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L’execució del 
projecte permetrà 
millorar la seguretat 
viària a la zona

Durant la reunió, l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, i el 
regidor d’Urbanisme i Plani-

tament de la Llagosta, Marc 
Ruiz, van conversar amb la 
vintena de ciutadans que van 
assistir-hi. Gran part d’ells són 
residents al carrer de Federico 
García Lorca. “Evidentment 
els veïns de la zona tenen 
aquest neguit pels canvis, 
però, perquè això no passi, 
des de l’Ajuntament, hem 
volgut explicar des d’un 
primer moment quina és la 
proposta que ens fa ADIF”, 
va indicar Óscar Sierra. 

Desviament de l’R3

L’alcalde veu amb bons ulls 
la proposta “perquè ADIF 
ens proposa fer un pont so-
bre la via al carrer de Joa-
quim Blume, que faria que 
hi hagués dos passos per a 
vehicles, amb el pont nou i 
el carrer de Miguel Hernán-
dez, i tres per a vianants, 
entre el pont, el carrer de 
Miguel Hernández i el nou 
pas soterrani, que compta-
ria amb escales i ascensor”. 

continua amb el posiciona-
ment del desviament de l’R3 

pel terme municipal llagos-
tenc. “Fins ara sempre ha-
víem dit que no als projectes 
que ADIF ens havia proposat 
perquè no hi havia una al-
ternativa de pas per als ve-
ïns i veïnes; ara ens han fet 
la proposta del nou pont del 
carrer de Joaquim Blume”, 
assenyalava Óscar Sierra, que 
insisteix en la necessitat del 
desviament de l’R3.
El regidor d’Urbanisme i l’al-

que l’eliminació del pas a ni-
vell de l’R3 i la construcció 
del nou pont i el pas soterrani 
“suposaran una millora en 

hem tingut la sort que no 
s’ha produït cap desgràcia, 

Supressió del pas a nivell de la línia R-3
i construcció d’un pont a Joaquim Blume
L’Ajuntament de la Llagosta va organitzar una reunió amb la 
ciutadania el 14 de setembre per informar del projecte que 
ADIF planteja per eliminar el pas a nivell de la línia de tren 
R3, que separa el carrer de la Florida del de Federico García 
Lorca. Està previst fer un pas soterrani on hi ha l’actual pas a 
nivell, que s’eliminaria, i construir un pont sobre la via del tren, 
de doble sentit per a vehicles i amb vorera per a vianants, que 
allargaria el carrer de Joaquim Blume i el connectaria amb el 
barri de la Florida de Santa Perpètua de Mogoda.

però cal treballar en aquest 
sentit”, explicava Marc Ruiz, 
que també afegia que hi hau-
ria una millor mobilitat “per-
què la construcció del nou 
pont del carrer de Joaquim 
Blume evitaria la congestió 
de vehicles que han de pas-
sar pels carrers de la Flori-

de la Florida o la zona de Va-
lleslona de Santa Perpètua 
de Mogoda”.

Comissió de treball

va proposar als veïns i veïnes 
de l’entorn del pas a nivell de 
l’R3 la creació d’una comissió 
de treball i seguiment del pro-

del 14 de setembre van veure 
positivament aquesta propos-
ta. “Volem que aquesta co-

començat continuï durant 
tot el procés següent, que 
seria amb el projecte execu-
tiu”, explicava Marc Ruiz. 

rant el ple ordinari de setem-
bre, la proposta realitzada 
per ADIF. El posicionament 
del Ple va ser favorable a la 
proposta per tal que ADIF pu-
gui procedir amb la tasca de 

l’actuació amb indicacions 
que s’hauran d’incloure en el 

ment el desviament total de 
la línia R3 al seu pas per la 
Llagosta. El Consistori consi-
dera que aquest traçat alter-

del servei ferroviari i allibe-
raria al municipi de la Lla-
gosta d’aquesta barrera física 
al teixit urbà que avui separa 
als seus veïns i veïnes, ge-
nerant-los greus problemes 
acústics, vibra cions, movi-
ments de terres i inseguretat, 
impropis d’infraestructures 

reitera que la supressió del 
pas no es pot considerar com 
la solució als problemes. - 
José Luis Ro dríguez Beltrán / 

El saló de plens va acollir la presentació del projecte.
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Un gran nombre de perso-
nes van passar pel Punt Lila 

de la Llagosta va instal·lar du-

l’Estació, al costat de l’ambula-
tori. Des d’aquest espai es va 
fer una tasca de prevenció per 

lliure de masclismes i també 
es va treballar en la prevenció 
d’agressions LGTBIfòbiques.

Informació

L’estand va estar obert els 
dies 10, 11 i 12 de setembre 
entre les 20 i les 24 hores. El 
punt va estar dinamitzat per la 
psicòloga del Centre d’Infor-
mació i Recursos per a Dones 

ra del CIRD, que van atendre 
i informar tota la ciutadania 
sobre diferents serveis muni-
cipals, com el CIRD o el Servei 
d’Atenció Integral LGTBI (SAI). 
S’hi van repartir molts tríptics  
informatius i es va explicar on 
i com trobar els serveis espe-
cialitzats per a les dones i les 

persones LGTB. Un total de 
49 persones es van animar 
a escriure un missatge per la 
igualtat en una cartolina que 

tothom en un espai habilitat 
a la carpa. A més, enguany i 
com a novetat, a la carpa es 
podia trobar una selecció de 
contes infantils i llibres per a 
persones adultes al voltant del 

IGUALTAT
S’hi van repartir més de 600 polseres contra el masclisme

Moltes persones van passar
pel Punt Lila i Multicolor

versitat afectiva i sexual, entre 
d’altres. Aquesta selecció de 
llibres es recomanaven a les 
persones que s’interessaven i 
se’ls explicava que es troben 
disponibles a la Biblioteca. 
Durant els tres dies, es van re-
partir més de 600 polseres de 
la campanya Lliures de masclis-
mes

El Punt Lila i Multicolor de la Festa Major de 2021.

La casa d’Adif del pas de via-
nants de la Llagosta de la línia 
de trens R3, entre l’Hospitalet 
de Llobregat i Puigcerdà, s’ha 
quedat sense cap inquilí. Xavi 
Plans, de 36 anys i nascut a 
Berga, ha estat l’última perso-
na que ha viscut en aquest ha-
bitacle d’Adif, que antigament 
tenia l’ús d’habitatge de la 

i baixar la barrera del pas.
Amb el pas dels anys la funció 
per la qual havia estat cons-
truït l’habitatge va quedar ob-
soleta per l’automatització de 
la barrera. Plans hi va entrar 
a viure el 2016 com a treba-
llador d’Adif a l’Estació de Ro-
dalies de Montgat. “Em van 
oferir un habitatge a Vilano-
va i la Geltrú, Vic o la Llagos-
ta, com a treballador d’Adif a 
canvi d’un lloguer mensual. 
Com que treballava a Mont-
gat, la Llagosta per proximi-
tat era ideal i vaig acceptar 
la proposta”, assenyala Xavi 
Plans, que puntua litza que 
segons quines condicions tin-
guin al contracte els treballa-
dors d’Adif poden optar a les 
seves propietats. Des de fa 
cinc anys, l’inquilí ha pagat el 
lloguer mensual de la casa: “el 
lloguer que fa Adif és de per 
vida, però després de dos 
anys vaig deixar de viure a la 

casa i ara fa un temps que he 
canviat de feina, és a dir, que 
ja no treballo per a Adif, i jo 
ja no la puc mantenir”.

