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El carrer de Sant 
Miquel serà reformat 
amb una partida de 
400.000 euros
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L’Ajuntament de la Llagosta va 
aprovar el 7 de juny de forma 
inicial el pressupost munici-
pal del 2021 durant la cele-
bració d’un ple extraordinari. 
Tots els grups municipals van 
votar a favor de la proposta de 
l’equip de govern municipal.  
El Consistori comptarà aquest 
any amb 12.731.294 euros.
L’Ajuntament preveu desti-
nar aquest exercici 1.811.013 
euros a inversions. Per a dife-
rents actuacions a la via pú-
blica, es dedicaran 1.571.513 
euros. Està previst reformar 
el carrer de Sant Miquel amb 
un pressupost de gairebé 
400.000 euros i reparar la vo-
rera de l’avinguda del Primer 
de Maig (236.000 euros). Tam-
bé es crearà un parc amb di-
ferents jocs d’aigua (250.000 
euros) i es destinaran 310.000 
euros a la millora de sis parcs 
infantils.

Renovar l’skateparc

A més, 110.000 euros ser-
viran per a la renovació de 
l’skateparc. També es posarà 
en marxa un servei de vigi-
lància al carrer amb càmeres 
(100.000 euros). Per a dife-
rents compres per al Centre 
Cultural es destinen 60.000 
euros i per al Casal d’Avis, 
11.500 euros.
Al capítol d’inversions, també 
es contempla una partida de 
15.000 euros per a un pàr-
quing de bicis. A més, es faran 

de cuidar el medi ambient i 
ser més sostenibles. També 
es treballarà en l’asfaltat i re-

paració de voreres d’alguns 
carrers del municipi. Una part 
de les inversions es pagaran 
amb préstecs de la Diputació 
de Barcelona i l’altra amb sub-
vencions d’aquest mateix or-
ganisme provincial.

L’equip de govern municipal 
planteja un pressupost en 
el qual “el primer eix ver-
te brador és una marcada 
con  tenció de la despesa 
amb l’objectiu de garantir 

L’Ajuntament aprova el seu pressupost
amb 1,8 milions d’euros per a inversions

la prestació dels serveis ne-
cessaris per a la ciutadania, 
així com aquells altres im-
previstos que puguin anar 
sorgint en un escenari de 
millora, però encara incer-
tesa tant sanitària com eco-
nòmica”, va explicar durant 
la sessió plenària la regidora 
d’Economia i Hisenda, Conchi 
Jiménez.
“No deixarem a ningú en-
rere; per aquest motiu es fa 
una clara aposta per la do-
tació de partides de serveis 
socials per tal de garantir la 
correcta prestació d’aquests 
serveis, així com la cobertu-
ra de les noves necessitats 
sorgides arrel de la crisi 
eco nòmica derivada de la 
cri si sanitària provocada 

per la Covid-19”, va afegir 
Jiménez.

El tercer eix del pressupost és 

cució de projectes nous, tant 
de serveis municipals com ur-
banístics per tal d’anar millo-
rant com a municipi. L’alcalde, 
Óscar Sierra, va destacar les 
aportacions de la Diputació a 
les inversions per “millorar 
el poble i fer-lo més amable 
amb les persones”.

La portaveu del grup muni-
cipal d’ERC, Cristina Segura, 
va dir que “és un pressupost 
molt correcte”, mentre que 
la portaveu de LLEC, Eva Mi-
guel, va explicar que “l’any 
2019 vam fer propostes que 
no van ser acceptades i mol-
tes d’elles surten en aquest 
pressupost; per això el vo-
tarem a favor”. L’edil de Cs, 
Jorge Sabanza, va assegurar 
que “és un pressupost que 
està bastant bé i que soluci-
onarà problemes del poble 
i dels veïns”. Els números 
aprovats durant el ple també 
contemplen el pressupost de 
l’empresa pública Gestió Mu-
nicipal de Sòl i Patrimoni, que 
serà de 935.070,78 euros. - 
Juanjo Cintas

A les inversions es 
contempla crear un 
parc amb diferents 
jocs d’aigua
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La pandèmia de la Covid-19 
ha marcat els dos primers 
anys de la legislatura. Com 
ha afectat aquesta situació 
als plans que tenia l’equip 
de govern per a la primera 
part del mandat?
Vam haver de refer l’orga-
nització de l’Ajuntament per 
tal de posar-lo en marxa de 
forma telemàtica, a excepció 
dels serveis d’atenció directa 
i primordial que van estar al 
peu del canó tots els dies. Per 
a moltes de les accions que 
te níem previst fer paulatina-
ment durant el mandat, ara 
hem hagut de fer un esprint en 
el pressupost de 2021 per re-
cuperar el temps que hem per-
dut durant aquest any i mig. 

Quines accions ha dut a ter-
me l’Ajuntament per ajudar 
els més afectats pels efectes 
de la pandèmia?
El primer que vam fer va ser 
protegir a la gent que tenia 
més risc, com era la gent gran.  
Abans que es decretés l’estat 
d’alarma ja vam tancar el Ca-
sal d’Avis. Després vam haver 
de donar solucions d’emer-

ho estaven passant mala-
ment per la crisi econòmica 

el pressupost municipal de 
2021 hem duplicat els ajuts 
socials.  També vam aprovar 
un pla de reconstrucció eco-
nòmica i social de la Llagos-
ta amb el suport de tots els 
grups municipals. Vam posar 
recursos per ajudar el comerç. 
La restauració va passar més 
de 90 dies tancada. Els vam 
ajudar per tal que poguessin 
muntar terrasses quan no 
podien obrir a dins. Al Nadal, 
vam fer la campanya amb vals 
de descompte per comprar al 
comerç de la Llagosta, que va 
tenir una molt bona acollida 
per part dels establiments i 

de la ciutadania.  També vam 
donar ajuts directes als co-
merços i serveis del municipi. 
Som conscients que les seves 

des, però no tenim més capa-
citat econòmica per donar 
més ajudes. En percentatge 
respecte al nostre pressupost, 
hem estat dels municipis que 
més ajuts han donat. 

Els nostres majors han estat 
un dels col·lectius que més 
ha patit la pandèmia. Què ha 
fet l’Ajuntament perquè no 
se sentin tan sols?
Des del primer moment, ens 
vam preo cupar per ells i vam 
fer una ronda de trucades 
a les persones de més edat. 
També vam posar en marxa el 

agrair als voluntaris i voluntà-
ries la seva tasca. Van repar-
tir els aliments a domicili de 
la gent gran que normalment 
anava al Casal d’Avis. També 
els van anar a comprar o a llen-
çar-los les escombraries per 
evitar que haguessin de sortir 
al carrer. Hem notat que molta 
gent gran ha deixat de venir 
a l’Ajuntament. Per això, hem 
posat en marxa el programa 
Més a prop. Els Serveis Socials 
visiten a la gent gran als seus 

ves preocupacions. Es fan vi-
sites a totes aquelles persones 
majors de 80 anys que no són 
usuàries dels Serveis Socials. 

fan i oferir-los de primera mà 
els serveis de l’Ajuntament. 

Óscar Sierra: “En el pressupost de 2021 
hem duplicat els ajuts socials”
En aquesta entrevista l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, 
repassa els dos primers anys del mandat, que han estat 
marcats per la pandèmia de la Covid-19. Sierra explica les 
principals accions que ha portat a terme l’Ajuntament per 
ajudar els col·lectius que més han patit la crisi econòmica 
derivada de la Covid-19. L’alcalde també parla dels projectes 
que portarà a terme l’Ajuntament properament, entre els quals 
destaquen la reforma del carrer de Sant Miquel i la creació 
d’un parc amb jocs d’aigua. 

Com ha viscut l’alcalde de la 
Llagosta els moments més 
durs la pandèmia?
Doncs suposo que com tot-
hom, molt malament. A la 
Llagosta, normalment moren 
entre 35 i 45 persones a l’any. 
En un parell de setmanes, vaig 
haver de trucar a quinze famí-
lies que havien perdut a algú 

va fer molt de mal a les resi-

que va agafar la Covid-19 va 
durar molt poc en cures inten-
sives. Vaig haver de fer massa 
trucades en massa poc temps. 
Va ser el moment més dur de 
la meva vida.

