’autoajuda

de la gestió d’emocions en temps 
de pandèmia. Tallers dirigits a tots 

com conviure amb la incertesa o la 
situació de por i baixa autoestima.
Proposat per: Cecilia Orona

Dipòsits per recollir taps de plàstic
Instal·lació de dos dipòsits 

recaptació anirà adreçada al banc 

Proposat per: REMS
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SEGURETAT

Compra remolc amb dipòsit d’aigua de 600 
litres 

600 litres d’aigua i moto bomba per millorar 
la intervenció ràpida dels serveis preventius i 

Proposat per: 

Bandes reductores de velocitat
Instal·lació de bandes reductores de 
velocitat a diversos indrets de la població 
per incrementar la seguretat dels vianants i 

Proposat per: Animalets

PARCS I JARDINS

Tancament perimetral de la pista esportiva 
d’Anne Frank
Tancament perimetral de la pista esportiva 
de la plaça d’Anne Frank amb xarxes per 

de l’espai de joc i fer compatible la pista 
amb altres activitats a la plaça. 
Proposat per: 

Ombra als jocs infantils del Parc Popular

d’uns 50 m².
Proposat per: Vanesa Alonso

Parc més verd

Proposat per: Xènia Armijo

Zona de pícnic i berenador

taules i bancs de pedra a un indret del poble 
per determinar.
Proposat per: 

Millora de la il·luminació del Parc Popular
Millora general de la il·luminació del Parc 
Popular amb la instal·lació de noves

Proposat per: 

Pots votar 

per internet a 
t/

o



La presència no controlada dels coloms a la Llagosta pot 
comportar alguns inconvenients o problemes:                          
 

  Poden actuar com a transmissors de diferents malalties.Poden actuar com a transmissors de diferents malalties.

  Els seus excrements tenen un efecte corrosiu elevat, Els seus excrements tenen un efecte corrosiu elevat, 

  Poden provocar al·lèrgies a les persones propenses a Poden provocar al·lèrgies a les persones propenses a 
tenir-ne per la contaminació que genera la seva presència.tenir-ne per la contaminació que genera la seva presència.

Com podem col·laborar i ajudar?

Hem d’evitar donar de menjar als coloms en l’espai d’ús públic. 
El fet de no donar-los de menjar ajuda a controlar-ne l’excés de 
població. Una població reduïda implica que els coloms estiguin 
més sans i tinguin millor aspecte.

L’Ordenança de promoció i garantia de la 
convivència ciutadana prohibeix donar menjar 
als animals als espais públics. L’incompliment 
d’aquesta ordenança comporta sancions 
econòmiques de 100 a 400 euros.
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L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sie rra, ha enviat una carta al 
president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, en la qual li 
demana que torni a obrir el 
servei d’urgències nocturnes 
del Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) de la nostra locali-
tat. Sierra explica a Aragonès 
“la creixent preocupació i 
malestar de la ciutadania de 
la Llagosta referent al servei 
d’atenció continuada”.
“L’any passat, es va fer una 
reestructuració del servei, 
a causa de la pandèmia, i es 
va deixar de prestar el ser-
vei d’urgències nocturnes. 
Actualment, el CAP està tor-
nant a la normalitat, però, 
ara com ara, el Departa-
ment de Salut no garanteix 
el retorn d’aquest servei”, li 
recorda Sierra al president de 
la Generalitat en un apartat 

de la carta. L’alcalde explica 
que a la Llagosta, conviuen 
gairebé catorze mil persones, 
però, “malauradament, som 
un dels pobles amb la ren-
ta més baixa de Catalunya i 
amb un elevat envelliment 
de la població. Aquests fets 
fan que la gran majoria de 
població, sobretot la més 
vulnerable, no disposi de 
vehicle per poder despla-
çar-se per la nit en cas d’ur-
gència mèdica. Fins al tan-
cament del servei nocturn, 
al CAP de la Llagosta podien 
anar caminant”. Sierra afe-
geix que també s’ha tancat el 
servei de guàrdies nocturnes 
de les farmàcies, “agreujant, 
per tant, la situació de des-
emparament en l’atenció sa-
nitària nocturna”.

la salut de les persones serà 

SALUT PÚBLICA
L’alcalde envia una carta al president de la Generalitat

una prioritat del seu Govern 
i que aviat es podrà revertir 
aquesta situació que tant de 
mal està fent a les persones 
més vulnerables de la nos-
tra població”

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha rebut el Segell Infopartici-
pa 2020 a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació 
pública local, que atorga la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). Aquest ha estat 
el quart any seguit que el Con-
sistori llagostenc obté aquesta 
distinció.
En aquesta ocasió, l’Ajunta-
ment ha complert el 94% dels 
indicadors, 49 dels 52 esta-
blerts pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la 

Ciutadania Plural de la UAB. 

gell Infoparticipa contrasta 
els resultats del Laboratori de 
Periodisme de la UAB, d’acord 
amb la Llei de Transparència 
del 2013, i atorga aquestes 
distincions.
El lliurament del Segell Info-
participa 2020 a diverses ad-
ministracions va tenir lloc el 
10 de maig a l’Auditori de la 
UAB. L’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, va recollir el di-
ploma. - J.C.

TRANSPARÈNCIA

L’alcalde, amb el Segell Infoparticipa 2020.

CULTURA

L’Associació d’Esdeveniments 
Culturals de La Llagosta va ini-
ciar el 15 de maig el seu tercer 
espectacle, Érase una vez, adre-
çat a tots els públics. Aquesta 
activitat se celebra a la zona 
de la marquesina del Parc Po-
pular, on anteriorment l’entitat 
havia fet els espectacles Where 

Evil Hides i Noël: Le Voyage Magi-
que
de juny. El nou projecte de José 
Antonio Guerra tracta d’un re-
corregut entre malvats i per-
sonatges fantàstics de relats 
coneguts, com ara Frozen, Alí-
cia en el País de les Meravelles 
o Peter Pan. - J.L.R.B.

POLÍTICA

La llagostenca Judith Robles 
forma part de l’Executiva 
Nacio nal de la Joventut Socia-
lista de Catalunya (JSC). Robles 
és la secretària de Política la-
boral i Digitalització de la nova 
Comissió Executiva Nacional, 
que va ser escollida en el Con-
grés Nacional que la JSC va ce-
lebrar el cap de setmana pas-
sat a Barcelona i que lidera Ot 
García Ruiz.

Judith Robles és la secretària 
d’Organització de l’Agrupa-
ció del Partit dels Socialistes 
de Catalunya de la Llagosta i 
també és regidora d’Ocupació i 
Promoció Econòmica i d’Infàn-
cia a l’Ajuntament llagostenc. 
És la primera vegada que una 
persona de la nostra locali-
tat forma part de l’Executiva 
Nacio nal de les joventuts del 
Partit dels Socialistes. - J.C.
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L’Ajuntament de la Llagosta té 
previst substituir la gespa ar-

Futbol Joan Gelabert durant 

nalitzi la temporada. L’actual 
gespa va ser col·locada l’any 
2006 i ja és necessària la seva 
substitució. L’obra que es por-

tarà a terme també contem-
plarà alçar el sistema de reg 
d’aquest equipament munici-
pal. Actualment, està en mar-
xa el procés de licitació de les 
obres amb un pressupost mà-
xim d’uns 240.000 euros i un 
període d’execució d’unes vuit 
setmanes. - J.C.