Principis del segle XX

L’habitatge disposa de tres ha-
bitacions, una cuina, un men-

“No 
és massa gran, però té un 
pati molt confortable. Això 
sí, s’escolta moltíssim, evi-
dentment, el pas dels trens. 
Jo he viscut hiverns i estius, 
i es fa difícil perquè s’hau-
ria de fer un manteniment 
íntegre. Jo vaig destinar uns 
diners per reparar uns murs 
i les humitats, però és insu-

, adverteix Plans, que 
explica que quan va arribar 
“la casa estava tancada des 
de feia 30 anys i la veritat 
és que feia por, semblava un 
museu tancat”. Segons infor-
ma l’últim inquilí, la casa va 
ser construïda a principis del 
segle XX i va tenir petites re-
formes amb el pas dels anys, 

tatge. A partir d’aquest mes 
d’octubre, Xavi Plans inicia 
una nova etapa professional 
com a mestre i tanca la de la 
casa del pas a nivell, que ara 
per ara no tindrà cap inquilí i 
quedarà buida. - J.L.R.B.

Xavi Plans, l’últim inquilí
de la casa del pas de vianants

SOCIETAT

Xavi Plans, amb la casa al fons. 

Un total de 130 persones van 
prendre part el 26 de setembre 
en la Diada de la Bicicleta, que 

la Llagosta. Els participants es 
van concentrar al Parc Popular 
i, posteriorment, van iniciar 
un recorregut per diversos 
carrers de la nostra localitat. 

uns 45 minuts i que va estar 
controlada per la Policia Local 

Parc Popular.

tament se sumava a la Set-
mana Europea de la Mobilitat. 
La regidora de Medi Ambient, 
Isabel Rodríguez, va destacar 
que “es tracta de reivindi-
car els mitjans de transport 

sostenibles”. “Estic satisfeta 
pel nombre de participants i 
perquè molts d’ells eren in-

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament va organitzar
la Diada de la Bicicleta

fants i això és important de 
cara a la conscienciació”, va 
indicar Rodríguez. - J. Cintas.

Alguns dels participants en la Diada de la Bicicleta.

SALUT

Un total de 122 persones es 
van vacunar contra la Covid-19 
durant la campanya especial 
que va organitzar el Departa-
ment de Salut de la Generalitat 

122 persones es van vacunar 
durant la Festa Major

gosta.  Les vacunes van ser ad-

al Centre d’Atenció Primària de 
la Llagosta els dies 11, 12 i 13 
de setembre entre les 10 i les 
18 hores. - J.C.
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Ja està en vigor el Pla espe-
cial urbanístic de regulació 
d’usos en les plantes baixes 
de la Llagosta, que ha aprovat 

sió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. Per una banda, el 
document estableix vuit eixos 
comercials en els quals en cap 
cas es podran transformar les 
plantes baixes en habitatges. 
Algunes de les zones de pro-
tecció del comerç són Onze de 
Setembre, Primer de Maig, Es-
tació, Pintor Sert i Joan Miró. 

usos que es podran donar a les 
plantes baixes per àmbits. “És 

el futur del nostre municipi. 

un model urbà més soste-
nible i resilient, es fa una 

aposta decidida pel comerç 

uns eixos que pretenen di-
namitzar i protegir el nostre 
teixit comercial”, ha indicat 
el regidor d’Urbanisme, Marc 
Ruiz. Durant la tramitació del 

URBANISME
El document estableix vuit eixos de protecció del comerç

el Pla d’usos de plantes baixes

Pla es van suspendre les lli-

plantes baixes de local a ha-
bitatge. Ara, s’aixeca aquesta 
suspensió i seran aprovades 

tin a la nova normativa. - J.C.

ta ha iniciat el Pla Director 
de Participació Ciutadana 

re la participació ciutada-
na, buscant espais de troba-
da i processos participatius.   
Actualment, s’està treballant 
en la fase de diagnosi que 

forts i els elements de millora 
en relació al foment de la parti-
cipació a la Llagosta. 

Amb l’ànim de crear i desen-
volupar espais de participa-

un taller participatiu adreçat 
a entitats i ciutadania, amb la 

tament sobre la participació a 
la Llagosta. El taller analitzarà 
i valorarà el passat i present 
de la participació ciutadana al 
municipi per tal de cercar una 
visió sobre el futur de la par-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El 19 d’octubre es farà un taller adreçat a entitats i veïnat

L’Ajuntament redacta el
Pla de Participació Ciutadana 

ticipació, sobre la base d’una 
ciutadania empoderada, com-
promesa i activa. La sessió de 
treball es realitzarà el 19 d’oc-
tubre a les 18.30 h al Centre 
Cutural. Per participar-hi, cal 

Amb la participació de totes 

seguir una Llagosta més rica i 
diversa, on la ciutadania, orga-
nitzada i no organitzada, esde-
vingui la veritable protagonista 
de la història local. - J. Cintas 

Veïns i veïnes, passejant per Onze de Setembre. 

Locals comercials, a l’avinguda de l’Onze de Setembre.



TALLER DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

19 d'octubre
18.30 h Centre Cultural

CAL FER
INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL FER
INSCRIPCIÓ PRÈVIA

és la teva oportunitat

La teva opinió és 
molt important!
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CULTURA

Al maig del proper any se 
celebraran els  50 anys de 
la Biblioteca de la Llagosta. 
Els responsables del centre 
estan preparant una pro-
gramació per commemorar 
l’esdeveniment. Per fer-ho 
possible, la Biblioteca de-
mana la col·laboració de la 
ciutadania, aportant foto-

o altres materials, sobretot 

i 90 del segle passat. Tam-
bé si alguna persona vol 
compartir els seus records 

Biblioteca.
Les persones interessa-
des poden adreçar-se a la 
Biblioteca, de dilluns a di-
vendres a la tarda, de 15.30 
a 20.30 h, i dimecres i dis-
sabte, als matins, de 10 a 14 
hores.