L’Ajuntament ha posat a dis-
posició de la Generalitat el 
Centre Cultural per dur a 
terme vacunacions i tests 
massius.
Sí, vam ser un dels primers 
municipis que vam tenir 
l’oportunitat de fer tests mas-
sius. Vam superar tots els 

Generalitat. Vam ser un po-

pació d’un alt percentatge 
de persones.  Només es van 
detectar quatre o cinc posi-
tius. Aquestes persones eren 
asimptomàtiques i vam poder 
rebaixar l’índex de contagis.  
També estem oferint a la Ge-
neralitat el Centre Cultural per 
a les campanyes de vacunació 
massives per tal que sobretot 
les persones més grans tin-
guin la seva vacuna al més 
aviat possible. Tenim una alta 
taxa de vacunats en la gent 
molt gran. La gran majoria de 
la gent s’està preocupant per 
programar-se la seva vacuna. 

Aquest any es recuperarà la 
Festa Major de la Llagosta. 
Amb quin format?
Espero que podrem fer una 
Festa Major com les d’abans. 
L’estem preparant com si 
fos una Festa Major com les 
d’abans. Però estarem pen-
dents de les decisions que pu-
gui prendre el PROCICAT res-
pecte a restriccions. Tindrem 
pla B per a totes les activitats 
multitudinàries. Esperem que 
al setembre la gran majoria de 
persones estiguin vacunades. 
Si tothom es vacuna, toca fer 

mica està a sobre de tothom. 
Esperem gaudir de la Festa 
Major de la retrobada.

Es podran recuperar les ur-
gències nocturnes de l’am-
bulatori i de les farmàcies?
Esperem que sí. Els donarem 

nitzar-se i recol·locar tots els 
serveis que donaven abans de 

Óscar Sierra, al seu despatx. 

“En el pressupost 
de 2021 hem hagut 
de fer un esprint per 
recuperar l’any i mig 
perdut”

“Els Serveis Socials 
estan visitant 
la gent gran per 
conèixer les seves 
preocupacions”
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fet la petició al president de 
la Generalitat i al conseller de 
Salut que volem la reobertura 

Tenim en marxa un nou am-
bulatori i no s’entendria que 

nocturnes tan necessàries per 
a la ciutadania de la Llagosta. 
Igualment som un poble com-
batiu i, si no ens fan cas, sorti-
rem al carrer a reivindicar-lo. 

I mentrestant es van donant 
passes cap al nou ambulatori.
Sí. Tindrem un nou ambulato-
ri. La Generalitat ja ha adjudi-
cat la redacció del projecte i la 
direcció de l’obra. Les empre-
ses que s’han presentat són 
d’una categoria top a nivell 
d’arquitectura i tindrem un 

centre del poble que prestarà 
un servei adequat i conforta-
ble als usuaris. Tot és poc per 
a les persones que necessiten 
anar a l’ambulatori. I esperem 
que tingui els mateixos ser-
veis de l’actual ambulatori o 
encara més. 

Quins són els projectes que 
s’executaran durant aquest 
any 2021?
Recuperarem totes les activi-

obligar a tancar. Per al mes 
de setembre, ja estem plani-

tallers del Casal d’Avis. Tenim 
a la gran majoria d’usuaris ja 
vacunats i hem d’anar cap a 
una certa normalitat. També 
tornarem a posar en marxa el 
Nou Casal. Aquest curs vam 

barrejaven massa grups bom-
bolla en un espai tancat i pen-
sàvem que no era convenient.
A nivell d’inversions, gràcies 
a la Diputació de Barcelona, 
podrem invertir el doble que 
es va invertir el mandat an-

terior. Seguirem millorant els 
nostres carrers. Actua rem al 
carrer de Sant Miquel, que té 
voreres molt estretes. Tam-
bé a l’avinguda del Primer de 
Maig, entre Sant Miquel i An-
selm Clavé, repararem la vore-
ra, que té molts desperfectes. 
Volem fer un petit parc d’aigua 
per tal que la gent es pugui 

principis de setembre. Els in-
fants s’ho mereixen. Ens han 
donat una gran lliçó durant la 

Quines altres actuacions hi 
ha previstes?
Continuarem amb la millo-
ra dels parcs infantils. Cada 
mandat ens hem proposat re-
formar de quatre a sis parcs 

en funció del cost de l’actua-
ció i de la dimensió de l’espai.
També hem rebut ajuts per 
reformar l’skateparc, que ja 
el tenim vell. Seguim amb els 
pressupostos participatius.  
També tenim previst habili-
tar una zona d’aparcament 
als terrenys que hi ha entre 
l’Institut Marina i l’estació de 
tren. Ens cabran molts cot-
xes. Duplicarem les prome-
ses electorals. Vam prometre 
cent places de pàrquing, però 
podem estar a l’entorn de les 
200. Tornarem a realitzar la 
poda del passeig de l’avinguda 
de l’Onze de Setembre i tam-
bé portarem a terme el procés 

farem a la masia de Can Ba-
qué. - Juanjo Cintas

“En un parell de setmanes, vaig haver de 
trucar a quinze famílies que havien perdut 
a algú per la Covid-19. Va ser el moment 
més dur de la meva vida”

“Farem un petit parc d’aigua perquè la 
gent es remulli. Els infants s’ho mereixen. 
Ens han donat una gran lliçó durant la 
pandèmia”

“Seguirem millorant els nostres carrers. 
Actuarem al carrer de Sant Miquel, que té 
voreres molt estretes, i a l’avinguda del 
Primer de Maig”

“Hem demanat al president de la 
Generalitat i al conseller de Salut la 
reobertura de les urgències nocturnes
de l’ambulatori”

L’alcalde, al passeig del Pintor Sert. 



CINEMA
A LA

FRESCA



7 ACTUALITATNúm 82 | Juliol 2021
lallagostainforma.cat 

Es portaran a terme 
tres propostes amb 
els 40.000 euros 
previstos

La proposta més votada plan-
teja la construcció d’una vo-
rera provisional d’àrids per a 
vianants al carrer de la Rie-
ra Seca, entre l’avinguda del 
Primer de Maig i el passeig 
del Pintor Sert, que permeti 
el trànsit amb més seguretat. 
“Va sorgir d’una idea de la 
colla d’amics. Creiem que és 
una proposta enfocada a la 
seguretat, sigui com a via-
nant o conductor. És un tram 
complicat i serà una bona 
millora per a la ciutadania”, 
ha explicat Miguel Córdoba, 
que vol que la via sigui més 
àmplia “perquè no s’ajuntin 
els cotxes, els vianants i els 
ciclistes”.

Dues propostes més

Com que l’Ajuntament de la 
Llagosta destinava aquest any  
40.000 euros, d’acord amb les 
bases dels pressupostos parti-
cipatius, es podran desenvolu-

a completar els diners previs-
tos. Així, s’atendrà la petició 
de l’entitat local REMS per a la 
instal·lació de dos dipòsits de-

coratius a la via pública per a 
la recollida de taps de plàstic. 
La recaptació anirà adreçada 
al banc d’aliments de REMS. 
Aquesta proposta està pres-
supostada en 2.500 euros i ha 
rebut 69 vots (7,12%). 