EQUIPAMENTS

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, i el regidor d’Urbanis-
me, Marc Ruiz, es van reunir 
el 6 de maig a Barcelona amb 
el president de Renfe, Isaías 
Táboas. Durant la trobada, es 
va parlar de la futura estació 
intermodal de la Llagosta. Les 
obres d’aquesta plataforma 
començaran l’any que ve i es 
faran en diverses fases.  En la 
reunió, els representants mu-
nicipals també van explicar a 
Táboas que defensen el des-
viament de la línia ferroviària 
R3 al seu pas per la Llagosta i 
Santa Perpètua.
“El Govern Central està po-
sant en marxa diferents 
projectes que afecten a la 
Llagosta amb els seus pres-
supostos corresponents”, ha 
recordat l’alcalde, que ha in-

URBANISME
A la trobada amb Isaías Táboas també va assistir l’edil d’Urbanisme

sistit en la importància de l’es-
tació intermodal, tant des del 
punt de vista econòmic com 
mediambiental. L’Ajuntament 

també es reunirà amb la Ge-
neralitat per tal d’adaptar el Pla 
director urbanístic de Can Pere 
Gil a l’estació intermodal.

Ruiz, Sierra i Táboas. 



SALUT

La captació de sang que es 
va fer el 10 de maig a la Lla-
gosta va aconseguir sumar 
74 noves donacions. Això 
fa que aquest any ja s’hagin 
superat les 200 donacions a 
la nostra localitat, arribant 
a les 236.
Durant la jornada també hi 
va haver dotze oferiments, 
dos al matí i deu a la tarda, 
però aquestes persones no 
van poder donar sang per 
diversos motius. El 10 de 
maig, es van apropar a do-
nar sang per primera vega-
da deu persones. Aquestes 
dades han estat molt ben 
acollides pel Banc de Sang, 
“sobretot tenint en comp-
te que no han passat ni 
dos mesos de la darrera 
captació que vam fer a 
la Llagosta”, ha declarat 
Anna Albert, tècnica del 
Banc de Sang.

  236 donacions

En total a les quatre capta-
cions que ja s’han fet aquest 
any a la Llagosta s’han 
aconseguit 236 dona cions 
de sang, quatre persones 
s’han ofert com a donants 
de medul·la òssia, 21 han 
debutat com a donants i 22 
no han pogut donar sang, 
tot i el seu oferiment, per 
diversos motius.
La propera visita del Banc 
de Sang a la nostra població 
està prevista per al 6 de ju-
liol. Després, hi programa-
des dues visites més, al se-
tembre i al novembre. - X.H.

Sara Varón, veïna de la Lla-
gosta de 18 anys, ha guanyat 
el Concurs de cartells de la 
Festa Major 2021. L’acte de 
lliurament de premis i de lec-
tura del veredicte va tenir lloc 
el 25 de maig al Saló de plens 
de l’Ajuntament de la Llagosta 
amb la presència de l’alcalde, 
Óscar Sierra, i dels regidors 
de Cultura, Fran Ruiz, i d’Actes 
Populars i Tradicions, Maria-
no García.

La Font Tot Aigua

Sara Varón va presentar un 
cartell molt colorit amb la 
Font Tot Aigua, els gegants de 
la Colla Gegantera i unes ban-
deroles festives. “Volia posar 

tiu de la Llagosta com és la 
Font Tot Aigua i també els 
gegants, que tothom coneix. 
Amunt del cartell he posat 

Aquest és el primer pas per 
a la Festa Major que estem 
preparant l’Ajuntament i les 
entitats. Esperem que la pu-
guem realitzar. Nosaltres la 

banderoles festives per dir 
que tot això de la Covid-19 
esperem que ja s’acabi i que 

festa”, va explicar la guanya-
dora del Concurs de cartells, 
que estudia la carrera univer-
sitària d’Animació i efectes vi-
suals a Barcelona. Varón, que  
va obtenir el suport del 61% 
dels vots, va rebre els 500 eu-
ros del primer premi.

Francisco José Muñoz, veí de 
la Llagosta des de fa pocs me-
sos, amb el 27% dels vots, que 
va guanyar 200 euros; i tercera 
va ser Cèlia Sánchez, de Santa 
Margarida de Montbui, amb el 
12% dels vots i amb 100 euros 
de premi, tot i que no va poder 
assistir a l’acte del 25 de maig. 
“Estic content que s’hagi 
pogut fer aquest acte pre-
sencialment complint les 
mesures del protocol Covid. 

SOCIETAT
L’obra presentada per aquesta llagostenca de 18 anys va obtenir el 61% dels vots
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tindrem preparada”, va dir 
l’alcalde Óscar Sierra. La Festa 
Major està previst que se cele-
bri del 10 al 13 de setembre. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

Jordi Soler i Conchi Fernández. 

CULTURA

La Biblioteca de la Llagosta va 
reprendre l’activitat presencial 
per a adults amb l’acte de pre-
sentació del llibre La Fàbrica, 
de l’autor barceloní Jordi So-
ler. L’activitat va tenir lloc el 19 
de maig al Centre Cultural i va 
comptar amb 18 assistents.
“Estem satisfets amb aques-
ta primera activitat presen-

cial per a adults, esperem 
que sigui la primera de mol-
tes més. Tenim un programa 
amb activitats virtuals, que, 
de penent de la situació, po-
dríem passar-les a presen-
cials”, explicava la respon-
sable d’ac tivitats per a adults 
de la Bi blioteca de la Llagosta, 
Con chi Fernández. - J.L.R.
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EDUCACIÓ

L’alumnat de 5è i 6è de l’Es-
cola Sagrada Família va fer el 
6 de maig una trobada amb 
els escriptors locals José Ra-
món Vera i Sa muel Ramos i 
l’il·lustrador Roger Wilson. La 
visita al centre va servir per-
què els nois i les noies de la 
Safa coneguessin molt millor 
la trajectòria literària dels tres 
autors locals.