Nova programació

La Biblioteca ha iniciat la 
seva programació d’activi-
tats del primer trimestre 
del curs i ha adaptat les 
propostes, tant per a infants 
com per a adults, per com-
plir amb les mesures de se-
guretat i higiene davant de 
la Covid-19. La Biblioteca 

tats per incrementar l’afo-
rament, com ara canviar 
l’escenari d’algunes activi-
tats o fer-les per duplicat. A 
més, per participar a qual-
sevol de les activitats pro-
gramades caldrà inscriure’s 

Uns 1.200 infants d’Infantil i 
Primària i 631 d’ESO van co-
mençar les classes el 14 de 
setembre, un dia més tard que 

el 13 de setembre va ser fes-
tiu a la nostra localitat. Aquest 

la comunitat educativa ha de 
conviure amb les mesures 
de protecció davant de la Co-
vid-19. Tot i això, els centres 
escolars recuperen una mica 
la normalitat. D’entrada, les 

desdoblades, a partir dels sis 
anys hauran de portar mas-
careta i a l’hora del pati se la 
podran treure si es manté el 
grup bombolla. L’accés a l’es-
cola també es manté de forma 
esglaonada o per portes dife-
rents, depenent de cada centre.

Experiència

L’Escola Sagrada Família té 
aquest curs 285 alumnes. El 
centre manté una línia per curs 
en Educació Infantil. El direc-
tor de l’escola, David Soria no, 
considera que “aquest any 
l’organització d’inici de curs 

a les mesures Covid-19. Si 
més no, són mesures cone-
gudes i situa cions experi-
mentades el curs passat; per 
això ens està semblant que 
aquest any comencem amb 
més facilitat pel que fa a la 
logística inicial”.
A Les Planes estan matriculats 
350 alumnes, 115 a Infantil i 
235 a Primària. El centre es-

tada Gilpe compta aquest curs 
amb 201 alumnes. El centre 
ha decidit mantenir el control 
de temperatura i la dispensa-
ció de gel a l’entrada. La resta 
de mesures també continuen 
de moment a l’escola.
Pel que fa a Secundària Obli-
gatòria, aquest curs estudien 
631 nois i noies, 513 a l’Ins-
titut Marina i 118 al Col·le-
gi Balmes. A l’institut públic 
s’incorporen 124 alumnes a 
1r d’ESO i 30 al Balmes. L’Ins-
titut Marina ha optat per in-
crementar el nombre de grups 
a l’ESO. Primer i segon passen 

Quart passa de quatre a cinc 

colar ha començat el curs amb 
una classe de P3, dues de P4 i 
dues de P5. La seva directora, 

que “aquest curs s’ha perdut 
una línia de P3”. Gutiérrez 
també considera que no hi 

les mesures de prevenció con-
tra la Covid-19: “tenint l’ex-
periència del curs passat, 
creiem que serà més fàcil”.
Al Joan Maragall cursen estu-
dis 364 alumnes. El centre té 
aquest any dues línies de P3. 
L’escola continua mantenint 
aquest curs els cinc accessos 
diferenciats per nivells per 
poder mantenir les distàncies 
de seguretat. L’Escola concer-

La Biblioteca 
prepara el seu 
50è aniversari

EDUCACIÓ

Comença el tercer curs escolar
marcat per la pandèmia de la Covid-19

A tercer no s’han pogut am-

centre aplicarà mesures espe-
cials.
Al Col·legi Balmes mantin-
dran una línia per curs. A més, 
han decidit mantenir totes les 
mesures Covid-19 excepte el 
control de temperatura a l’en-
trada.
El dia 14, també va iniciar el 
curs l’alumnat de Batxillerat i 
de Cicles Formatius de Grau 

Superior van començar les 
classes el dia 15. Entre els dos 
batxillerats que ofereix l’Insti-

nes. - Xavi Herrero

Alumnat de l’Escola Joan Maragall, el dia 14 de setembre.
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La Llagosta va celebrar la Dia-
da amb la tradicional hissada 
de la bandera catalana el dia 
11 de setembre al migdia da-

van assistir diversos regidors i 
regidores, representants d’en-
titats i persones a nivell par-
ticular. Dos membres de Pro-
tecció Civil de la Llagosta van 

ser els encarregats d’hissar la 
bandera, mentre sonava Els 
Segadors.
A la tarda, a l’escenari de la 
plaça d’Antoni Baqué, el Grup 
de Ball de Gitanes va organit-

lunya. L’acte va comptar amb 
la participació de diferents 
grups de ball. - J.L.R.B.

La Llagosta va commemorar
la Diada Nacional de Catalunya

SOCIETAT

La Colla Gegantera i el Fo-
to-Club La Llagosta van lliurar 

mis de la novena edició del Ral-

L’activitat va comptar aquest 

Els tres guanyadors de la ca-
tegoria adulta van ser David 
Puente, Jordi Ruiz i Mayelith 

Eloi Martín, Lua Abad i Ona 
Abad. Els sis van rebre un pre-
mi de 50 euros i un diploma. El 

va ser per a Xavi Ruiz, d’edat 

escollida per il·lustrar el car-
tell de la trobada gegantera del 
2022 a la nostra localitat. “Vam 
poder fer l’activitat perquè 

CULTURA
La Colla Gegantera i el Foto-Club van organitzar l’activitat

Lliurats els premis del Ral·li

no sabíem com podria reac-
cionar la gent amb la pan-
dèmia. Estem molt contents 
perquè es van apuntar més 

participants que en altres 
edicions”, va explicar la presi-
denta del Foto-Club La Llagos-
ta, Isabel Moyano. - J.L.R.B.

Un moment de l’Homenatge a Catalunya.

La Peña Madridista de La Lla-
gosta celebrarà el quart de 
segle amb un sopar al Centre 
Cultural i farà un homenat-
ge a l’esportista internacional 
Antonio García Robledo per la 
medalla de bronze aconsegui-
da als Jocs Olímpics de Tòquio 
amb Espanya a l’estiu. L’acte 
tindrà lloc el 15 d’octubre a 
partir de les 21 h.

La pandèmia

L’entitat madridista de la nos-
tra localitat va complir 25 
anys el 2020, però, a causa de 

Covid-19, no va poder com-
memorar el quart de segle. Un 
any després, la Peña Madridis-
ta celebrarà els 25 anys amb 
un sopar al Centre Cultural i 
l’edició d’una revista sobre el 
seu quart de segle. “La Covid 
ha impedit celebrar els 25 
anys amb normalitat, però 
volem commemorar aquest 
aniversari tan important per 
a nosaltres, encara que sigui 
amb 26 anys ja d’existència. 
Només farem aquest acte i 
el seu aforament dependrà 

de la situació epidemiolò-
gica”, explica el president de 
l’entitat, Antonio Rubio, que 
preveu que assistiran més 
d’un centenar de persones al 

lades amb la penya madridista 
llagostenca.
Durant la celebració del sopar 
dels 25 anys, la Peña li retrà 
un homenatge a un dels seus 
socis, Antonio García Roble-

SOCIETAT

La Peña Madridista celebrarà
el quart de segle amb un sopar 

do, que va guanyar la meda-
lla olímpica de bronze. “És 
un soci destacat de la Peña 
Madridista i li volem fer un 
reconeixement per la gran 

, asse-
nyala Antonio Rubio, que ex-
plica que la revista del quart 
de segle tindrà com a portada 

Robledo. - José Luis R o drígue z 
Beltrán

La Peña Madridista va organitzar un torneig de dòmino de Festa Major.