L’altra proposta que es farà 
rea  litat és la compra d’un re-
molc amb dipòsit d’aigua de 
600 litres amb un pressupost 
de 4.300 euros. Protecció Ci-

aquesta proposta i que ges-
tionarà el dipòsit, demanava 
l’adquisició d’un remolc amb 
un dipòsit de 600 litres per 
millorar la intervenció ràpi-
da dels serveis preventius i 

Aquest projecte ha estat votat 
per 47 persones (4,85%).
La resta de propostes han ob-
tingut els següents vots: Re-

Un total de 345 persones voten en els 
pressupostos participatius de 2021
L’adequació per als vianants d’un tram del carrer de la Riera 
Seca ha estat la proposta més votada en els pressupostos 
participatius de 2021. Aquest projecte, presentat per Miguel 
Córdoba amb un pressupost de 30.000 euros, ha obtingut 174 
vots, el 17,96%. En total, 345 persones majors de 16 anys i 
empadronades a la Llagosta han participat en aquest procés 
amb 969 vots. D’aquestes, 276 persones han votat per internet 
a la plataforma Decidim-La Llagosta participa i 69 ho han fet 

gistre, esterilització i control 
de la salut dels gats de carrer 
de la Llagosta (97), millora de 
la zona verda del Parc Popu-
lar i remodelació de la zona 
dels turons (75), instal·lació 
de bandes a diversos indrets 
de la població per reduir la 
velocitat dels vehicles i in-
crementar la seguretat dels 
vianants i dels animals (59), 
instal·lació d’un sistema d’om-
bra a l’àrea de jocs infantils 
del Parc Popular (58), millora 
del passeig de Joan Miró amb 
més mobilia ri (54), actuacions 
intensives de neteja de mobi-

liari urbà amb l’eliminació de 

zona de pícnic amb tres taules 
i  bancs de pedra (44), millora 
de la il·luminació del Parc Po-
pular (42), tancament perime-
tral de la pista esportiva de la 
plaça d’Anne Frank amb xar-
xes (39), per una Llagosta més 
neta i agradable (35), millora 
de la il·luminació ambiental 
de la zona de la plaça de la 
Masia amb il·luminació orna-
mental (31), millora de l’arbre 
de Nadal de l’Ajuntament (28), 
millora del carril bici (24), es-
cultura en record de les vícti-

mes de la Covid-19 (19), pro-
grama de tallers d’autoajuda 
(13) i pàrquing per a bicicletes 
(10).  “Ara hi haurà una feina 
dels tècnics i tècniques de 
l’Ajuntament per fer els con-
tractes, mirar la lletra peti-

els projectes. Tot això es 
farà amb un treball conjunt 
amb les persones que van 
proposar les tres propostes 
que entren als pressupostos 
participatius”, ha indicat el 
regidor de Participació Ciuta-
dana, Marc Ruiz. - J. C  int a  s / 
J.L. Rodríguez
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Una trentena de persones van 
assistir el 5 de juny a la passe-
jada per l’arbreda organitzada 
per un grup de veïns de la nos-
tra localitat amb motiu del Dia 
Mundial del Medi Ambient. La 
proposta va comptar amb més 
participació de l’esperada pels 
organitzadors.
Durant el recorregut per la 
pollancreda situada entre el 
riu Besòs i l’autopista C-33 
les persones participants van 

lògica d’aquest espai i la seva 

organitzadors van explicar 

zona, la seva ornitologia i la 
seva història. Durant la sortida 

cia els perills que amenacen 
aquest espai natural del nos-
tre municipi.
Els promotors de l’acció di-
vulgativa van ser tres perso-
nes vinculades al grup Viu la 
Riera, Horacio Matas, Xavier  

Sanz i José Luis Mediavilla. La 
passejada va incloure la zona 
de l’arbreda situada entre 
l’autopista i la via ferroviària. 
Per a un dels organitzadors, 
Xavier Sanz, “aquest espai 
és com un petit tresor, un 
paradís perdut enmig de 
l’asfalt. No és comparable a 
altres zones de gran interès 
natural, però tenir això és 
un tresor”. 
La jornada, que va comptar 

ra de Medi Ambient, Isabel Ro-

posada en comú d’i dees per 
protegir l’espai i apropar-lo a 
la ciutadania. Sanz ha explicat 
que durant l’intercanvi d’opi-
nions va sorgir la necessitat 
d’arribar a compaginar “una 
doble vessant, la natural i 
el manteniment de l’espai 

tament com a zona d’esbarjo 
però respectant l’entorn”. - 
Xavier Herrero

Bona acollida de la passejada 
per l’arbreda celebrada el Dia 
Mundial del Medi Ambient

MEDI AMBIENT

L’Hospital de Mollet compta 
amb una nova instal·lació fo-
tovoltaica amb 1.368 plaques 
que proporcionen una mitjana 
del 12,5% del total del consum 
del centre sanitari. L’acte de 
presentació de l’obra es va fer 
el 3 de juny i va comptar amb 

Llagosta, Óscar Sierra.
“Amb aquesta instal·lació re-
duïm anualment 120 tones la 
nostra emissió de CO2, que 
equival a plantar 240 arbres 
nous cada any”, va explicar 
Òscar Sotos, director d’Infra-
estructures de la Fundació Sa-
nitària Mollet. S’estima que la 
nova instal·lació fotovoltaica 
tingui una producció de més 
de 800.000 kWh, aproximada-
ment el consum d’una mitjana 

SALUT
El centre sanitari ha invertit 450.000 euros en el projecte

L’Hospital de Mollet instal·la un 
miler de plaques fotovoltaiques

Plaques fotovoltaiques de l’Hospital de Mollet.

de 200 habitatges de 75 m2. 
L’Hospital de Mollet ha realit-
zat una inversió de 450.000 

euros per a la instal·lació del 
sistema fotovoltaic, que amor-
titzarà en set anys. - J. Cintas

Un moment de la passejada. 

L’Ajuntament de la Llagosta 
va reprendre el 21 de maig 
les neteges integrals de car-
rers de cada divendres en el 
marc del programa Fem Di-
vendres. Aquell dia, va ser el 
torn del carrer de Caldes; el 28 
de maig, del carrer del Mer-
cat; el 4 de juny, del carrer de 
Jaume Balmes, i l’11 de juny, 
del ca rrer de Jacint Verdaguer. 
Aquesta va ser la primera rela-
ció de neteges que va facilitar 
en un primer moment l’Ajun-
tament.

Més actuacions

Posteriorment, s’ha actuat al 
carrer de Brutau. El dia 2 de 
juliol serà el torn del carrer de 
Jaume I; el dia 9, del de Sant 
Pau i el dia 16, del de Sant Mi-
quel. En el cas dels carrers de 
Jaume I i de Sant Pau, en els 
trams compresos entre les 
avingudes de l’Onze de Setem-
bre i del Turó.
Per fer la neteja, és necessari 
que no hi hagi vehicles esta-
cionats als carrers. Uns dies 

abans, s’instal·laran a la zona 
afectada senyals informant 
de la neteja i de la prohibi-
ció d’aparcar mentre es faci 
aquesta tasca per tal que els 
propietaris retirin els cotxes 
amb temps.
En els darrers mesos, l’em-
presa encarregada de la nete-
ja viària de la Llagosta s’havia 

VIA PÚBLICA
El 2 de juliol, serà el torn del carrer de Jaume I

Tornen les neteges integrals 
dels carrers dels divendres

dedicat a altres feines de ne-
teja i desinfecció derivades de 

Ara que la pressió ha baixat, 
s’ha pogut reprendre el Fem 
Divendres, que es perllongarà 
durant les properes setmanes, 
segons han explicat des de 
l’àrea de Via Pública i Serveis 
Municipals. - Juanjo Cintas

Neteja integral al carrer de Caldes. 



SOCIETAT

En els cinc primers mesos 
d’aquest any, la Policia Lo-
cal de la Llagosta va posar 
36 multes a conductors de 

ria de les sancions (19) van 
ser per transportar en el 
vehicle un nombre superior 
de persones a les autoritza-
des. Set multes van ser per 
circular per la vorera o per 
una zona per a vianants.
En tres ocasions es va san-
cionar per no obeir un se-
nyal d’entrada prohibida 
per a tota classe de vehi-
cles; tres més van ser per 
conduir de forma negligent 
i altres tres, per saltar-se un 
semàfor en vermell. L’altra 
infracció detectada per la 
Policia Local va ser per fugir 
del lloc d’un accident sense 
facilitar les dades.
Al mes de maig es van in-
terposar 11 denúncies; al 
febrer, deu, i cinc al gener, 
al març i a l’abril. - J.C.

L’Ajuntament de la Llagosta va 
celebrar el 15 de juny una re-
unió amb les entitats per par-
lar de la propera Festa Major. 
La setmana que ve, tindrà lloc 
una nova trobada.
La Festa Major de la Llagosta 
se celebrarà del 10 al 13 de se-
tembre i, des de l’Ajuntament, 
es vol programar el màxim 
d’activitats que siguin perme-
ses segons la situació epide-
miològica. 