Experiència positiva

Els escolars havien preparat 
prèviament l’activitat, que va 
tenir una durada aproximada 
d’una hora i mitja i que es va 
fer seguint els protocols Co-
vid. Vera, Ramos i Wilson van 
respondre a les preguntes que 
els van realitzar i que s’inte-
ressaven per temes com els 
seus inicis en el món de la lite-
ratura o la il·lustració, la seva 
formació per poder desenvo-
lupar aquestes tasques o els 
seus projectes de futur. La vi-
sita estava emmarcada en el 
marc de les activitats de Sant 

Jordi i s’hauria d’haver fet el 
22 d’abril, però es va haver de 
suspendre per la pluja, ja que 
es feia al pati. L’esdeveniment 
va concloure amb les fotogra-

tes van posar al costat dels 
diferents grups bombolla que 
enguany conformen els grups 
de 5è i 6è de l’escola. Els tres 
van rebre un petit obsequi en 
record del seu pas pel centre.
La valoració feta per l’alum-
nat, el professorat i els propis 
protagonistes ha estat molt 
positiva i, des del centre, han 
avançat que l’experiència es 
tornarà a repetir en propers 
cursos per seguir promocio-
nant els autors locals entre 
l’alumnat del centre i conti-
nuar fomentant el seu hàbit 
lector. 
Una altra possibilitat que es-
tan estudiant és engegar nous 
projectes de col·laboració 
con junta, com la celebració de 
ta llers d’iniciació a l’escriptura 
o d’iniciació a la il·lustració de 
còmics i contes. - Xavi Herrero

IGUALTAT

L’Ajuntament de la Llagosta es 
va sumar a la commemoració 
el 17 de maig del Dia interna-
cional contra l’LGBTIFÒBIA. 
El Consistori es va adherir a la 
Declaració institucional contra 
l’homofòbia: la lesbofòbia, la 
gaifòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia. Des que el 1990 l’Orga-
nització Mundial de la Salut va 
eliminar l’homosexualitat de 
la llista de trastorns sexuals, 
es va adoptar la data del 17 de 

maig com a Dia internacional 
de la lluita contra l’homofòbia. 
Amb aquesta jornada, es re-
corda que cal donar sempre 
resposta a tota situació de 
discriminació, d’injustícia i de 
violència envers les persones 
per llur identitat de gènere o 
llurs orientacions sexuals i 
afectives. Els principis d’equi-
tat i de no discriminació són 
elements fonamentals dels 
drets humans. - J.C.

Un moment de l’acte celebrat a la Safa.

Durant el ple ordinari del mes 
de maig, es va informar sobre 

judicial amb l’empresa Geafe 
en referència a la liquidació de 
la intervenció del Complex Es-
portiu Municipal El Turó. El 8 
d’abril, el Tribunal Suprem va 
inadmetre la interposició del 
recurs de cassació presentat 
per Geafe, convertint en ferma 
la sentència prèvia del Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya. 

Des del 2014

Finalitzava així el procedi-
ment judicial entre les dues 
parts iniciat el 2014 en el qual 
els diferents tribunals han 
donat sempre la raó a l’Ajun-
tament de la Llagosta. El Con-
sistori encarregarà ara als ser-
veis econòmics i jurídics de la 
Corporació la tramitació dels 
expedients corresponents per 
a l’efectiu cobrament de les 
liquidacions aprovades per 
acords del ple sobre el tan-

d’intervenció de la gestió i ex-
plotació del Complex Esportiu 
Municipal El Turó. Encara hi 
ha un altre contenciós judi-
cial obert entre l’Ajuntament 
i Geafe, iniciat el 2012, sobre 
la rescissió del contracte per la 
gestió del CEM El Turó.
D’altra banda, durant la ses-
sió, es van aprovar les bases 
i la convocatòria dels ajuts 
d’escolarització per al curs 

2021-2022. L’import estipu-
lat d’ajut per a cada un dels 

euros. L’Ajuntament destinarà 
aquest any a aquesta parti-
da una quantitat màxima de 
35.000 euros. La convocatòria 
per a la presentació de sol·lici-
tuds tindrà lloc entre els dies 
14 i 30 de de juny. La presen-
tació de sol·licituds s’haurà de 
fer preferentment de forma 
telemàtica mitjançant la seu 
electrònica municipal i, ex-
cepcionalment, de forma pre-

cina d’Atenció a la Ciutadania.
També es va aprovar l’adhesió 
de l’Ajuntament de la Llagosta 
a la Declaració institucional de 
la Generalitat amb motiu del 
Dia contra l’homofòbia, que 
es va celebrar el 17 de maig. 
A més, es va aprovar el comp-
te general de l’Ajuntament de 
l’exercici de 2019 i la proposta 
d’adhesió a les bases per a la 
gestió i desenvolupament del 
programa Servei local de tele-
assistència 2021-2024.
Durant la sessió, es va donar 
llum verda a una moció pre-
sentada pel grup municipal 
del PSC per tal que les empre-
ses farmacèutiques que dis-
posen de vacunes de provada 

alliberin temporalment les 
patents i permetin una trans-
ferència de coneixement per 
accelerar al màxim la capaci-
tat global de producció de les 
vacunes. - J.C.

SALUT

La Gasol Foundation i el CAP 
La Llagosta han posat en mar-
xa un projecte de prevenció 
de l’obesitat infantil. Aquesta 
iniciativa consisteix en una 
formació, dirigida al personal 
professional de l’ambulatori 
lla gostenc, amb l’objectiu de 
pre parar-lo per a l’abordatge 
de l’epidèmia de l’obesitat in-
fantil a través de la promoció 
d’hàbits de vida saludable.
El cicle formatiu amb el per-
sonal professional de l’Equip 
d’Atenció Primària de la nos-
tra localitat permetrà iniciar 

una estratègia per a la promo-
ció d’hàbits saludables entre 
els nens i les nenes i les seves 
famílies creada per la Gasol 
Foundation, entitat fundada 
pels germans Pau i Marc Ga-
sol dedicada a la lluita contra 
l’obesitat infantil. El cicle for-
matiu es va iniciar amb un acte 
celebrat al CAP de la Llagosta, 
en el qual van participar, entre 
altres, Núria Prat, directora de 
l’Atenció Primària Metropoli-
tana Nord de l’Institut Català 
de la Salut; Norma Henríquez, 
directora del Servei d’Atenció 

Primària del Vallés Oriental; i 
Cristina Ribes, directora exe-
cutiva de la Gasol Foundation 
Europa.
El programa permetrà conèi-
xer la metodologia de la Gasol 
Foundation, centrada en el fo-
ment d’hàbits de vida saluda-
ble a través de diversos sectors 
claus en la vida de la infància i 
les seves famílies, com ara els 
Centres d’Atenció Primària, els 
centres d’educació primària, 
les entitats esportives i socials, 
les empreses i l’administració 
pública. - Xavi Herrero

SOCIETAT
SOCIETAT

El 25 de maig es va fer 
una visita institucional a 
les obres d’ampliació de 
l’Estació Depuradora d’Ai-
gües Residuals (EDAR) de 
la Llagosta, que està duent 
a terme el Consorci Besò-
s-Tordera. A l’acte va assis-
tir Josep Monràs, president 
del Consorci, acompanyat 
per l’alcalde de la Llagos-
ta, Óscar Sierra, i la cap de 
l’Àrea de Sanejament d’Ai-
gües Residuals de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), 
Isabel Gandullo.
Les obres que s’estan por-
tant a terme a la depura-
dora de la nostra localitat 
permetran millorar la qua-
litat de l’aigua que després 
s’aboca al riu Besòs. La part 
més important d’aquesta 
actuació, que es va iniciar 
l’any 2019 amb un pressu-
post superior als 14 mi lions 
d’euros, consisteix en la 
construcció d’un tercer de-
cantador secundari i un nou 
reactor biològic, tot i que 
també s’han fet múltiples 
millores i adequacions d’al-
tres aspectes del funciona-
ment de la depuradora. 
Aquest conjunt de reformes 
farà possible l’eliminació de 
la matèria carbonosa i de la 
matèria nitrogenada, asso-
lint una molt baixa concen-
tració de nitrogen a la sorti-
da de l’EDAR. - X.H.