Acte d’hissada de la senyera. 



El Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert té nova gespa 

mes de setembre. L’operació 
ha suposat una despesa de 

bre, els esportistes del Club 
Esportiu La Llagosta es van 
entrenar al camp de la Lour-
des de Mollet després d’un 

gairebé 240.000 euros. Du-
rant l’obra també s’ha alçat el 
sistema de reg d’aquest equi-
pament municipal. Durant la 
primera quinzena de setem-

EQUIPAMENTS

L’Ajuntament substitueix la gespa
del Camp Municipal Joan Gelabert
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de les dues poblacions. L’an-
terior gespa del Joan Gelabert 
va ser col·locada l’any 2006 i 

titució. - J.C. 

POLÍTICA

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, ha deixat la seva acta de 
diputat a la Diputació de Bar-
celona. Sierra ha estat substi-
tuït per Josep Monràs, alcalde 

amb els acords del PSC d’al-
ternança a la Diputació. Sierra, 
que ha estat diputat delegat 

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, deixa 
la Diputació després de dos anys

Serveis Interns, va ser un dels 
quatre membres de la llista 

va escollir per anar a la Dipu-
tació amb el compromís de fer 
relleus, sent dos anys diputats 
dos membres i la resta del 
mandat, els altres dos.

La nova gespa.

L’alcalde de la Llagosta s’ha 
mostrat “molt content, hem 
assolit els objectius que ens 
vam marcar per a aquests 
dos anys. Veníem d’una ge-
rència al servei de comerç 
una mica poc innovadora i 
avui som referents, ens tor-
nen a mirar”. Sierra ha indicat 

que per a la Llagosta també ha 

el seu pas per la Diputació li ha 

el seu funcionament: “he po-
gut tenir molta facilitat per 
poder demanar informació i 
poder anar a fer recerca de 
projectes; en aquest temps 
hem tingut un repartiment 
més equitatiu dels recursos, 
i amb total transparència, a 
la Llagosta li ha tocat el do-
ble que li va tocar amb el pla 
d’inversions de la legislatura 
anterior”. - Xavi Herrero

SOCIETAT

Un total de 88 persones 
van donar sang en la cap-
tació que va portar a terme 

de Sang i Teixits a la Lla-
gosta. El Centre Cultural 
de la plaça de l’Alcalde Sisó 
Pons va acollir l’activitat en 
horari de matí i de tarda. A 

va haver quatre oferiments 
i dotze donacions de plas-
ma. Durant el matí, van do-
nar sang 41 persones i, a 

van donar sang per primera 

portat a terme a la Llagosta 
sis captacions de sang. La 

nombre de donacions. - J.C.

Donació
de sang

SOCIETAT

ta ha instal·lat durant les 
darre res setmanes una vin-
tena de captadors de diò-
xid de nitrogen en diversos 

tiu és mesurar els nivells de 
contaminació que hi ha a la 
nostra localitat per aquests 
gasos, provocats bàsica-

Aquesta acció es porta a 
terme des de la Regidoria 
de Medi Ambient, gràcies 
a la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona. Els 
sensors seran retirats avui 

posteriorment els resultats 
i fer un informe. - J.C.

Control de la 
contaminació

Treballs previs a la col·locació de la nova gespa.
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El pregó amb Miguel Ángel Marín i Protecció Civil. 

La Festa Major 2021 en imatges

La passejada familiar gegant. 

Concert tribut amb Fitos y el Fitipaldi. 

Versión Imposible va actuar la nit de dissabte.

Gel hidroalcohòlic i control d’aforament.
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senyalització viària horitzon-
tal a l’avinguda del Primer de 
Maig i en un tram del carrer 
de Vic. En concret, s’ha pintat 
una línia per separar els dos 
sentits de la circulació i millo-
rar així la seguretat viària. La 
nova senyalització és visible 
en tota l’avinguda del Primer 
de Maig i en el tram del car-
rer de Vic entre els carrers de 
l’Estació i de Cabanyes. 

Stops i passos

A més, s’han repassat altres 

cas de l’stop situat a la cruïlla 
dels carrers de l’Estació i del 
Montseny i d’alguns passos de 
vianants del polígon industri-
al. Aquestes feines les ha exe-
cutades una empresa externa. 
Al llarg de l’any, operaris de la 
Brigada Municipal també por-
ten a terme actuacions simi-

SOCIETAT

Nova senyalització viària
SALUT

Licitació de l’obra d’Urgències 
de l’Hospital de Mollet

L’Hospital de Mollet ha obert 
la licitació del concurs per 
redactar i executar les obres 

que donen servei també a la 

nar resposta a l’augment de 

demandes especialitzades 
d’aten ció urgent i a les noves 
necessitats sorgides durant la 

Les empreses interessades 

bre per presentar ofertes. Es 
preveu un termini d’11 me-
sos per a la realització de les 
obres de reforma i ampliació, 

gairebé 500 metres quadrats 
més, passant de 1.000  a 1.500 
metres quadrats de superfície 
total construïda i permetrà 
sectoritzar i diferenciar els di-

Els nous espais augmentaran 
un 30% el nombre de punts 
d’atenció, deu punts més que 
els actuals, i incorporaran un 
servei d’imatge diagnòstica 
dins de la mateixa unitat per 
agilitzar els processos. La in-
versió prevista és d’1,3 milions 

i l’obra i 400.000 euros per a 
l’equipament. 

Atenció diferenciada

atenció especialitzada i dife-
renciada per a pacients fràgils, 
pediàtrics, traumatològics o 
agitats. La nova estructuració 

dos punts de tractament per a 
pediatria, sis boxes per a trau-
matologia, cinc boxes d’obser-
vació per a pacients geriàtrics 
o fràgils i un box de seguretat. 
- José Luis Rodríguez Beltrán
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Has complert un somni?
Oi i tant que sí. Anar a uns Jocs 
Olímpics és un somni i guanyar 
una medalla encara més. Està clar 
que la millor medalla que es pot 

fet d’aconseguir una medalla, aquesta 
de bronze, és històric. Això quedarà 
per sempre per a mi. De petit potser 
ho pensava com una il·lusió molt 
complicada, però que ha arribat i he 
gaudit moltíssim per com ha estat tot. 

És un bronze amb sabor a or? 

medalla és molt complicat. Anar a uns 
Jocs Olímpics és complicat, guanyar 
una medalla encara més. Hem 
aconseguit un bronze, amb patiment i 
gaudint dins de la pista. A sobre, és el 
fermall a una generació de la selecció 
espanyola d’handbol que només ens 
quedava això. Portem deu anys al 
màxim nivell guanyant campionats 
del Món, aconseguint metall a cites 
continentals i només ens quedava 
la cita olímpica. Potser en l’última 
oportunitat d’aquesta generació ho 
hem aconseguit. És un bronze que té 
regust a or.