80% d’activitats

A la primera reunió amb les 
entitats, hi havia els regidors 
de Joventut, Núria Guerrero; 
de Cultura, Fran Ruiz; i d’Actes 
Populars i Tradicions, Maria-
no García, i l’alcalde, Óscar 
Sierra. Durant la trobada, es 
va explicar als assistents que 
l’objectiu de l’Ajuntament és 
“celebrar una Festa Major 

Estem tractant tot això amb 
aquestes reunions obertes 
a la ciutadania”, va admetre 
Mariano García, que va afegir 
que enguany no es faran les 

que sigui el més similar pos-
sible a la que estem acostu-
mats”, va dir l’alcalde, Óscar 

el màxim d’activitats possi-
bles. “Pensem que podem 
fer el 80% de les activitats 
habituals del programa de la 
Festa Major, tot i que l’Ajun-
tament voldria fer el 100%. 
Si després veiem que no 
podem fer tantes activitats, 
ens ho marcarà el PROCI-
CAT i la situació que tin-
guem”, va destacar el regidor 
d’Actes Populars i Tradicions, 
Mariano García.
La reunió va servir per deta-
llar dia a dia les possibles acti-
vitats que es podrien fer. Tan-
mateix, els assistents van fer 
suggeriments i van mostrar el 
suport a tirar endavant amb la 
Festa Major. “La gent vol que 
es faci la Festa Major, hem 
de veure com la podem fer. 

36 multes a 
conductors
de patinets

SOCIETAT
L’Ajuntament prepara amb les entitats locals la programació d’activitats

La Festa Major serà el més similar a 
les celebrades abans de la pandèmia
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habituals comissions de Fes-
ta Major i Jove “perquè no hi 
ha temps possible, però el 
pròxim any tornaran”. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

CULTURA

molta vinculació amb el nos-
tre municipi, ha publicat el seu 
primer disc. L’album està for-

amb estil molt popular i porta 
per títol La luz de la sabiduría.
El guitarrista ha estat tot un 
any gravant els temes a l’estu-

el seu primer disc, La luz de la sabiduría

di de casa seva, “a poc a poc, 
amb molta estima i molta 
cura”

Barnavox Music, han col·labo-
rat el percussionista llagostenc 

Reunió amb les entitats sobre la Festa Major.

Raúl Manchón i la pianista Mi-
randa Fernández. El disc està 

Lucía i Sofía, que també inspi-
ren el nom La luz de la sabiduría.

“amb aquest disc, he volgut 

senya la vida”. Els temes són 

fruit de composicions realitza-
des pel músic que van des que 

popular. El guitarrista ha ma-
nifestat que vol “arribar a tot 
tipus de públic, no només als 

.
Per ara, el CD La luz de la sabi-
duría es pot trobar a la seu de 
La Unió Musical La Flamenca, 
al carrer de Pablo Picasso de la 
Llagosta. En un futur, els temes 
també estaran disponibles a 
plataformes com Spotify i a les 
xarxes socials. - Xavi Herrero
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IGUALTAT

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
programat diferents activitats 
per commemorar el Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTBI+, 
que va tenir lloc el 28 de juny.  
La primera acció, el 21 de juny, 
va ser la pintada de dos passos 
de vianants simbòlics amb els 

ta del col·lectiu LGTBI+ al pas-
seig del Pintor Sert. 
Al balcó de l’Ajuntament es va 
penjar el 25 de juny una pan-
carta amb el text La Llagosta 
orgullosa. El 28 de juny, du-
rant tot el dia, va estar hissa-
da a l’Ajuntament la bandera 
irisada. A més, es va repartir 

al personal de l’Ajuntament 
informació de sensibilització 
sobre el deure d’intervenció 
del empleats i empleades de 
les administracions públi-
ques catalanes per fer efectiu 
l’abordatge de l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia a Cata-
lunya.
El 15 de juliol, el Centre Cul-
tural acollirà a partir de les 
20 hores un cinefòrum sobre 
pel·lícules i produccions cine-

col·lectiu LGTBI+. L’activitat 
és gratuïta i no cal inscripció 

Diversos actes per celebrar
el Dia de l’Orgull LGTBI+

IGUALTAT

El Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD) ha 
canviat el seu dia d’atenció al 
dimecres. Al CIRD funciona 
un primer servei d’acollida en 
el qual es vol oferir un espai 
íntim i segur per expressar 
les demandes i preocupacions 
amb tranquil·litat. S’hi pres-
ta suport, acompanyament i 
orien tació i es fa una derivació 
als serveis especialitzats que 
siguin necessaris. Aquest ser-
vei es presta els dimecres de 
9.30 a 14.30 h i de 16 a 19 h.
El servei d’atenció psicològica, 
que funciona en el mateix ho-
rari, està adreçat a dones i els 

hagin patit o pateixen alguna 

o qualsevol altre tipus de dis-

L’Espai d’Igualtat esdevé tam-

El CIRD canvia al dimecres
el seu dia d’atenció

bé un Servei d’Atenció Integral 
(SAI) per donar informació i as-
sessorament a les persones del 
col·lectiu LGBTIQ+ i atenció a 
persones que han patit o patei-
xen discriminació i/o abusos 
per raó de la seva orien tació i/o 
condició sexual. Atén els dime-
cres en el mateix horari.  
Al CIRD també hi ha un servei 
d’orientació jurídica que atén 
a dones que han patit o pa-
teixen alguna situació de vio-

altre tipus de discriminació 

cas, l’orien tadora jurídica rep 
visites els dimecres, de forma 
quinzenal d’11 a 14 h i de 16 a 
19 h. Per rebre atenció a qual-
sevol d’aquests serveis, cal de-

40 o a la recepció de Can Pele-
grí. - Xavi Herrero

La Generalitat de Catalu-
nya ha adjudicat a la UTE 
formada per les empreses 
B-CDBAR QUI TECTURA i Fer-
reira,  Crubellati, Maksimoviv 
Ar qui   tectos la redacció dels 
projectes bàsic i executiu del 
nou Centre d’Atenció Primà-
ria de la Llagosta, així com la 
posterior direcció de l’obra de 

port total és de 443.408 euros. 
L’empresa adjudicatària haurà 
de tenir enllestits els projectes  
en set mesos. La Generalitat 
va rebre un total de 96 ofertes 
durant el procés de licitació. 

1.700 metres quadrats

L’Ajuntament de la Llagosta 
va cedir al Servei Català de la 
Salut de la Generalitat part de 

ci Consistorial entre l’avingu-
da de l’Onze de Setembre i els 
carrers del Mercat i de Jaume 
Balmes. En aquest terreny, 
la Generalitat construirà un 
ambulatori de 1.700 metres 
quadrats i substituirà l’actual. 
Els terrenys cedits a la Gene-

ralitat, amb una superfície de 
860,70 metres quadrats, van 

pament sanitari-assistencial 

puntual del Pla General d’Or-
denació Urbanística de la  
nostra localitat aprovada de-

Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.

SALUT
El document haurà d’estar enllestit en set mesos

La Generalitat adjudica la 
redacció del projecte del CAP

Al mes de desembre de l’any  
2020, operaris de l’empresa 
Applus Norcontrol van fer du-
rant dos dies un estudi geo-

nou Centre d’Atenció Primària 
de la Llagosta. L’empresa pú-
blica Infraestructures de la 
Generalitat és la que va en-
carregar l’estudi del terreny. - 
Juanjo Cintas

Estudi del terreny que acollirà el futur ambulatori, fet el 2020. 