Va ser regidora del 1999 al 2003 i ara ho és 
des del 2015. Per què fa política?
Perquè crec que ens hem d’implicar i penso que 
és una cosa que porto a la sang. El meu pare era 
una persona que li agradava molt la política i va 
ser un dels fundadors del PSC a la Llagosta. Ho 

portat a terme, però jo crec que m’ho va incul-
car i a poc a poc em vaig anar implicant. És molt 
important implicar-se perquè fas coses pel teu 

persones més properes a tu. 

Recomanaria fer política local?
Crec que totes les persones, en algun moment 
determinat, haurien de formar part i implicar-se 
perquè treballes pel teu poble. Quan vaig entrar 
en política l’aleshores alcalde José Luis em va dir 
una cosa que em va convèncer. Em va dir que,  
si entrava en política, aprendria a valorar el cost 
d’una vorera i és veritat. En el dia a dia potser no 
ho veiem, però quan estàs com a regidora veus 

municipi com la Llagosta amb pocs recursos.  Si 
la majoria de la gent s’impliqués, potser tindrien 

una visió diferent dels polítics locals, potser ens 
apreciarien més.

Quins són els reptes del municipi?
La Llagosta ha de ser un poble on la gent visqui 
a gust. El poble és com una gran família perquè, 
com que som un poble petit, estem tots molt 
junts. Un dels objectius de l’Ajuntament és que 
els veïns i veïnes se sentin a gust i tenir tots els 
serveis més pròxims. Per exemple, hem de se-
guir batallant per recuperar les urgències noc-
turnes de la Llagosta. Ens les van treure en un 
moment de pandèmia, però hem de lluitar per 
recuperar-les. Aquests són els objectius, que els 
veïns i veïnes visquin a gust i se sentin orgullo-
sos del seu poble. 

Un racó de la Llagosta?
M’agrada tota la Llagosta i escollir una zona és 
complicat. La zona on més em moc és el passeig 
del Pintor Sert perquè està l’escola on van anar 

m’agrada tota la Llagosta, soc molt fan. També 
tinc bons records de la meva infància als ter-
renys del costat de Can Baqué. - J.L. Rodríguez

 (PSC) 
51 anys. És la primera tinent d’alcalde i regidora 
d’Hisenda, Economia i Recursos Humans. Forma 
part de la mesa del Consell Nacional del PSC.  
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Què aporta la roba de La llave de 
mis sueños?
(CH) Simplement era un somni que 
teníem nosaltres de fer un projecte 
conjunt. A María Jesús se li dona molt 
bé tot allò referent al patronatge i al 
disseny i jo també tinc idea perquè 
tracto molt a la gent. Com que ara està 
tan de moda jugar a pàdel, i jo practico 
pàdel, ens vam llençar per fer una 
línia de moda esportiva, en aquest cas 
de pàdel.

(MJB) Sincerament, que Carmen i 
jo ens complementem i aportem 
idees que tot suma. El nom de la 

aconseguir, La llave de mis sueños, 
és a dir, que cadascuna es faci seva 
la marca i està enfocada a la dona. 
Pensem en una dona d’una edat ja 
assentada i que pensa en ella mateixa. 
Ara estem amb el pàdel, però s’obriran 
altres fronts que anirem fent sobre la 
marxa. 

Quan va néixer la idea?
(CH) Va néixer un any abans del 

La volta li hem donat durant el 

canviat de cop, hem vist que hi havia 
una oportunitat de mercat. Ha estat el 
moment. 

(MJB) Pensa que a tot aquell que 

Per exemple?
(MJB) Una cosa tan senzilla com fer 
una faldilla més llarga, que tingui 
més teixit, que no quedi tan atapeïda 
al cos, tenir en compte que els 
pantalons de la faldilla siguin més 
llargs o les samarretes que arribin 

a les persones i intentar solucionar 
les necessitats que tenen. Volem 
resoldre els problemes que la gent 
ens transmet. Ara mateix fem roba 
per a un entorn proper i el nostre punt 
de venda és Outlet Divinity. Llavors, 
Carmen em trasllada les peticions i jo 
gestiono el patronatge i la confecció. 

(CH) Jo em dedico més a la pàgina 
web i a la venda de la roba. Jo jugo 
amb gent i les persones em comenten 
idees. Llavors veig el que vol la gent 
i puc transmetre algunes idees i 
després fem elecció de material i fem 
els nostres models.

(MJB) Quan fem l’elecció del material 
es veu claríssim la unió que fem 
totes dues. Crec que això és l’èxit 
dels dissenys i els conjunts. Hi ha 
combinacions que la gent no les sap 
veure i nosaltres crec que tenim un 
do. (riures)

És una roba cridanera. 
(MJB) Hi ha roba cridanera, però 
tenim de tot. Fem servir el concepte 

tingui negoci ens ha tocat reinventar-
nos, perquè tot el que fèiem abans del 

va ser una oportunitat. Si ara tenim 
aturades les activitats, és precisament 
ara quan tenim el temps que sempre 

per posar en marxa La llave de mis 

compte enrere. 

Per què us inicieu amb la roba 
esportiva de pàdel?
(CH) Simplement perquè jo jugo a 
pàdel i veig que hi ha un mercat, a 
tothom li ha donat per fer esport i el 
pàdel està de moda. Jo el que veia 
de roba era molt bàsic, tot amb els 
mateixos colors. Hi ha a qui li agrada 
destacar als models, com em passa 
a mi, i vaig pensar que havíem de 
fer alguna cosa i li vaig dir a la María 
Jesús.

(MJB) Ara veiem que està de moda 
jugar a pàdel, però, al nostre entorn, 
quan es van assabentar que fèiem 
aquest tipus de roba, no tothom el 
practica. Llavors hi havia una petició 
de fer roba esportiva més àmplia. 
Nosaltres agafem el concepte de roba 
de pàdel perquè hi ha un mercat obert 
en aquests moments. Volem cobrir 
unes necessitats que les marques 
comercial no donen.

del conjunt i, per petició de la gent, 
fem un disseny de colors bàsics. 
Això és un fons d’armari. Nosaltres 

i les combinacions donen color, no 
són arriscades. La resposta està en la 
gent que s’ho posa i se sent a gust i li 
afavoreix. A més, ho veiem al carrer 
que qui porta els nostres conjunts hi 
ha una resposta molt positiva. Hi ha 
un reconeixement. Potser hi ha qui 
no ens coneix, però el boca-orella ens 
està fent créixer.  