Metall al Mundial, a l’Europeu i 
als Jocs Olímpics. Amb quina et 
quedes?
Amb totes, és complicat. Però si he de 
decidir, seria amb el bronze olímpic 

i sense poder visitar una gran ciutat 

pensa en el que ha de fer: competir i 
intentar guanyar la medalla. Encara 
avui en dia m’emociono de poder 
haver viscut tot això en primera 
persona. 

I vas mostrar la bandera de la 
Llagosta a la vila olímpica...

del Mundial. A més, la meva mare i la 
meva germana tenien una bandera 
espanyola a casa, que la meva 
germana va emportar-se a l’Europeu 
de Polònia, que posava la Llagosta, en 
gran. Aquesta era una bandera molt 

àvia, en pau descansi. Llavors me la 
vaig endur i només arribar a la vila 

les seves banderes, i en la delegació 
espanyola no hi havia cap, només 
la meva amb el nom de la Llagosta. 
I tothom volia saber de qui era la 
bandera espanyola de la Llagosta. 

Com vas viure la recepció 
institucional que va organitzar 
l’Ajuntament de la Llagosta?
Amb molta estima per la situació en 
la que estem. Per a mi va ser especial 

per tot el que ha suposat. Jo sé tot 
el que m’ha costat, com ara tornar 
a la selecció després de cinc anys 
fora. Semblava que la meva carrera 

a Granollers per retirar-me i es creia 

Doncs no, tot s’ha girat a base d’esforç, 
treball, viure el dia a dia al màxim, 
seguir gaudint del privilegi que tinc de 

he tingut la recompensa de tornar a 
la selecció, entrar en la convocatòria 
dels Jocs Olímpics i guanyar una 
medalla. Els Jocs Olímpics, que s’hi 

internacional i ,per això, i pel que m’ha 
costat, és la millor manera. A més, és 
el metall que més he gaudit dins i fora 
de la pista. 

Com era la vila olímpica?

qualsevol esportista vol viure. És 

Llagosta, i en aquest emplaçament 
hi ha els millors esportistes de tot el 
món, de totes les disciplines. Saps 
que totes les persones que estan s’han 
preparat tota la seva vida, i a més, que 
viuen l’esport com a tu. Això sí, el 

fatiga per la competició. Al principi la 

passant rondes es va buidant per la 
complexitat de la competició i s’entra 

i he d’agrair a l’alcalde, Óscar Sierra, i 
a la resta de regidors del plenari per 
ser-hi. També, sobretot, a totes les 
persones que van anar-hi, que van 
ser moltes. Fins i tot hi havia gent que  
no va poder anar-hi i dies després de 
la recepció m’escrivien per xarxes 
socials o em paraven pel carrer. M’he 
sentit molt recolzat per la ciutadania 
de la Llagosta. 

Quin consell donaries a les noves 
generacions?
És el mateix consell que li diria a 
l’Antonio García de fa deu anys, que 
a mi em va costar enfocar tot com 
ho havia de fer. S’ha de gaudir de 
tot allò que s’hi fa al màxim. Tinc 

el que més m’agrada, i a sobre, em 
dedico a això. Llavors, intento gaudir 
del dia a dia en tot allò que faig, com 
ara els entrenaments, cuidar-me, en 

els moments amb els companys, 
els viatges, entre altres. Així que no 
penso en esperar a fer allò per al partit 

cansat. Un ha de gaudir del dia a dia 

per al següent torneig. Hi ha coses 
que tu no pots controlar. Quan vaig 
començar a gaudir del dia a dia, més 

- José Luis Rodríguez Beltrán

El jugador d’handbol professional  llagostenc 
va guanyar a l’estiu la medalla de bronze 
als Jocs Olímpics de Tòquio amb Espanya. 
És el primer esportista de la nostra localitat 
que va a una cita olímpica i, a més, torna 
amb un metall, que engrandeix un palmarès 
d’excepció amb l’or al Mundial i una plata i un 
bronze a l’Europeu. 

Antonio García Robledo

“Quan més he gaudit 
del dia a dia, millor 
he jugat”
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La Concordia va aconseguir 
dissabte el primer triomf de 

nada de lliga en derrotar l’Ei-
xample (2-4). L’equip de Javier 
Ruiz va fer un partit molt se-
riós davant d’un rival compli-
cat. Sonia va marcar dos gols i 

La Concordia, que és sisena 

de setmana a la pista del Santa 
Ana, cuer amb zero punts.  

Debut amb derrota

La Concordia va perdre per 0 a 
1 contra el Castelló en el debut 
a la lliga. Al minut 4, Sonia va 
disposar d’una doble oportu-
nitat. Poc després, Naiara va 
xutar fora després de rebre 
una passada de Marina.
Al minut 5, Sonia va intentar 
sorprendre la portera visitant 
amb un xut des de la seva prò-
pia línia defensiva, però la pi-
lota va sortir alta per poc.
El Castelló va tenir la seva pri-
mera aproximació amb perill 
al minut 9, però es va trobar  
amb una gran intervenció de 
Mònica. Al minut 16, la Con-
cordia va poder marcar, però 

La Concordia es va estrenar amb derrota contra el Castelló. 

FUTBOL SALA 

La Concordia venç l’Eixample 
en la segona jornada de lliga

Marta Coll no va arribar a la 
centrada de Marina. A la sego-
na part, el Castelló va dominar 
més. Al minut 2, Júlia va fer 
una gran aturada i, un minut 
després, va tornar a evitar el 0 
a 1. 

cordia va fer la cinquena falta. 
Després de rebre una entrada 
d’una rival, Laura va agafar la 
pilota amb les mans pensant 
que els àrbitres li xiularien fal-

HANDBOL

García i Millán, subcampions de 
la Supercopa de Catalunya

ta a favor, però no va ser així. 
Els col·legiats van xiular les 

el doble-penal per marcar 
l’únic gol del partit.

garà la primera eliminatòria 
de la Copa de la Reina contra 
la Penya Esplugues, un equip 
de la Primera Divisió. El partit 
es disputarà el 8 de desembre 

José Luis Rodríguez
Antonio García Robledo va 

de la Supercopa de Catalunya 
amb el Balonmano Granollers. 
L’equip de l’esportista llagos-
tenc va caure contra el Barça 

localitat va marcar dos gols en 

D’altra banda, la llagostenca 
Marina Millán va perdre el ma-

copa de Catalunya femenina 
amb l’Handbol Sant Quirze 

23). L’equip de l’esportista de la 
nostra localitat no va poder do-
blegar a les de Granollers, que 
van guanyar per vuitena vega-
da el títol català. Millán va ser 
titular i va defensar la porteria 
durant la primera part.
El Sant Quirze debuta aquesta 
temporada a la Divisió d’Honor, 
que és la màxima categoria de 
l’handbol femení espanyol, 
després d’assolir l’ascens la lli-
ga passada. - J.L. Rodríguez