L’Associació de Municipis 
de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC) ha activat la platafor-
ma Compraprop (compraprop.
rieradecaldes.com), la botiga 
online dels comerços de les 
sis poblacions que representa 
l’entitat. Els ciutadans poden 
comprar ja, des d’un únic lloc, 
a un centenar de botigues de 
Polinyà, Caldes de Montbui, 
la Llagosta, Palau-solità i Ple-

Mogoda i Sentmenat. Durant 
els primers sis mesos de fun-
cionament de la plataforma, el  
servei a domicili serà gratuït. 
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va assistir a l’acte de 
presentació d’aquesta inicia-
tiva, que va tenir lloc el 17 de 

COMERÇ
Un centenar de botigues s’han adherit ja al projecte

L’AMERC posa en marxa
la plataforma Compraprop

juny a Polinyà. Compraprop 
és un projecte de l’AMERC que 
neix amb el doble objectiu de 
facilitar als ciutadans la com-
pra als comerços de proximi-
tat i dinamitzar el teixit socio-
econòmic de l’eix de la riera 
de Caldes. De moment, onze 
comerços de la Llagosta s’han 
sumat a aquesta iniciativa.
El portal està organitzat per 
poblacions i per categories: 
alimentació; electrònica, in-

ració i serveis turístics; llibres, 
papereria i lleure; moda i com-

mals; bellesa i salut; esports; 
llar i bricolatge i automoció. 
El cost de la posada en mar-
xa de la plataforma més les 

despeses del primer mig any 
de funcionament, que inclou 
la campanya de comunicació, 
la logística i el manteniment 
del Compraprop, ha estat de 
74.000 euros. Aproximada-
ment 20.000 euros seran sub-
vencionats per la Diputació de 
Barcelona. - Juanjo Cintas

Les persones que van pintar els passos el 21 de juny.



NÚM 20 / Abril 2020“Qualsevol persona et pot aturar per
explicar un problema o felicitar-te”

Què li va motivar per entrar en la política?
La capacitat de poder canviar les coses i fer-les 
bé. Sobretot, crec que la política és l’eina essen-
cial per canviar les coses. Hi ha molts àmbits per 

Què voldria canviar?
Moltes coses, com ara la pau en el món, la fam, 

que intentes per als que governes, que són els 
teus veïns i veïnes de la Llagosta, és que mai els 
falti el bàsic. A partir d’aquí, intentar millorar 
la Llagosta amb els seus parcs, places, carrers 
i equipaments. S’han d’utilitzar els diners dels 

ho puguin gaudir, en vies, parcs, carrers, equipa-

És més propera la política local a la ciutadania?
La política municipal és la política real, de gent 
normal i corrent que es dedica a la política. Un 
veí, normal i corrent, que va estudiar en un col-

nal acaba sent alcalde dels seus amics, familiars 
i dels veïns i veïnes. La gestió és el dia a dia de 

la cruesa i de la realitat de la gent que ho passa 
malament, i també és gaudir i la proximitat per 
celebrar algunes coses, que també ho hem fet, 
i es gaudeix moltíssim. A la política que veiem 
per la tele, en algunes ocasions, només es veuen 
els titulars i els moments de confrontació. Es 
veuen les imatges mediàtiques, però no es veu 
la de la gestió que hi ha darrere, que és la que 
realment fem cada dia. El que té de bo la polí-
tica municipal és que qualsevol persona et pot 
aturar pel carrer per explicar un problema, un 

Què li fa falta a la Llagosta?
El futur més present de la Llagosta ha de ser la 
tornada a la normalitat, però la normalitat de ve-
ritat. El retrobament de la nostra gent a les pla-
ces, als parcs, a les festes majors, al Casal d’Avis i 
en tots els serveis que hem hagut d’allunyar-nos 
entre nosaltres per fer-los individuals. Hem de 
tornar a fer les activitats col·lectives. Si hi ha una 
cosa que m’agrada de la Llagosta és la seva gent 
i la nostra forma de comportament i fer les rela-
cions. Som gent de carrer i és un ambient agra-
dable. - José Luis Rodríguez Beltrán

Óscar Sierra (PSC) 
37 anys. Afronta l’equador del seu segon mandat 
com a alcalde. Li agrada fer els esports que pugui 
practicar amb les amistats. 
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Explica’ns que és aquesta startup 
de la qual formes part.
És una startup que va sorgir durant 

s’estaven creant moltes empreses 
per produir plàstics, mascaretes, 
guants,..., però ningú havia pensat 

plàstic. Llavors va sorgir la idea de 
reciclar les mascaretes, ja que estan 

Quina és la teva tasca?

l’han creat uns universitaris i van 
contactar amb mi per a tot el tema 
de màrqueting i comunicació. 
M’encarrego de pensar com arribar 
a més gent i de quina manera 
volem comunicar el que és la nostra 
empresa per arribar a ajuntaments o 

nostres serveis.  A més, volem fer que 
a la nostra generació, la Generació Z, 
li agradi reciclar.

En quin moment es troba aquesta 
nova empresa?
Ara ja estem començant a produir, 
ja que acabem d’incorporar a un 
enginyer de producte al grup. Estem 
reciclant el plàstic de les mascaretes. 
Després d’un procés de tractament i 
desinfecció, es formen pélets, que són 
com boletes molt petites de plàstic, 

moltes sortides en algun dels àmbits 
que m’agraden i després fer algun 
màster per especialitzar-me.

Ja tens alguna idea de quina serà 
aquesta especialització?
No, ja ho veuré. La carrera són quatre 
anys per descobrir tot el que hi ha al 
voltant de la tecnologia, després ja 
veuré. Potser conec altres àmbits que 

món de l’audiovisual. Quan vas 
començar a gravar vídeos?
Era molt petit, potser tenia sis anys 
quan vaig començar a fer pel·lícules 
amb els Playmobil, amb una càmera 
de cinta. Després vaig començar 
a gravar partits del meu germà, 
activitats de la Llagosta,... A partir 
d’aquí vaig veure que m’agradava i 
li he dedicat molt de temps. Ara he 
passat de la Llagosta a anar a festivals 
importants, esdeveniments que es 
fan a Barcelona,... M’encanta.  

Quins han estat els projectes que 

He fet un curt per al concurs de TMB.  
Ha estat el meu primer curtmetratge 
amb un guió més extens, pensant 
ja una idea. Amb uns amics vam 
enregistrar-ho i ens vam presentar. 
No vam passar de la primera fase però  

i a  partir d’aquí es poden fer molts 
productes, com bancs, papereres,...
Ara ja estem començant a tenir les 
primeres inversions, ja que primer 
s’ha fet un procés de preparació, 
estudi de mercat, com fer-ho tot, com 
incorporar a administracions que 
volen fer comunicació i conscienciació 
sobre el reciclatge i posar punts de 
recollida de mascaretes. 

Però hi ha moltes empreses que es 
dediquen al reciclatge.
Sí, però les empreses tradicionals 
sempre et donen un missatge 
molt seriós, amb una imatge molt 
professional, que són els millors,... 
I crec que a la joventut això ens 
cansa, veure persones amb traje, 
superserioses. Volem gent que 
ens entengui, que vulgui fer coses 
noves i que de veritat tinguin un 
impacte, no només moure’s per 
diners. La nostra generació vol 
millorar, que sigui més proper tot.
A l’empresa no tenim cap “jefe”. Sí que 
hi ha el líder, el CEO, però tots estem 
en contacte, treballant un al costat de 
l’altre. Jo puc ajudar al de vendes, el 
de vendes em pot donar idees a mi. És 
molt col·laboratiu.

Tot això ho has fet mentre acabaves 
el Batxillerat i feies la selectivitat.

tecnològic. Ara vull estudiar alguna 

aprendre molt. Després per a una altra 
startup, que creaven una aplicació, 
vaig fer un vídeo de promoció per a 
l’estiu, vam gravar per tot Catalunya 
fent moltes activitats. Va ser una 
producció bastant gran.  

Aquest és un camp que vols 
explorar més?

vídeos a petita escala. M’agradaria 
arribar a fer produccions grans on 
el pressupost no sigui un límit. Ara 
mateix amb els mitjans que tinc 
m’haig d’apanyar amb els amics. En 
un futur m’agradaria comptar amb 
diners per invertir i fer una producció 
més gran, amb més qualitat. 

Tu només fas la gravació?
No, ho faig tot. Primer faig un guió, a 
partir del que volen fer, els hi ensenyo 
i quan donen l’ok treballo en la part 

postproducció, tot el procés sencer.