Quines són les metes?
(MJB) En aquest tipus de projectes 
el catàleg que tindrem es basa en 
les peticions i hem començat així 
fent roba de pàdel. L’objectiu és fer 
coses que ens agradin a nosaltres 
i cobrir les necessitats, ja sigui en 
disseny o propostes. Va en funció de 
la demanda que tenim. Qui ens havia 
de dir fa un any que estaríem fent una 
línia de roba de pàdel? Vet aquí com 
evoluciona això en els pròxims sis 
mesos... no ens podem tancar portes 

per a nosaltres. 

(CH) Volem gaudir el projecte i no 
ens volem atabalar. Ho fem perquè 
ens agrada escollir els teixits, els 
dissenys... tot ho estem gaudint i, si 
després ens acompanya el negoci, 
millor.  - José Luis Rodríguez Beltrán

Hurtado, del Divinity Outlet, i Bermúdez, del 
Taller de Ideo, han creat una marca de roba 
esportiva i urbana amb la denominació 
d’origen de la Llagosta, La llave de mis 
sueños. El projecte va prendre forma durant 
la pandèmia i avui dia és tota una realitat i una 
nova via de negoci per a les llagostenques.  

Carmen Hurtado
i María Jesús Bermúdez

“Durant el confinament 
vam aprofitar el temps 
per posar en marxa  
La llave de mis sueños”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia jugarà 
aquest cap de setmana, a par-
tit únic, la segona eliminatòria 
del play-off d’ascens a la Pri-
mera Divisió espanyola de fut-
bol sala femení. Les llagosten-
ques es desplaçaran a la pista 
del Joventut Elx, que va ser el 
campió de la segona fase del 
grup en el qual el conjunt de 
la nostra localitat va ser tercer. 
Les de Javier Ruiz van guanyar 
dissabte per 1 a 2 a la pista del 
Feme Castelló i van superar la 
primera eliminatòria.
El partit contra el Castelló, que 

en la segona fase, va ser molt 
igualat. Una vegada més, les 
dues porteres llagostenques, 
Mònica i Júlia, van ser decisi-
ves, així com la bona feina de-
fensiva de tot l’equip.

Lesió de Naiara

Villa va inaugurar el marcador 
i Sonia va fer el 0 a 2 amb el 
qual es va arribar al descans. 
A la segona part, Naiara es va 
trencar la clavícula i diu adéu 
a la temporada. Això va ser un 
cop molt dur per a les llagos-
tenques, que van haver de pa-

El Feme Castelló va fer l’1 a 2 
i va apretar molt, però la Con-
cordia es va defensar molt bé.
Les llagostenques jugaran a la 
pista del Joventut d’Elx amb 
la baixa segura de Naiara. A 

Naiara, defensada per dues jugadores del Joventut d’Elx.

FUTBOL SALA 

més, alguna altra jugadora va 
acabar el partit a Castelló amb 
molèsties. Si la Concordia de-
rrota el Joventut d’Elx, estarà 
més a prop de l’ascens.

per jugar el play-off d’ascens 
després de guanyar el Joven-
tut d’Elx per 2 a 1 en la darrera 
jornada de la segona fase. Les 

ció i podran participar en la 
propera edició de la Copa de 
la Reina.
La Concordia afrontava la da-
rrera jornada depenent d’ella 

al play-off, però el rival, el 
campió del grup en la sego-
na fase, era molt complicat. 

FUTBOL

El Club Petanca La Llagosta ja 
prepara la temporada 2021-

ha reforçat els tres equips sè-
niors del club, els dos mascu-
lins i el femení.
El conjunt femení, que milita a 
la Segona Catalana, ha incor-
porat a la plantilla Esmeralda 
Matas, del Sant Pol; Concep-
ción García, del Can Mariner; 
i Miriam Román, que no tenia 
equip. Les tres jugadores aju-
daran a reforçar l’equip des-

prés de les baixes de Tina, 
Raquel i Cinthia, que han anat 
al Sants. 
importants. Tenen un gran 
nivell de joc i creiem que el 
nivell de la plantilla ha aug-
mentat”, ha dit Jona Ávila, di-
rectiu del club llagostenc.
Pel que fa als equips mascu-
lins, el primer equip, de la Se-

Monràs, del Montmeló; Juan 
Antonio Alexandre, del Sant 
Cebrià de Vilalta; Toni Salme-

PETANCA

El partit va ser molt igualat, 
amb ocasions clares per als 
dos equips. L’encert en atac de 
Naiara, que va fer els dos gols, 
la bona feina de les dues por-
teres, Mònica i Júlia, i la tasca 
defensiva de tot l’equip van 
ser les claus de la victòria de 
la Concordia davant de la seva 

Les visitants es van avançar 
al minut 4, però les llagosten-
ques van respondre ràpida-
ment amb un gol de Naiara. 
Durant els primers minuts de 
la segona part, el conjunt d’Elx 
va poder sentenciar el partit, 
però Júlia va protagonitzar  
aturades decisives. Al minut 
9, Naiara va marcar el 2 a 1. - 
Juanjo Cintas

Santi Chacón, veí de la Llagosta 
de 43 anys, és el nou president 
del Club Esportiu La Llagosta 
després de la marxa d’Araceli 
Bujalance per motius laborals. 
El nou responsable del club 
formava part de la directiva de 
Bujalance des del 2018 i con-

2022.
Chacón va ser, primer, secreta-
ri i, després, va assumir la fun-
ció de vicepresident. L’objectiu 
del nou president és conti nuar 
la tasca feta durant els últims 
anys amb la potenciació del 
futbol base i la consolidació del 
primer equip. “M’agradaria 
fer créixer la base que tenim 
perquè a l’estiu hi ha previs-
ta la instal·lació de la nova 

això pot fer que la tempora-
da vinent hi hagi un efecte 
trucada entre els infants. 
Potser alguns jugadors que 
van marxar, ara, podrien tor-
nar”, diu Chacón, que afegeix 
que José Ángel Venero conti-
nuarà com a coordinador.
Pel que fa al primer equip, que 
milita a la Quarta Catalana, el 

club vol que el projecte ac tual 
tingui continuïtat. “Volem que 
els nostres juvenils puguin 
seguir jugant a futbol a la 
nostra localitat i, per això, 
volem que vagin al primer 
equip. Si això després ens 
possibilita pujar de cate-
goria, perfecte”, explica el 
president, que comenta que li 
agradaria crear estructura fe-

“ho 
veig complicat perquè ante-
riorment hi havia nenes al 
club, però van marxar per-
què hi ha altres clubs amb 
més oferta de futbol femení”.
Fa unes setmanes el club va 
comunicar als pares i mares 
que Araceli Bujalance marxa-
ria com a presidenta i va obrir 
la possibilitat d’entrar a la junta 
directiva. Finalment, Chacón 
va assumir la presidència i a la 
directiva es van afegir l’exalcal-
de Antonio Rísquez, com a nou 
vicepresident; i José Muñoz, 
vocal i responsable de camp. 
També continuen a la directi-
va Mónica Oliveira, secretària; 
i Yolanda Marruecos, tresorera.
- José Luis Rodríguez

Santi Chacón. 
rón, del Sant Pol; i David Ro-
cher, del Can Mariner. El segon 
equip, de la Quarta Catalana, 
ha incorporat Luis Ávila, Mi-
guel Cuenca, José Cuenca i 
Lean dro Ávila, que vénen del 
Sentmenat.

