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persones van assistir  

el 13 d’octubre

La concentració va començar 
a les 18.30 hores al costat de 
l’ambulatori, entre l’avinguda 
del Primer de Maig i el carrer 
de l’Estació. A l’acte, van assis-
tir representants de la Plata-
forma en Defensa de la Sani-
tat Pública del Baix Vallès i de 
Marea Blanca, que van desple-
gar una pancarta amb el lema 
Les llistes d’espera maten, no a la 
mercantilització de la salut; l’al-
calde, Óscar Sierra; diferents 
regidors i regidores de l’equip 
de govern i de l’oposició; i cen-
tenars de persones, que van 
obligar a tallar el trànsit de ve-
hicles pels carrers de l’Estació 
i de Vic.

Sanitat pública

L’alcalde de la Llagosta es va 
adreçar a la ciutadania assis-
tent amb la voluntat de conti-
nuar demanant la reobertura 
del servei d’urgències noc-
turnes de l’ambulatori i una 
sanitat pública i de qualitat i 
es va mostrar en contra de les 
retallades de la Generalitat 
de Catalunya. “La Llagosta 
torna a estar al carrer per 
defensar la sanitat pública, 

que és universal. Volem que 
es torni a l’atenció presen-
cial com més aviat millor i la 
reobertura del servei d’ur-
gències nocturnes. Volem 
els serveis com els te níem 
abans de la pandèmia”, va 
dir l’alcalde, que va afegir que 
“la Llagosta era un dels pocs 
municipis on encara hi ha-
via urgèn cies nocturnes i 

tallada encoberta i la ciuta-
dania de la Llagosta ha dit, 
una vegada més, no a les re-
tallades. Volem una sanitat 
pública”.

El portaveu de la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès, Antonio 
López, es va mostrar “satis-
fet per la mobilització a la 
Llagosta, amb moltíssima 
gent, per reclamar un dret: 
les millores en l’atenció pri-
mària. Una de les coses que 

La Llagosta reclama la reobertura de
les urgències nocturnes de l’ambulatori
Més de 600 persones es van concentrar el 13 d’octubre al 
costat de l’ambulatori per reclamar la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària de la 
Llagosta. La protesta va ser convocada mitjançant les xarxes 
socials per diverses persones i l’Ajuntament de la Llagosta, la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i 
Marea Blanca li van donar suport. Els concentrats van demanar 
també que es retorni a l’atenció presencial.

reclamem del llistat que te-
nim a la Plataforma és recu-
perar el servei d’urgències 
nocturnes de la Llagosta”. La 
Plataforma va recollir durant 
la concentració signatures per 

ciències de la sanitat pública, 
com ara baixar la ràtio de les 
llistes d’espera, que es recu-
perin les visites presencials 
i teleassistència per a temes 
administratius, entre d’altres. 

Proposta de Salut

El Departament de Salut de 
la Generalitat proposarà du-
rant aquest mes de novembre 
a l’Ajuntament de la Llagosta 
una solució sobre les urgèn-
cies nocturnes del Centre 

d’Atenció Primària de la nos-
tra localitat. Representants de 
les dues administracions es 
van reunir el 27 d’octubre de  
forma telemàtica per parlar de 
la reobertura de les urgències 
i de la presencialitat a l’ambu-
latori. L’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, i el regidor de 
Salut Pública, Mariano García, 
van reclamar la reobertura del 
servei d’urgències nocturnes. 
Per part del Departament de 
Salut, van participar a la reu-
nió Meritxell Budó, secretària 
d’Atenció Sanitària i Partici-
pació; Anna Aran, gerent de la 
Regió sanitària de Barcelona 
de l’àmbit metropolità nord 
del CatSalut, i Joan Parellada, 
director del Sector sanitari del 
Vallès Oriental.

Els representants de Salut van 
explicar que s’està reprenent 
la presencialitat als ambulato-
ris i que calculen que aquesta 

d’any. Amb la posada en mar-
xa del nou sistema de progra-
mació per motius, creuen que 
un 30% dels tràmits es podran 
resoldre per via telemàtica. Ja 
es pot demanar cita amb el 
metge de capçalera tant per 
La Meva Salut com al mateix 
CAP de La Llagosta.
“Continuarem reclamant la 
reobertura de les urgències 
i ens alegrem que es repren-
gui l’atenció presencial”, va 

litzada la reunió. - José Luis 
Ro dríguez Beltrán / Juanjo 
Cintas

L’alcalde, regidors, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i Marea Blanca, amb una pancarta. 
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El Departament de Salut de 

l’Ajuntament de la Llagosta 
que les obres de construcció 
del nou Centre d’Atenció Pri-

nals del 2022. Representants 
de les dues administracions 
es van reunir el 14 d’octu-

de l’Ajuntament llagostenc 
per parlar sobre aquest nou 
equipament. A la trobada van 
assistir també arquitectes 
de B-CDBAR QUI  TECTURA i 
Ferrei ra,  Crubellati, Maksi-
moviv Ar qui   tectos, que són 
les empreses encarregades 
de la redacció dels projectes 
bàsic i executiu del nou Cen-