Tot això requereix una formació.

youtubers. A Youtube jo buscava el 
que volia i a partir d’aquí he aprés 
altres maneres de fer les coses, mai 
he fet cap curs, només el de l’Apple 
iMovie, el programa d’edició. La resta 
és autoformació. - Xavi Herrero

Acaba d’entrar a formar part d’una startup 
que vol crear oportunitats a partir del moment 
de crisi. Jove llagostenc amb inquietuds molt  
diverses, des de ben petit l’hem pogut veure 
amb una càmera enregistrant activitats al 
carrer o als partits del seu germà. Fins i tot va 
crear el seu canal a Youtube, 3ltvlallagosta.

Álvaro Monterrubio

“Volem fer que a la 
nostra generació, la 
Generació Z, li agradi 
reciclar”
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El CD La Concordia s’ha que-
dat aquest any a les portes de 
l’ascens a la Primera Divisió 
espanyola de futbol sala. La 
Concordia ha lluitat aquesta 
temporada per l’ascens des-
prés de completar dues fases 

permetre disputar el play-off 
d’ascens. En la primera elimi-
natòria, la Concordia va gua-
nyar contra el Feme Castellón 
(1-2), però en la segona ronda 
no va poder amb el Joventut 
d’Elx (6-0), que li va privar de 
disputar el partit decisiu per 
l’ascens. 

Javier Ruiz, renovat

“Les noies han fet una tem-
porada excepcional i a Elx 
vam competir amb tan sols 
dos canvis. La temporada 
se’ns ha fet llarga, també 
per la Covid. La pròxima 
temporada intentarem tenir 
una plantilla de 13 o 14 ju-
gadores”
vier Ruiz, que ha renovat una 
temporada més: “estic en un 
lloc que em sento bé, apre-
ciat, tot i que sempre hi po-
den haver problemes, però 
som un grup de bona gent i 

FUTBOL SALA 

La Concordia es reforça de 
cara a la propera temporada

això és fonamental. Estic en 
un club al costat de casa i, 
per a mi, la Concordia és el 
millor club del món”.
La pròxima temporada l’equip 
llagostenc vol lluitar pel cam-
pionat de la Segona Divisió i ha 
incorporat tres jugadores de 
qualitat: Marina Flor i Kautar 
Azdaou, de l’Eixample, i Clau-
dia Navio, de l’AECS L’Hos-
pitalet. A més, s’ha renovat 
a Mònica Utrilla, Júlia Sanz, 
Sonia Blanco, Paula Jiménez, 

HANDBOL

Marina Millán puja amb el
Sant Quirze a la Divisió d’Honor

Leyre Granero, Naiara More-
no, Paula Pérez, Laura Botifoll, 

No continuen Marta Villagra-
sa, Sandra Navarro i Paula 
Hita. “Tenim una jugadora 
més, que caldrà esperar per 
veure si es queda amb no-
saltres. Tenim una plantilla 
per aspirar al títol de la lli-
ga”, explica el director espor-
tiu, Iván Beas. La Concordia 
començarà la pretemporada 
el 23 d’agost. - J.L. Rodríguez

La llagostenca Marina Millán 

l’ascens a la màxima categoria 
de l’handbol espanyol amb el 

Occidental va proclamar-se 
campió de la Divisió d’Honor 
Plata Femenina després de 
guanyar la Final a Quatre de 
Logronyo i va obtenir l’ascens 
a la Divisió d’Honor. “Va ser 
una bogeria, els dies de la 

En l’últim partit, quan es va 

moltes sensacions d’alegria 
per assolir un èxit, tal com 
em passava en la base. Jo 
creia que de sènior ja no viu-
ria més una alegria tan gran 
com aquesta, però vam viure 
la més gran de totes amb l’as-
cens a la màxima categoria”, 
explica Marina Millán.

va acabar amb empat contra 
el Lanzarote Zozamas (23-23); 
el segon, va ser un triomf con-
tra el BM Bolaños (20-23) i el 
darrer, que li valia l’empat per 
pujar de categoria, va impo-

del Logronyo (21-22), amb un 

duel. “L’ascens suposa do-
nar sentit a totes les festes 
que m’he perdut quan era 
adolescent, marxar de casa, 
entrenar molts cops a la set-
mana a les set del matí. Sem-
pre ho he fet molt contenta, 

molta feina i molt d’esforç. 
Fer l’ascens és un regal que 
mai hagués imaginat asso-
lir”, comenta la llagostenca, 
que està molt satisfeta de ser-
hi a l’Handbol Sant Quirze i vol 
continuar la pròxima tempora-
da a la Divisió d’Honor.
La propera lliga, el Sant Quir-
ze compartirà categoria amb 
el referent català, el KH-7 BM 
Granollers. “Necessitarem pa-
ciència la pròxima tempora-
da perquè serem les novelles 
de la categoria. Tenim una 
mitjana d’edat de 22 anys 
i per això necessitarem la 
unió en la plantilla que ens 

, diu 

créixer la base per continuar 
reforçant el projecte femení 
del club. - José Luis Rodríguez

ATLETISME

Caballero guanya el Campionat 
d’Espanya de 50 km en ruta
Albert Caballero va guanyar el 
Campionat d’Espanya de 50 
km en ruta per equips, que va 
tenir lloc a mitjans de juny a 
Santander. L’atleta llagostenc 
va participar amb el club La 
Blanca.
Albert Caballero va completar 
els 50 km en un temps de 3 ho-
res, 32 minuts i 22 segons, el 

general en la franja d’edat de 
més de 45 anys. “Vaig ser el 

cat del meu equip i el nostre 
millor atleta, Carles Mont-
llor, va guanyar la medalla 
de bronze individual amb un 
temps de 2 hores, 55 minuts i 
5 segons”, ha explicat Caballe-
ro. El campionat de ruta es va 
fer en un circuit tancat a San-
tander. - J.L.R.B.

Marina Millán.

FUTBOL SALA

Castañeda deixa la presidència 
del FS Unión Llagostense
El FS Unión Llagostense ha 
convocat eleccions per al cap 
de setmana del 10 i 11 de ju-
liol. Per primer cop, els comicis 
acabaran amb un nou presi-

que és el seu fundador, ha de-
cidit no presentar-se. Castañe-
da va crear el club el 5 de ju liol 
del 2009 i, sis anys després, 
renovava el seu mandat com a 
màxim responsable. Després 
de 12 anys al capdavant de 
l’entitat, Castañeda ha decidit 
donar una passa al costat i dei-

el seu relleu.
Javier Castañeda ha fet un co-
municat explicant les raons 
del seu comiat com a presi-
dent després de 12 anys, tot i 
que apunta que ha estat per un 
esgotament psicològic. “Crec 
que és el moment de fer un 
canvi generacional, però no 

a la pista, és en l’àmbit ins-
titucional. Crec que ho he 
donat tot i, possiblement, 
si al primer any de la crea-
ció del club algú m’hagués 
dit que tindríem futbol sala 
base li hauria dit que estava 
boig. No només això, hem 
mantingut la base i l’hem fet 
créixer, una cosa molt com-
plicada avui dia”, exposa Ja-
vier Castañeda, que també ha 
fet balanç dels 12 anys: “tinc 
molts records feliços i altres 
tristos, però em quedo amb 
el millor i amb la gran famí-
lia que hem format; a més 
dels títols guanyats, que no 
han estat cap casualitat; tot 
el contrari, fruit del treball 
de tots els entrenadors i de-
legats”.
Es poden presentar candidatu-

juliol. - J.L. Rodríguez

HANDBOL

Sergio Valero és el nou presi-
dent del Joventut Handbol La 
Llagosta després d’haver es-
tat l’únic candidat que s’havia 
presentat al procés electoral. 
Valero substitueix Mari Carmen 
Ortiz, que havia decidit no optar 
a la reelecció.
El nou president formava part 
de l’anterior directiva com a 
vocal i des de fa unes tempora-

“Som 
una directiva continuista 
amb la feina que s’ha estat 
fent els darrers anys. Hi ha 
tres persones que continuem 
de l’anterior directiva i estem 
pendents d’incorporar dues 
o tres persones més”, explica 
Sergio Valero, que es posa com 
a objectiu seguir treballant “per 
augmentar la base”. - J.L.R.B.