Campionat d’Espanya

El Club Petanca La Llagosta 
s’està preparant per participar 
en el Campionat d’Espanya de 

d’aquest mes de juny. L’entitat 
estudia quins seran els equips 
que la representaran en aques-
ta competició. Tres dupletes 
del masculí i una del femení 
van participar fa unes setma-
nes al campionat de Catalunya 
de dupletes, però van caure a 
la primera ronda. - José Luis 
Rodrí gue z Beltrán

La Regidoria d’Esports va organitzar el 28 de maig una jornada 
multiesportiva amb alumnat de sisè de l’Escola Les Planes amb 
activitats al Poliesportiu Antonio García Robledo i al Camp Muni-
cipal de Futbol Joan Gelabert. El 4 de juny, participarà en aquesta 
jornada l’alumnat de sisè de l’Escola Gilpe; l’11 de juny serà el 
torn del Joan Maragall i el 18 de juny, de la Safa. - J.C.

ESPORT ESCOLAR
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El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va guanyar 
dissabte el Ripoll per 3 a 1 en 
un partit molt igualat en el 
qual va destacar la bona actu-
ació del porter local Alberto. 
Durant la primera part, Al-
berto va haver d’intervenir en 
diverses ocasions per evitar 
els gols visitants. Al minut 9, 
Edgar, que debutava aquesta 
temporada al FS Unión Lla-
gostense, va xutar amb molt 
de perill i el porter va desviar 
a córner.
Al minut 13, Patxi va disposar 
d’una doble ocasió. El Ripoll 
també tenia ocasions, però es 
trobava una i altra vegada amb 
Alberto. A falta de sis segons 
per al descans, els visitants 
van xutar molt desviat un do-
ble penal.
A la segona part, el Ripoll va 
inaugurar el marcador i Edgar 
va empatar. Al minut 13, Ma-
nel es va topar dues vegades 
contra els pals en la mateixa 

jugada. Alberto va continuar 
amb molts encerts durant la 
segona part. Els llagostencs 
van fer el 2 a 1 al minut 17 amb 
un llançament llunyà i col·lo-
cat de Marc. A falta d’un minut 

FUTBOL SALA
Els llagostencs són cinquens amb set punts i un partit menys

gran aturada i, poc després, 
Marc va tancar el marcador. 
Els llagostencs són cinquens 
amb set punts, a cinc del líder 
i amb un partit menys. - J.C.

HANDBOL

El sènior masculí del Joventut 
Handbol La Llagosta ha estat 

la Copa Federació de Tercera 
Catalana. L’equip llagostenc, 
que està en procés de forma-
ció amb jugadors juvenils, va 
perdre els quatre partits que 

va disputar durant la primera 
fase, el darrer contra el BM Pau 
Casals per 36 a 22. El conjunt 
que entrena Luis Canalejas va 

grup amb zero punts. 
La setmana passada va perdre 
l’eliminatòria contra la Salle 

Bonanova Júnior. Els llagos-
tencs van caure en el primer 
partit  per 24 a 32 i en el segon 
per 36 a 23, en el que ha estat 
el darrer partit de la tempora-
da 2020-2021. 
En haver perdut aquesta elimi-
natòria contra la Salle Bonano-
va Júnior, el Joventut Handbol 
La Llagosta ha estat automàti-

Copa Federació de Tercera Ca-
talana. Ara, l’entitat continuarà 
amb la preparació de la prope-
ra temporada. - J.C. / J.L.R.B.

L’Handbol Club Vallag tornarà 
a competir després d’una tem-
porada sense fer-ho. El club 
llagostenc, presidit per José 
Aguilera, reprendrà l’activitat 
la temporada 2021-2022. 
El Vallag va decidir el maig del 
2020 prendre’s una tempo-
rada d’inactivitat després de 
trencar-se les negociacions de 
fusió amb el Joventut Hand-
bol La Llagosta. La tornada 
del club es va iniciar a gestar 
a partir del gener i des d’ales-
hores s’han fet reunions per 
recuperar l’activitat. 

Tercera Catalana

El Vallag ja ha decidit que la 
pròxima temporada recupera-
rà el sènior masculí, que com-
petirà a la Tercera Catalana. 
Segons fonts del club, l’entitat 
ja ha establert converses amb 
la coordinació esportiva de la 
Federació Catalana d’Handbol 

i després d’un any d’inactivitat 
només perdrà una categoria. 
Fa dues temporades, l’equip 
havia aconseguit mantenir la 
categoria a la Segona Catalana. 
La confecció del primer equip 
masculí està molt avançada i 
comptarà amb prop d’una vin-
tena de membres, gran part 
d’ells exjugadors de l’entitat 
en diverses etapes. Entre els 
jugadors que han acceptat el 
compromís de formar part del 
Vallag el curs 2021-2022 hi 
ha Juan Sandoval, José Agui-
lera, Marc Gironella, Adrián 
Martínez, Albert Rufach, Xavi 
Tomás, Víctor Gómez, Marc 
Gutiérrez, Dani Trallero, An-
drés Taborga i Marcos Álvarez.
El club també treballa en la 

la base i no descarta muntar 
equips femenins. El Vallag ha 
iniciat una campanya per les 
xarxes socials per captar in-
fants. - J.L. Rodríguez

HANDBOL

Edi, a l’esquerra, lluita per una pilota contra un rival. 

JUDO

Ainhoa Cortés, de l’AE Kara-
te-Judo La Llagosta, va gua-
nyar una medalla de plata en 
el Campionat Estatal júnior 
de judo, que va tenir lloc el 23 
de maig a Badia del Vallès. La 
competició era d’àmbit català, 

Catalana de Judo va adoptar el 
nom d’estatal per celebrar-la 
amb el protocol Covid. La lla-
gostenca va participar en la 
competició júnior, tot i ser ca-
det i va aconseguir un meritori 

segon lloc en la categoria de 
més de 79 quilos. “És un gran 
resultat per a Ainhoa perquè 
ha pres part en una catego-
ria superior i ha aconseguit 
una medalla després d’una 
gran competició”, explica un 
dels responsables del club lla-
gostenc, Sergi Pons. També va 
participar-hi Naiara González 
(-70 kg), d’edat cadet, que va 
perdre el combat per a la me-
dalla de bronze i va acabar cin-
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Durant els darrers mesos, l’en-
titat proteccionista de la nos-
tra localitat, Animalets, s’ha 
hagut d’adaptar a la nova si-
tuació. La pandèmia va agafar 
Animalets amb una junta di-
rectiva que s’acabava d’estre-
nar i que tenia la intenció de 
revifar l’entitat.