HANDBOL

El Joventut Handbol es queda 
sense sènior masculí 
El Joventut Handbol La Llagos-

masculí aquesta temporada 
2021-2022. El club ha deci-

la Tercera Catalana per falta 

Sergio Valero, havia manifestat 
en acabar la temporada passa-
da la voluntat de mantenir el 

no ha pogut ser.
El club va aconseguir una plan-

venil. A mesura que van passar 

desfer i, poc després, va afec-

“Ha estat un efecte dòmino. 
Va començar amb algun ju-
venil que no podia venir a 
entrenar i jugar, que va ar-
rossegar a d’altres. Final-
ment, ens vam quedar sense 
juvenil. Posteriorment, vam 
creure que els pocs jugadors 
d’edat juvenil podien refor-

çar el sènior, però va acabar 
passant el mateix”, explica 
Sergio Valero, que ha recol·lo-

que s’havien quedat al club: 
“els pocs juvenils que teníem 
i els set del primer equip han 
acabat anant a altres equips 
de la zona”.
D’aquesta manera, aquest curs 
només hi ha un equip llagos-
tenc en la Tercera Catalana, 
l’Handbol Club Vallag, i no es 
podrà tornar a viure un derbi 
llagostenc en aquesta cate-
goria. El Joventut Handbol no 
descarta la pròxima tempo-

“Se-
guim treballant per ampliar 
el club. Aquesta temporada 
tindrem només equips de 
base, un cadet masculí, un 
infantil masculí, un aleví 
mixt i l’escoleta. El pròxim 
curs, si podem, volem recu-
perar el sènior masculí i el 
juvenil”, diu Valero. - J.L.R.B.

FUTBOL SALA

El FS Unión Llagostense
ja coneix els seus rivals
El Fútbol Sala Unión Llagos-

que aquesta temporada mili-
taran a la Tercera Catalana de 
les lligues territorials de futbol 
sala de la Federació Catalana 
de Futbol. Els darrers anys, els 

militat a competicions organit-
zades per la Federació Catala-
na de Futbol Sala.

al grup 2 amb equips del Va-

Maresme i Osona. Els rivals del 
primer equip masculí són el 
Masnou B, Tiana C, Manlleu B, 
Penya Blaugrana de Montmeló, 
Ciutat de Granollers B, Llinars, 
Parets B, Vall de Tenes B, Pala-
uenc, Quatre Camins, Montca-

Oriental i la Selva. Els seus ri-

Masnou, Masnou, Racing Pine-
da B, Dosrius, Premià de Mar, 
Touring Club Maresme, Tiana, 
Alella C, Sant Celoni, el Mataró 
C, el Martorelles i La Cúpula. 
Les competicions començaran 
aquest mes d’octubre. - J.L.R.

BÀSQUET

El Club Bàsquet La Llagosta 

que competeix a la Territorial 
B. La plantilla està formada per 

lliga seran el Calella, la Vallal-
ta-Sant Pol, Sant Crist, Vilanova 

Franqueses B, Vilatorta, Cen-
telles-Tona, La Roca, Bellvitge 
Groc i UB Mir C. L’equip llagos-
tenc es va començar a formar fa 
uns mesos amb un grup de nois 
que procedeixen de Montcada 

cens. El  club no ha pogut man-
tenir el sub-25, però ha creat 
un sub-21. També té aquesta 
temporada un cadet masculí, 
un mini mixt i l’escola. - J.L.R.B.

La Llagosta 
2017 compta 
amb un sènior

HANDBOL

El sènior del Vallag debuta amb 
derrota contra el Laietà

Club Vallag de la Llagosta va 
començar diumenge la lliga 
2021-2022 al grup A de la Ter-
cera Catalana amb una derro-
ta contra el Laietà Argentona 
per 18 a 31 en partit disputat 
al Pavelló Antonio García Ro-
bledo. L’equip entrenat per Javi 
Iglesias tornava a la competi-

porada sense fer-ho. El proper 

de la nostra localitat serà el 9 
d’octubre a la pista de la Salle 
Bonanova Júnior. Aquest con-

nova Júnior va caure al terreny 

Els altres rivals del Vallag en 
aquesta primera fase seran 
l’Esplugues, el Tarragona, el 
Sant Andreu de la Barca, el Vi-
lanova i la Geltrú, el Cambrils i 
el Vendrell. - J. Cintas
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El Club Esportiu La Llagosta  
ha iniciat la temporada 2021-
2022 i per segona campanya 
consecutiva ha pogut comple-
tar tota l’estructura de futbol 
base. El club llagostenc comp-
ta amb un equip d’escola, un 

tres alevins, dos infantils, un 
“Fa cinc 

anys tan sols teníem pràcti-
cament futbol 7 i temporada 
rere temporada hem anat 
pujant jugadors de catego-
ries inferiors, d’altres que 
havien marxat han tornat, 
i això ha consolidat el pro-
jecte. La veritat és que és 
molt enriquidor i estic molt 
orgullós de veure el camp 
ple cada dia de la setmana, 
de dilluns a divendres. Hi 
ha pares i mares a les gra-

FUTBOL
Per segon any seguit, completa l’estructura del futbol base

El Club Esportiu La Llagosta 
inicia una nova temporada

deries i els jugadors dins 
del terreny de joc, hi ha un 
ambient molt bonic”, explica 
el coordinador general del CE 

La Llagosta, José Ángel Vene-

del club “és la formació dels 
esportistes”. - J.L. Rodríguez

José Ángel Venero.

FUTBOL SALA

Estefa Jémez s’ha incorporat a 
l’àrea esportiva i de les selec-
cions catalanes de futbol sala 
de la Federació Catalana de Fut-
bol. La llagostenca farà tasques 
de segona seleccionadora cata-
lana femenina sub-16 i aleví. A 

els altres combinats femenins 
de la selecció. Jémez es va veu-

després de diagnosticar-li una 
malaltia crònica a les articula-
cions.
La llagostenca, que porta més de 
15 anys vinculada al futbol sala, 

cia. “Puc aportar experiència, 
perquè he estat en la màxi-
ma categoria espanyola dos 
anys; tot i que no vaig poder 
jugar per la lesió, hi era a la 
banqueta. A més, puc donar 
molta felicitat pel meu punt 
de vista positiu, que transmet 
bon rotllo”, explica Estefa Jé-

mez, que es mostra il·lusionada 
amb la seva nova etapa com a 

en tasques formatives.

Als 12 anys

Jémez va començar a practicar 
el futbol sala amb la Concordia 
amb 12 anys en un equip ca-

aconseguir ascendir cinc cate-
gories, col·locant l’equip llagos-
tenc a la segona màxima cate-
goria espanyola del futbol sala 
femení. A la temporada 2016-

Divisió gràcies a un gol seu en 
el partit de tornada del play-off. 
En aquest moment, el Femis-

Esplugues i aquí van arribar les 
lesions d’Estefa Jémez. - J.L.R.