Valero, president 
del Joventut 
Handbol



JUDO

L’AE Karate-Judo La Llagosta va 
guanyar dues medalles de plata 
en la Copa Catalana infantil de 
judo, que va tenir lloc el 12 de 

llagostencs que va ser subcam-
pions van ser Aleix Cortés, en 
-38 quilos; i Marc Bienvenido, 
en +66 quilos. També van par-
ticipar-hi Dídac Monge, Alejan-
dro Pérez, Joel Bienvenido i Ma-
nel Rodríguez. 
D’altra banda, Paula Bienveni-
do va penjar-se una medalla de 
plata en la Copa Catalana cadet 
de judo, que va tenir lloc el 31 

portista va quedar segona de la 
categoria de 70 kilos. “Era una 
categoria nova per a ella i no 
teníem referències en aquest 
pes. Tot i això, va guanyar tots 

, 
explica Sergi Pons, un dels res-
ponsables de l’AE Karate-Judo 
La Llagosta. - J.L.R.B.

Tres medalles 
més per a l’AE 
Karate-Judo
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Antonio García Robledo ha 
tornat a la selecció espanyo-
la d’handbol. El llagostenc 
ha participat en dos partits a 
Galícia del combinat dirigit 
per Jordi Ribera contra Croà-
cia i Egipte, que han servit per 
iniciar la preparació dels Jocs 
Olímpics de Tòquio, previstos 
per a aquest estiu. 
El llagostenc no entrava en 
una convocatòria espanyola 
des de la seva participació en 

als Jocs Olímpics de Rio, al 
Brasil, el 2016. Espanya no va 
aconseguir el bitllet olímpic i 
al setembre d’aquell any Jordi 
Ribera agafava les regnes de la 
selecció i des d’aleshores Gar-
cía Robledo no havia pres part 

ara, ja amb 37 anys.

HANDBOL
El llagostenc podria jugar els Jocs Olímpics de Tòquio

Antonio García torna a
una convocatòria d’Espanya

Amb aquesta edició de La Lla-
gosta informa tancada, el lla-
gostenc estava a l’espera de 
saber si entrava en la llista 

nyol per als Jocs Olímpics, que 
rubricaria la bona temporada 
amb el Granollers. - J.L.R.B.

Antonio García Robledo.

FUTBOL

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta ha quedat 
en tercera posició al grup 11 
de la Quarta Catalana. Els de 
la nostra localitat han guanyat 
cinc partits, n’han empatat cinc 
i només n’han perdut un. La 
Llagosta ha fet una gran tempo-
rada i només ha estat superat 

Santa Eulàlia de Ronçana, i pel 
Palau-solità i Plegamans. En 
el darrer partit, amb la tercera 
posició en joc, els de la nostra 
localitat van guanyar per 5 a 1 
el Caldes de Montbui B al Camp 
Municipal de Futbol Joan Gela-
bert. Cristian Fernández va fer 
el primer gol al minut 18. El 2 
a 0 el va marcar Alberto Joyera 
ja a la segona part. Alejandro 
Sierra va ser l’autor del 3 a 0 i 
Alonso Redondo va aconseguir 
el 4 a 0. Després, va marcar el 
Caldes B i Dídac Cobo va fer el 5 

Tercera posició 

CE La Llagosta

JOVES EN PRÀCTIQUES
DE GARANTIA JUVENIL

Tens entre 16 i 29 anys?
Busquesfeina i tensformació?

REGIDORIA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

Estigueu atentes a les ofertes de feina que sortiran dins el programa...

*Caldrà estar inscrit/a al
SOC i a Garantia Juvenil

Les ofertes es publicaran a través dels
diferents canals de recerca de feina:

feinaactiva, xaloc, cido...

Per dubtes podeu contactar amb nosaltres: oficinajove@vallesoriental.cat



Nombre de socis: 65
Xarxes socials: Instagram i Facebook
Correu electrònic: petanca.clublallagosta@gmail.com
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El Club Petanca La Llagosta 
viu una segona joventut en 
els darrers anys amb la recu-

consolidació dels dos equips 
amateurs masculins, a banda 
de l’augment progressiu de so-
cis, que en l’actualitat són una 
seixantena. L’entitat de la nos-
tra localitat suma ja 49 anys 
des de la seva fundació i per 
al 2022 vol celebrar el mig se-

d’una escola d’infants. 

El club vol fer créixer la seva 
activitat amb una estructura 
de base per competir en torne-
jos federats i amistosos. L’enti-
tat va recuperar fa quatre anys 

la Segona Catalana, i ara vol 
potenciar la base amb equips 
d’infants. L’objectiu del pro-
jecte és donar continuïtat als 
amateurs, ja sigui femenins 
o masculins. Els dos mascu-
lins se situen en categories de 

la Segona Catalana i el segon, 

a la Quarta Catalana. L’entitat 
encara recorda quan als anys 
noranta va viure els seus mi-
llors anys amb l’ascens histò-
ric a la Primera Catalana, que 
ara per ara es posen com ob-
jectiu per assolir a llarg termi-
ni. Per aquest motiu, l’entitat 
vol apropar la petanca a les es-
coles i al setembre iniciarà un 
projecte amb les associacions 
de mares i pares dels centres 
educatius locals.

Els socis

Un dels eixos de l’entitat és la 
seva massa social. Per aquest 
motiu, són de vital importàn-
cia les instal·lacions munici-
pals que se situen al Parc Po-
pular, just davant de l’Institut 
Marina, amb un total de 16 
pistes de petanca, entre les 
superfícies de sorra, graveta 
i mixtes. En aquest equipa-
ment, el club organitza cada 
setembre el Memorial Ramón 
López, que atrau prop d’un 
centenar de participants i és 

una tradició fer-ho per Festa 
Major. L’actual junta directiva 
va recuperar el campionat el 
2019 després que fes molts 
anys que es deixés de celebrar 

fundadors de l’entitat.

A més, el club celebra a l’oc-
tubre un altre campionat de 
tripletes mixtes i a la tardor 
vol crear un nou torneig no-
més per a socis per celebrar el 
Dia del soci del club. A banda 
de tot això, hi ha jugadors del 
club que prenen part en cam-
pionats catalans i estatals, a 
més de competir en altres tor-
nejos amistosos. 

D’entre les activitats setma-
nals que celebra el club, cada 
dijous fan un torneig amistós, 
que sempre està obert a qual-
sevol persona, és a dir, no cal 
ser soci per participar. El club 
està obert a totes les edats de 
dilluns a diumenge per prac-
ticar la petanca. - José Luis 
Rodrí gue z Beltrán

L’ENTITAT Club Petanca La Llagosta

FITXA

1 juliol
VILA

2 - 8 juliol
CARRERAS ARBAT 

9 - 15 juliol
NADAL

16 - 22 juliol
VILA

23 - 29 juliol
NADAL

30 juliol - 5 agost
VILA

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

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

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

CAP la Llagosta 93 574 98 10   
Urgències  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 545 15 40
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   630 88 12 50

DIVENDRES DE JULIOL
I AGOST
ESCACS A LA FRESCA
Partides amistoses d’escacs obertes 
a tota la població.
A partir de les 21 h, al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre
Club Escacs Can Pelegrí

A PARTIR DEL 5 DE JULIOL
INSCRIPCIONS ESCOLES 
D’INICIACIÓ ESPORTIVA
- Futbol Sala, per a nois i noies de 2n 
a 6è de Primària.
- Voleibol, per a infants i joves de 4t 
de Primària a 4t d’ESO.
- Iniciació esportiva, per a nens i 
nenes de P5 i 1r de Primària.
- Esports per a persones amb 
diversitat funcional, infants, joves i 
adults sense límit d’edat.
De dilluns a divendres, de 9.30 a 
12.30 h i de 17.30 a 20.30 h
Al CEM El Turó o al web 
www.cemelturo.com

FINS AL 7 DE JULIOL
PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS 
DE FORMACIÓ PER A PERSONES 
ADULTES 2021-2022
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h, 
i de dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Carrer de l’Estació, 28
Centre de Formació d’Adults

DEL 2 AL 16 DE JULIOL
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
- Moments de... Joan Cortés i Una 

.
Inauguració de l’exposició el 2 de 
juliol a les 19 h.
Al Centre Cultural
Foto-Club La Llagosta