La principal activitat d’Ani-
malets, la recuperació de gats 
abandonats o que viuen al 
carrer, necessitava de noves 
mans. Aquest era un dels prin-
cipals objectius que s’havien 
plantejat. En aquests mesos, la 
massa social s’ha incrementat 

de membres.

Però aquesta no ha estat l’úni-

tat. La pandèmia ha provocat 
que s’haguessin de reinventar, 
ja que una de les fonts d’in-
gressos eren les paradetes 
solidàries que cada mes orga-
nitzaven i que han quedat re-
duïdes a la mínima expressió. 

En aquest temps, Animalets 
ha creat comptes a Vinted, 

per posar a la venda el seu ma-
terial i aconseguir fons per als 
seus gats.

L’entitat també compta amb 
una àmplia xarxa de comer-
ços que els donen suport re-
captant diners, promovent les 
seves campanyes, recollint 
material o posant a la venda el 
seu material.

Durant aquests mesos que 
hem estat més temps a casa, 
l’interès per adoptar un gat ha 
crescut força. La gent buscava 
algun animal que els fes com-
panyia. 

Tot i això, les persones res-
ponsables d’Animalets s’han 
mostrat reservades. L’objec-
tiu d’una adopció no ha de ser 
només trobar companyia, sinó 
garantir que podem continuar 

cuidant del gat quan tornem 
a la nostra vida normal i que 
el gat no se sentirà sol amb 
la nostra tornada a la feina. 
Davant d’aquest argument, 
Animalets s’ha trobat amb 
diverses respostes, aquelles 
persones que es tiraven en-
rere i no adoptaven o aquelles 
altres que han arribat a adop-
tar un parell de gats perquè 
es trobin acompanyats en tot 
moment.

Hores d’ara, el refugi de gats 
d’Animalets està ple. Cada set-
mana arriben nous gats que 
necessiten de la seva cura i 
Animalets necessita de més 
mans per poder fer-ho. L’en-
titat fa una crida a aquelles 
persones amants dels ani-
mals que puguin dedicar en-
cara que sigui una hora a la 
setmana. L’associació també 
ha aconseguit instal·lar, amb 
la col·laboració de la Brigada 
d’Obres, una bomba per ex-
treure aigua en cas d’inunda-
ció. - Xavi Herrero

L’ENTITAT

FITXA

3 juny
VILA

4 - 10 juny
CARRERAS ARBAT

11 - 17 juny
NADAL

18 - 24 juny
CALVO SÁNCHEZ

25 juny - 1 juliol
VILA

2 - 8 juliol
CARRERAS ARBAT

NADAL

(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT

CALVO SÁNCHEZ

VILA

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergències
Bombers
Mossos d’Esquadra
Policia Local

CAP la Llagosta
Urgències 
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 
Nou Casal 
CEM El Turó  93 545 15 50
Centre Cultural  93 545 15 60
Deixalleria
Sorea (aigua) 
Taxis  (dia) 93 560 33 63  
Taxis  (nit)

DEL 4 AL 22 DE JUNY
VOTACIONS PROPOSTES 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

tres propostes. 
Al web www.llagosta.cat/participa

I el dia 12 de juny, de 10 a 12 h i 
de 17 a 20 h, durant la jornada de 
votacions al carrer.

FINS AL 18 DE JUNY
INSCRIPCIONS ESTIU ESPORTIU. 
TORNEIG DE FUTBOL SALA

juny al 3 de juliol al Pavelló Antonio 

De 17 a 20 h, als telèfons 
692 202 589 (Dani) 
629 451 178 (Manoli)

A PARTIR DEL 15 DE JUNY
PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS 
DE FORMACIÓ PER A PERSONES 
ADULTES 2021-2022
Alumnes del centre a partir del 15 

de juny.
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h 
i de 17 a 21 h

Centre de Formació d’Adults

5 | DISSABTE
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Passejada guiada: Descobrim 
l’arbreda.
Punts de trobada: 
a les 9.30 h, plaça d’Antoni Baqué
a les 10 h, Cementiri Municipal

12 | DISSABTE
DIA MUNDIAL DEL DONANT DE 
SANG

donació de sang i la importància 

De 10 a 20 h, al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre  

26 I 27 | DISSABTE I 
DIUMENGE
TEATRE

A dos metros de ti, cielo. 
Entrades a www. culturacotidiana. 

A les 19 h, al Centre Cultural  

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

9 | DIMECRES
PRESENTACIÓ LLIBRE
Atardecer en el templo de Debod

Xerrada virtual amb l’autor
A les xarxes socials de la Biblioteca.
A les 16 h

12 | DISSABTE
SORTIDA AL TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA
S’assistirà a la representació de 
l’obra L’Emperadriu del Paral·lel

Més informació a la Biblioteca.

Foto: May Zircus

14 | DILLUNS
BIBLIOLAB
TALLER DE CÒMIC
Dissenya el teu superheroi o 
superheroïna i crea una història.
A càrrec d’Eixos creativa.
Activitat per a infants i joves.
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca. 
Places limitades.
A les 18 h, a Can Pelegrí

AGENDA Juny



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

1957 
Carrer de Sant Pau

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

Cada any, cap al mes d’octubre, es posava a assecar la collita de blat de moro. A la Llagosta aquesta 
feina es feia d’una forma diferent a com es feia a altres contrades, lligant les panotxes entre elles i 
posant-les al llarg d’un pal adossat a la paret de les cases. Aquest costum  feia que durant el temps 
que tenia lloc l’assecatge del blat de moro, els carrers  on es duia a terme lluïssin una “decoració”  es-
pectacular. Fins i tot, s’explica l’anècdota d’un càrrec religiós que va voler mostrar el seu agraïment  
per l’esforç i  la feina dels habitants de la Llagosta “decorant” el carrer amb motiu de la seva visita. 
Pensava que la feina se li havia dedicat a ell.

llevant d’aquest carrer que ja es coneixia amb aquest nom.
Al fons, el pont de ferro de la línia de ferrocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, actual 
línia R3 de l’Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà.

Cada año, hacia el mes de octubre, se ponía a secar la cosecha de maíz. En La Llagosta este tra-
bajo se hacía de una forma diferente a como se hacía en otros lugares, ligando las mazorcas en-
tre ellas y poniéndolas a lo largo de un poste adosado a la pared de las casas. Esta costumbre ha-
cía que durante el tiempo que tenía lugar el secado del maíz, las calles donde se llevaba a cabo 
lucieran una “decoración” espectacular. Incluso, se cuenta la anécdota de un cargo religioso 
que quiso mostrar su agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo de los habitantes de La Llagos-
ta “decorando” la calle con motivo de su visita. Pensaba que el trabajo se le había dedicado a él.
La fotografía está hecha en el tramo de poniente de la calle Sant Pau, tramo conoci-

Sant Pau, al igual que el tramo de levante de esta calle que ya se conocía con ese nombre.
Al fondo, el puente de hierro de la línea de ferrocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, 
actual línea R3 de L’Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà.