Estefa Jémez s’incorpora al 
cos tècnic de les seleccions 
catalanes de futbol sala

Acompanyament en el procés de cerca de feina.
Explorar les teves possibilitats professionals.
T'ajudem a fer/millorar el teu currículum i carta de presentació.
T'expliquem els diferents canals de recerca de feina.
Borsa d'ofertes laborals.

Espai amb taules i cadires per fer treballs i deures.
El servei disposa de connexió wi-fi i ordinadors connectats a internet.

treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

ESPAI D'ESTUDI JOVE

@joventut_ajuntament_llagosta
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Assessorament més específic sobre estudis, mobilitat o associacionisme.
Informació sobre l'oferta educativa: per iniciar, ampliar o orientar els estudis.
Espai de consulta : viatges, allotjaments, camps de treball, cases de colònies,
esports d'aventura, voluntariat, mobilitat internacional, estades solidàries...

SERVEI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i
ASSESSORAMENT JUVENIL

671 600 189 @ojvallesoriental

De dill. a dij.

CADA 15 DIES SERVEI SOCIOLABORAL PER A JOVES

CONTACTES I CITA
PRÈVIA

CONTACTES I CITA
PRÈVIA llgt.pij@llagosta.cat

De dill. a div.

93 560 39 11  Ext.2001

De 16 a 20 hores a la planta baixa de Can Pelegrí.



Nombre de socis: 
Més de 2.000
Correu electrònic: 
casaldavislallagosta@gmail.com
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Durant aquest temps de pan-

blement, la que més ha patit 
aquesta situació. Solitud, ai-
llament o llunyania dels seus 
familiars són algunes de les 
causes que han provocat força 
casos de depresió i malestar 
en aquest col·lectiu.

Tot i tenir assegurades les ne-
cessitats bàsiques, els man-
caven la trobada amb els seus 
famiiars i la sociabilització. A 
poc a poc, han anat recuperant 
certa normalitat. Ara, l’entitat 
formada per moltes persones 
grans de la nostra localitat, 
l’Agrupació de Jubilats i Pen-
sionistes de la Llagosta, també 
comença a reprendre la seva 
activitat.

te quedava interromput per 

els dos anys que va poder ac-
tuar, va introduir noves activi-

tats, adreçades sobretot a les 
persones sòcies de l’entitat. 
L’aperitiu dels socis, en el qual 
van participar més de 400 per-
sones, la celebració de festes, 
els balls de cap de setmana o 
el sorteig de viatges (amb una 
vuitantena de socis premiats)
han estat algunes de les acti-
vitats organitzades abans del 

Noves eleccions

bilats i Pensionistes de la Lla-
gosta treballa ara en la convo-
catòria d’unes noves eleccions, 

zar al gener de 2021, però la 

seva celebració.

ballen amb la voluntat de que 

consideren que han estat anys 
molt complicats i seria positiu 
que arribés gent nova que aga-
fés el relleu.

la primera dona que presidia 

da bàsicament per dones. Les 

per algunes persones s’han 
transformat en aquest temps 
en reconeixement de la seva 
tasca i molta col·laboració per 
part de les persones sòcies. 

Les dones que estan al capda-
vant de l’Agrupació de Jubilats 
i Pensionistes de la Llagosta 
han mostrat un tarannà dife-
rent, amb la voluntat de treba-
llar per les persones sòcies de 
l’entitat, que no s’ha de con-
fondre amb les usuàries del 
Casal d’Avis.

Fins que arribin les eleccions, 
que preveuen que es puguin 
celebrar al gener del 2022, la 

lats i Pensionistes reprendrà 
aquest trimestre les activitats 
que organitza sobretot fora 
del Casal d’Avis, com ara les 
excursions. - Xavi Herrero

L’ENTITAT Agrupació de Jubilats i Pensionistes

FITXA

7 octubre
VILA

8 -14 octubre
NADAL 

15 - 21 octubre
CARRERAS ARBAT

22 - 28 octubre
CALVO SÁNCHEZ

29 octubre - 4 nov.
VILA

5 - 11 novembre
CARRERAS ARBAT

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

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

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

CAP la Llagosta 93 574 98 10   
Urgències  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 560 39 11  
 (Extensió 2000)
CIRD  93 560 39 11
 (Extensió 2000)
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 560 39 11
 (Extensió 2000)
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (aigua)  93 574 27 68
Taxis   630 88 12 50

Tot el mes
INSCRIPCIONS CURSOS DE 
BALL
Informació al telèfon 615 921 733
o al Centre Cultural, dilluns i dimecres  
(19.30 a 22 h) i dimarts (18.30 a 20 h)
La Llagosta Club de Ball

INSCRIPCIONS CURSOS DE 
FLAMENC
Inscripcions al telèfon 616 251 155
Al Centre Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

9 | DISSABTE
INTERCANVI CULTURAL
Amb l’Escola de dansa Retahila de 
Somnis de Barcelona i els quadres 
de ball de la Casa de Andalucía, 
Meritxell, Azahar i Duo Flamenco
A les 18 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

15 | DIVENDRES
25è Aniversari Peña Madridista
Cal reserva prèvia
A les 21 h, al Centre Cultural
Peña Madridista de La Llagosta

17 | DIUMENGE
6a CAMINADA CONTRA EL CÀNCER
Dorsals als comerços col·laboradors 
(5€) o el mateix dia de la marxa (6€)
A les 10 h, plaça d’Antoni Baqué

18 | DILLUNS
TALLER PARTICIPATIU
Més informació a la pàgina 5
A les 18.30 h, al Centre Cultural

23 | DISSABTE
CASTANYADA ANIMALETS
Donatiu 3 euros
De 17 a 20 h, al Refugi d’Animalets

31 | DIUMENGE
MUSICAL DESCENDIENTES
Entrades a www.entrapolis.com
A las 12 h, al Centre Cultural
La Carpa Espai Cultural

AGENDA BIBLIOTECA
Inscripció prèvia per a 

totes les activitats

PREMI ATRAPALLIBRES
Per a infants d’entre 9 i 12 anys

7 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
El monstruo miedoso
A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

14 I 21| DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Sorpresa!!! A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

23 | DISSABTE
TALLER DE CÒMICS
Expressions facials
A càrrec d’Eixos Creativa
A les 11.30 h, a Can Pelegrí

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Celebrem el Dia de la Biblioteca
A càrrec d’Un Conte al Sac
A les 12 h, a Can Pelegrí

27 | DIMECRES
XERRADA
La resilència
A càrrec d’Ana Egea
A les 16 h, a Can Pelegrí

28 D’OCTUBRE I
4 DE NOVEMBRE | 
DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Contes divertits de Halloween
A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

NOVEMBRE

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

AGENDA Octubre



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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La Llagosta informa no es fa responsable de les 
opinions expressades per la ciutadania, els grups 
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periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els 
escrits no poden atemptar contra la dignitat de les 
persones.

Dècada de 1960.
Carrer de les Escoles.