3 | DISSABTE
CINEMA A LA FRESCA
Padre no hay más que uno 2
A les 22 h, al Parc Popular

6 | DIMARTS
CAPTACIÓ DE SANG I PLASMA
Cal reservar hora a 
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, al 
Centre Cultural

15 | DIJOUS
CINEFÒRUM
Gènere(m). Debat sobre pel·lícules i 

d’alguna manera tracten el gènere i 
el col·lectiu LGTBI+.
Entrada lliure, places limitades.
A les 20 h, al Centre Cultural

17 | DISSABTE
CINEMA A LA FRESCA
Onward
A les 22 h, al Parc Popular

17 | DISSABTE
16è FESTIVAL DE GUITARRA LA 
LLAGOSTA

.
Reserva d’entrades per whatsapp, al 
615 511 939, o per correu electrònic, 

A les 19 h i a les 21 h, al Centre 
Cultural
Unió Musical La Flamenca

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

7 | DIMECRES
CONTES A LA PLAÇA

A carrèc d’Un conte al Sac
A les 18.30 h, a la plaça de la 
Sardana

DEL 12 AL 30 DE JULIOL
NOU MURAL A LA SALA INFANTIL

Els infants poden col·laborar pintant 
el nou mural de la sala infantil de la 
Biblioteca.

14 | DIMECRES
TALLER DE RECICLATGE

Cal inscripció prèvia.
A les 18 h, a Can Pelegrí

AGENDA Juliol



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, 

i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

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

Marc Ruiz Llorente

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

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
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Principis de la dècada de 1960.
Homenatge a la vellesa.

talunya, se celebraven anualment homenatges a la ve-

vida i exemple per a la joventut i la infància. 

da de 1970. L’organització anava a càrrec del Patronat 
local de la vellesa amb la col·laboració de diverses en-

La celebració consistia en una jornada en la qual les 
persones més grans de la població acompanyades de 

cada de 1960 a l’actual plaça de Cirera Voltà.

Desde la década de 1910, en muchas localidades de 
Catalunya, se celebraban anualmente homenajes a 

de la idea de vejez en el sentido de respeto, experien-
cia de vida y ejemplo para la juventud y la infancia.

la década de 1970. La organización estaba a cargo del 
Patronato local de la vejez con la colaboración de va-

La celebración consistía en una jornada en la que las 
personas mayores de la población acompañadas de 
sus madrinas eran las protagonistas de una serie de 
actividades preparadas especialmente. En la fotogra-
fía, un acto de homenaje a la vejez de principios de la 
década de 1960 en la actual plaza Cirera Voltà.
Font: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la Llagosta 
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La buena normalidad

las mascarillas en los espacios abiertos cuando hay distancia.

Esto no sería posible, y por ello queríamos agradecer a La Llagosta por su 
comportamiento ejemplar durante la pandemia. Gracias a esta ejemplaridad la 
pandemia no se ha cebado en exceso con nosotros, uno de los pueblos más 
densos, más sociales y más callejeros que existen. Esa forma de ser que tanto 
nos gusta. 

Gracias a la ejemplaridad y el gran ritmo de vacunación llegaremos en 
breve a la normalidad, pero a la normalidad que nos gusta, la buena. 
Donde poco a poco se van abriendo todos los servicios municipales que se 
habían cerrado durante la pandemia. Hace una semana empezamos con la 
gimnasia de la Gent  Gran y al volver de las vacaciones de verano se abrirán 
todos los talleres del Casal de Avis y el Nou Casal. Y como no, volveremos a 
reencontrarnos todos y todas en una Fiesta Mayor.

Desde el Ayuntamiento, volvemos a la normalidad, a dar todos los servicios 
como antes de la pandemia. También es hora de que la Generalitat haga lo 
mismo con sus servicios, especialmente el CAP. Es hora de empezar a dar el 
servicio como estaba antes de la pandemia, han de volver a abrir las urgencias 
nocturnas. 

Somos un pueblo unido, si no vuelven todos los servicios al CAP, habrá una gran 
movilización.

Un Pressupost d’Esquerres

El passat dia 07 de juny es va celebrar un Ple Extraordinari per poder passar a 
aprovació el Pressupost Municipal per aquest 2021. Com cada any, tornem a 
tenir un pressupost vàlid només per a mig any, tornem a tenir una aprovació 
inicial en Ple Extraordinari que impedeix la participació de la ciutadania. Com 

tenir un canvi de govern municipal, no tindrem un canvi en les maneres de fer.

Ara, el més sorprenent va ser totes les propostes que ens va presentar l’equip de 
govern, que de novetats cap, atès que són les propostes que vam presentar ICV-
EUIA en el 2019, i que no ens van acceptar (renovació del Carrer Sant Miquel, 
arranjament del Skate Park, creació reglament subvenció, Horts Urbans Socials, 
...). Tenin en compte que les propostes que ens va planteja l’equip de govern són 
les nostres, seria totalment absurd que votèssim en contra.

I nosaltres, La Llagosta En Comú + Llagosta, erem, som i serem d’esquerres 
sempre i treballem per fer millor a La Llagosta, altres partits desconec si poden 
continuar denominant-se d’esquerres

Pressupostos correctes però matitzables
En aquest darrer ple de juny es van aprovar els pressupostos municipals pel 
2021. Tal i com vam exposar, des d’Esquerra Republicana els vam votar a favor 
perquè vam considerar que eren uns pressupostos correctes i ajustats als de 
2020. També vam puntualitzar que, des del nostre grup polític, esperàvem que 
la seva praxis fos igual de correcte, i més tenint en compte la situació de crisi 
econòmica i sanitària en què estem. 

Les millores previstes que més ens van agradar van ser la remodelació del car-
rer de sant Miquel, juntament amb la millora dels parcs infantils (que ja els hi 
calia), així com l’augment en la inversió en els serveis socials. 

Ara bé, ja que hi ha hagut una gran inversió en matèria de via pública, ens ha-
gués agradat que haguessin tingut més en compte la millora de carrers o places 
que es troben més en la perifèria del poble, com poden ser les voreres dels car-
rers que conformen el Passeig de Pintor Sert i adjacents, la zona de la plaça de 
les Cultures o de Les Corts Catalanes, així com tota la zona de les vies de tren 
de la Florida, per posar alguns exemples. 

al centre del poble però, en canvi, la resta sembla més abandonada. També ens 
hagués agradat veure una inversió en la creació de més llocs d’aparcaments per 
a vehicles, que falta ens fan.

Per acabar, sembla que al poble hi ha gent que no respecta la nostra ideologia, 
ja que hem tingut diversos actes vandàlics al nostre local, l´últim coincidint amb 
els indults.

Credibilidad del Gobierno

¿Qué credibilidad tiene un Gobierno que hace, y peor, lo que criticaba cuando 
estaba en la oposición? Tenemos el Gobierno más caro de la historia de 
nuestro país, con 23 ministros, y el titular de Consumo comparece para hablar 
de bebidas energéticas, no de energía ni de esta subida que ha entrado en 
vigor y que afectará de lleno a las economías domésticas, la necesidad de 
reducir el impacto negativo de la nueva tarifa eléctrica;  que se traducirá en un 
encarecimiento del servicio para muchas familias y consumidores, el Gobierno 
tiene una responsabilidad en más de la mitad del importe de la factura de la 
luz, teniendo competencias directas para abaratarla o encarecerla, pero no 
existe voluntad política, hay que escuchar a las asociaciones de consumidores, 
que tachan de denigrante que se les pida a las familias más vulnerables que 
planchen o que hagan la colada de madrugada como supuesta fórmula de 
ahorro, saltándose las ordenanzas municipales.

Y nos dan un caramelo con condiciones bajando el porcentaje al 10% hasta 
diciembre y luego que vuelven a poner el 21% volviendo a perjudicar las 
economías familiares.

El Gobierno de PSOE y Podemos se han quitado la careta en su atraco a las 
clases medias con la nueva subida de la tarifa energética a este incremento se 
suma la subida masiva de impuestos, como la del diésel, las matriculaciones, 
los seguros, las bebidas azucaradas o las compras por internet, al tiempo que 

como la reducción por tributación conjunta o por alquiler de vivienda.

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