Font: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la Llagosta

Edita:

Dipòsit legal: 

Coordinació:

Redacció: 
Departament de Comunicació

Impressió i Publicitat:

Distribució: 
Àrea Distribucions / Areamania 

Tiratge: 6.500 exemplars 

Web: 

E-mail: info@lallagostainforma.cat 

Tancament d’aquesta edició: 

La Llagosta informa no es fa responsable de les 
opinions expressades per la ciutadania, els grups 
municipals o algun col·laborador puntual d’aquest 
periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els 
escrits no poden atemptar contra la dignitat de les 
persones.



GRUPS MUNICIPALSNúm 81 | Juny 2021 
lallagostainforma.cat 

todas las promesas que hicimos en las elecciones, pero por desgracia muchas 
de ellas quedaron paralizadas por la pandemia. Aún así no nos vamos a quedar 
sin ellas. Vamos a ejecutar, en menos tiempo, más cosas. Por eso en el próximo 
presupuesto vamos a incluir un gran paquete de inversiones que nos permitan 
ejecutar todo lo que teníamos previsto para este mandato: arreglo de la acera 
de Primero de Mayo, peatonalización de la calle San Miguel, creación de un 
parque con juegos de agua, mejora de los parques infantiles, puesta en marcha 
de un sistema de videovigilancia... y poner al día todo aquello que se nos haya 
podido retrasar por la pandemia. También, como no podía ser de otra manera, 

Además en este presupuesto que vamos a presentar las partidas dedicadas 
a ayudas a las personas se van a duplicar. La pandemia nos está dejando una 
dura crisis económica pero, desde el ayuntamiento, los socialistas no dejamos 
a nadie atrás. 

Con este presupuesto pretendemos, incrementar y apostar por la inversión 
pública como impulso económico a la vez que destinamos los recursos 
necesarios para todas aquellas familias que lo están pasando mal.

Tampoco nos olvidamos de las reclamaciones de los vecinos y por eso hemos 
vuelto a reclamar, esta vez, al President de Generalitat la reapertura de las 
urgencias nocturnas del ambulatorio.  

A vuestro lado, por La Llagosta. 

En los últimos días han acontecido varias noticias de las que íbamos a escribir 
en este pequeño y único espacio de libertad y diversidad que ofrece el 08centvint 

ante el Supremo y la Llagosta ha ganado. Una gran noticia que libera una 
importante cantidad de dinero del ppto municipal y que no se entendería sin la 
segunda noticia; hace diez años que el gobierno de ICV-EUiA fue una realidad, 
apartando de la alcaldía a personajes mesiánicos que únicamente miraban por
sus intereses personales, como el alcalde Rísquez. No puede ser coincidencia 
que estas dos noticias lleguen juntas. Por un lado el aniversario de cuando cayó 
el “último emperador” y por otro la derrota de su empresa amiga, aquella a la que 
le regaló el Turó sin importarle nada los intereses de nuestros vecinos y vecinas.

Íbamos a hablar de estas dos noticias en los escasos 1500 caracteres que 
nos dejan aquí pero como nos debemos al pueblo y éste nos ha pedido que 
denunciemos una situación actual, lo vamos a hacer. ES INADMISIBLE la 
situación de limpieza (o mejor dicho, de suciedad) por la que pasa la Llagosta 
actualmente. De nada sirve que nos mientan con fotos en las redes sociales. El
pueblo está sucio como jamás ha estado; polen de los árboles acumulado 
durante semanas en las plazas, basura en los parques y jardines durante 
días, resina en el suelo sin limpiar que inutiliza bancos y ensucia coches, ratas 
campando a sus anchas, excrementos de animales sin recoger…

BASTA YA SR. ALCALDE!.

l’equip de govern del PSC té previst fer la festa major del poble presencialment i 
ja ha posat una data. El problema és que aquesta data està posada sense tenir, 
encara, un pla d’actuació i d’organització previst per a la realització de la festa i, 
com és obvi, tampoc ens l’han transmès a l’oposició. 

Dit això, des d’esquerra republicana el nostre posicionament és clar: estem 
d’acord en què es realitzi la festa major però, com hem esmentat abans, el pla 
ja hauria d’haver estat fet abans de fer l’anunci de la data de celebració de la 
festa per tal de tenir una bona organització i actuació respecte a les mesures de 
control i sanitàries que s’han de prendre. 

De fet, ja hem vist als mitjans de comunicació les imatges lamentables d’aques-
tes últimes setmanes de les festes descontrolades que ha fet molta gent en 
plena desescalada, o com el govern espanyol ha passat la patata calenta a les 
comunitats autònomes donant una data però sense cap pla d’actuació, desen-
tenent-se  completament de les conseqüències que aquesta decisió pugui tenir.

Per últim, a l’oposició tampoc se’ns ha informat de les reunions que estaven 
mantenint tant l’ajuntament de La Llagosta amb l’ajuntament de Santa Perpètua 
com amb ADIF pel tema del desviament de la R3. Des d’esquerra republicana, 
només estarem a favor de la construcció d’un pont i un pas soterrani sempre i 
quan no sigui una excusa d’ADIF per a no fer el desviament i així estalviar-se els 
diners que això comportaria.

El Gobierno de Sánchez está preparando el terreno para indultar a los 
condenados del ‘procés’. Es una humillación indignante que pretendan reescribir 
una sentencia judicial. Tras conocerse el ‘demoledor’ informe Tribunal Supremo 
sobre la concesión de indultos a los políticos independentistas condenados por 
el ‘procés’ en Cataluña es claro, demoledor y cargado de sentido común. 

La Justicia española es clarísima en contra de indultar a estos golpistas, por 
unanimidad. Dice claramente que no hay ningún tipo de razón para conceder 
estos privilegios a aquellos que dieron un golpe contra nuestra democracia y 

El informe del Tribunal Supremo es tan claro que cualquier persona digna de ser 
presidente del Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla presentaremos una 
iniciativa a favor de respetar la Justicia y defender a España.

Ante esta infamia, esperemos que no tengan la cara de pasar por encima de la 
Justicia porque no hay perdón ni privilegio posible para estos golpistas, que no 
han manifestado el más mínimo arrepentimiento, hay que denunciar esto. 

Esto sería lo más grave que ha hecho Sánchez desde que está en Moncloa.

No hay dignidad posible en el privilegio de perdonar a esta gente mientras no se 
le perdona una a los autónomos y familias que cumplen con sus deberes.

En Comú Guanyem Partido de la Ciudadanía