A la imatge, es pot veure l’inici del carrer de les Esco-
les a prop de l’avinguda del Generalísimo (actual avin-
guda de l’Onze de Setembre) durant la festa de Sant 

el seu nom arrel de la ubicació de les primeres cons-

anteriorment havia ocupat l’anomenada “Torre de la 
Senyora Pauleta” i que actualment ocupa el pati sud de 
l’Escola Sagrada Família. Anteriorment,  aquest carrer 
rebia el nom de Santa Rosalia, a excepció del període 
de la Guerra Civil, que s’anomenava carrer de Josep 
Sunyol, i és a partir de 1960 que passa a rebre el nom 
actual. A destacar, la ubicació de la històrica botiga del 
“Champán Boreal”.
En la imagen, se puede ver el inicio de la calle Escoles 
cerca de la avenida del Generalísimo (actual avenida 

Abad, en la década de 1960. Esta calle recibe su nom-
bre a raíz de la ubicación de las primeras construccio-

anteriormente había ocupado la llamada “Torre de la 
Señora Pauleta” y que actualmente ocupa el patio sur 
de la Escuela Sagrada Família. Anteriormente, esta 
calle recibía el nombre de Santa Rosalía, a excepción 
del período de la Guerra Civil, que se llamaba calle Jo-
sep Sunyol, y es a partir de 1960 que pasa a recibir el 
nombre actual. A destacar, la ubicación de la histórica 
tienda del “Champán Boreal”.
Font de la imatge: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la 
Llagosta. Imatge cedida per Joan Pagès Padró i Eli En-
trena Muñoz. Font del text: Revista “Arrels de la Lla-
gosta”, número 2 any 1998. Article: “Nomenclàtor dels 
noms de carrer de la Llagosta”, d’Enric Garcia-Pey.
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Reapertura urgencias nocturnas, ya
Como bien sabéis, durante la pandemia la Generalitat de Catalunya reorganizó 
el sistema de salud. Esta reorganización que se suponía que iba a durar solo 
unos meses, parece que se va consolidando, transformándose así en unos 
recortes en toda regla. 

Desde el Partido Socialista, rechazamos tajantemente todos los recortes. 
El ambulatorio de La Llagosta tiene que volver a dar un servicio de atención 
presencial y dejar las llamadas solo para casos excepcionales, y lo que es 
más importante, la Generalitat de Catalunya debe volver a abrir el servicio de 
urgencias nocturnas en nuestro ambulatorio. 

Estamos y estaremos siempre al lado de los vecinos y vecinas, por eso desde 
aquí queremos apoyar todas y cada una de las movilizaciones que se están 
convocando para defender la sanidad pública y de calidad en nuestro pueblo. 

NUESTRA SALUD NO SE RECORTA.

Hemeroteca

“Nunca había visto La Llagosta con un gobierno con tan poca capacidad de 
reacción”.

“Sigue el problema de las Basuras, el problema de la Inseguridad Ciudadana, 
el Problema de la Suciedad de las calles, el problema de la destrucción del 
mobiliario urbano, el problema de la externalización de servicios que funcionan 
bien, el problema de gastar dinero donde no toca, el problema…”

Això va ser publicat fa set anys a les Xarxes Socials per el nostre actual alcalde, 
com a queixa a la gestió de l’únic govern social, igualitari i defensor del medi 
ambient, liderat per ICV-EUIA, que ha tingut La Llagosta.

arribar a tot, vam fer molts canvis i moltes millores que encara duren avui dia, 
malgrat els esforços socialistes per esborrar tota la nostra ensenya.

Immobilisme, falta de idees i el “laisser faire” són els senyals d’identitat d’un 
govern que no escolta a tota la ciutadania, compromès amb el ciment, 
desinteressat per la preservació i/o recuperació dels espais verds, nula capacitat 
per la lluita per els serveis públics de qualitat, cobrint l’expedient en la lluita per 
la igualtat, en la preservació de la cultura catalana i en el poc recolzament i 
acompanyament del gran teixit associatiu de La Llagosta.

Mocions presentades i projecte de la R3
Al ple de 29 de juliol vam presentar dues mocions que, considerem, han passat 
força desapercebudes: la moció per al reconeixement públic del dol perinatal, 
gestacional i neonatal i la moció en suport a l’amnistia. 

Amb la primera moció es volia visibilitzar públicament una situació de dol que 
moltes famílies pateixen però que encara és tabú, així com exposar qué es po-
dria fer a nivell institucional al respecte. Així, des d’ERC pensem que, per a fer 
efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament ha d’estudiar la ubicació d’un punt 
de record dins del cementiri per a aquelles persones que han patit aquesta pèr-
dua, amb el compromís de donar a conèixer l’existència d’aquest espai de dol 
a través dels seus mitjans de comunicació, així com realitzar campanyes de 
sensibilització i donar suport a les famílies i a les associacions destinades a 
acompanyar en aquest dol que puguin sorgir al municipi, entre d’altres. 

I respecte a la moció en suport a l’amnistia, el que volíem fer palès és que la 
creació d’una llei d’amnistia és perfectament constitucional i que, per tant, a la 
seva creació només li cal una cosa: voluntat política.

Per últim, i sobre el projecte de la R3, seguim considerant que és un “parche” que 
vol fer ADIF per a estalviar-se el seu desviament. Malgrat les nostres reticències, 
vam considerar que el nostre vot el decidiria la ciutadania en una reunió. I, com 
que aquesta ha decidit que endavant amb el projecte, no serem nosaltres qui 
ens oposarem a la seva voluntat i, per això, hem votat a favor en el ple de 30 de 
setembre.

Incumplimientos plenarios

técnicos desarrollados para que guíen, dirijan y ajusten el comportamiento de 
las personas, organizaciones, materias y/o actividades. 

Los reglamentos son garantes del orden, minimizando la oportunidad de que 
surjan fricciones o irregularidades. Impidiendo que los más fuertes impongan su 
voluntad a los más débiles, o que cada quien haga las cosas de manera distinta, 
reforzando el consenso social por el cual construimos nuestra sociedad. 

De poco o de nada le sirven a la ciudadanía que se aprueben medidas que 

que caigan en el olvido porque no fueron sus propuestas. Entre ellas, reducción 
de barreras arquitectónicas, seguimiento de los acuerdos plenarios, el consejo 
escolar municipal el cual no existe, o el uso de patines eléctricos (VMP)…. Sobre 
los VMP en el pleno de la Diputación de Barcelona en febrero 2021 se aprobó por 
unanimidad la propuesta de Ciudadanos para impulsar ordenanzas locales que 
regulen la circulación de los patinetes eléctricos. Instando a poner a disposición 
de los ayuntamientos que lo requieran el asesoramiento, las herramientas y 
directrices necesarias para poder redactar una ordenanza de movilidad, que 
establezca unas normas claras sobre el uso, circulación, estacionamiento, 

elabore una ordenanza que pueda aplicarse de forma homogénea en todos los 

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