SALUT
L’Ajuntament, els arquitectes i Salut es van reunir a la Llagosta

L’inici de l’obra del nou CAP 

tre d’Atenció Primària. En la 
construcció del nou ambula-
tori es tindrà en compte qual-
sevol previsió de creixement 
de la població de la Llagosta 
i també la possible ampliació 

ci també tindrà capacitat per 
acollir urgències nocturnes. - 
Juanjo Cintas

Imatge virtual del futur nou ambulatori de la Llagosta.

Arribar al màxim de població 
possible és el principal ob-
jectiu de la programació pre-
parada per l’Ajuntament de la 
Llagosta amb motiu del Dia 
Internacional de lluita per a 
l’eliminació de les violències 
masclistes. Activitats per a in-
fants, joves, persones adultes 
i per a professionals serviran 
per promoure la prevenció de 
la violència masclista.

Acte principal

L’acte principal tindrà lloc 
el 24 de novembre al Centre 
Cultural. A més de la lectura 
del manifest institucional, hi 
haurà un espectacle de dan-
sa contemporània i text basat 
en poemes del llibre Allò que 
et vaig dir una vegada, de Nú-
ria Serra. L’espectacle porta 
per títol Sabates vermelles i vol 
fer  una anàlisi escènica de les 
relacions humanes i l’entorn 
social. El posarà en escena la 
companyia NSDanza. L’acte 
començarà a les 18 h i cal ins-
cripció prèvia al web www.lla-
gosta.cat/acte25N.
Abans d’aquesta jornada, hi 
ha prevista la instal·lació d’un 
Punt Lila i Multicolor adreçat 
als estudiants de Secundària 
de la nostra localitat. Els dies 
15 i 16 de novembre estarà a 
l’Institut Marina i els dies 23 i 
24 a l’Escola Balmes. Durant 
aquests dies es donarà infor-
mació als joves i es difondrà 

la programació del 25N. El 22 
de novembre hi ha programat 
un taller de defensa personal. 
L’activitat tindrà lloc a les 19 
h al Complex Esportiu Muni-
cipal El Turó. Per participar-hi 
cal inscriure’s a la pàgina web  
www.llagosta.cat/defensaper-
sonal. El dia del taller cal por-
tar mascareta, roba còmoda, 
aigua i tovallola.

L’Hora del conte

Els més petits també tindran 
el seu espai a la programació 
del 25N amb una Hora del 
conte especial organitzada per 
la Biblioteca. Puri Ortega ex-
plicarà el conte Jo vaig amb mi. 
Serà el 25 de novembre a les 
18.15 h al Centre Cultural. Els 
infants que vulguin assistir-hi 
s’han d’apuntar a la Biblioteca.
La darrera activitat de la pro-
gramació del Dia Internacio-
nal de lluita per a l’eliminació 
de les violències masclistes 
tindrà lloc el 26 de novembre 
i consistirà en una jornada de 
formació per a professionals 
que intervenen en el circuit 
d’atenció a les víctimes de vio-
lència masclista. La jornada es 
presenta sota el nom de L’abor-
datge de les violències masclistes 
a la Llagosta. 
A més, durant aquests dies, a 
la Biblioteca de la Llagosta es 
podrà trobar material biblio-

ta. - Xavi Herrero

de les violències masclistes

IGUALTAT

El Consell d’Administració de 
l’Adif ha aprovat en la seva úl-
tima reunió la licitació de les 
obres de la construcció per a la 
connexió del Corredor Medi-
terrani d’amplada internacio-
nal de l’estació intermodal de 
la Llagosta. El contracte, que 
compren operacions en la pla-

s’ha licitat amb un pressupost 
de 66,3 milions d’euros i un 
termini d’execució estimat de 
26 mesos.
Amb aquest projecte es vol do-

guració del Corredor Mediter-
rani, ja que la instal·lació de la 
Llagosta es podrà connectar 
amb l’amplada internacional 
a la Línia d’Alta Velocitat Ma-
drid-Barcelona-Figueres, per 

convertir-se aquesta terminal 
intermodal i logística en un 
emplaçament estratègic per a 
la potenciació del transport de 
mercaderies per ferrocarril en 
l’eix mediterrani, segons in-
forma l’Adif en un comunicat.

Estratègic

El principal objectiu d’aques-
tes actuacions és adaptar la 
terminal als estàndards euro-
peus de tractament de mer-
caderies i adequar el centre 
multimodal mitjançant l’am-
plada mixta com a emplaça-
ment estratègic del nord de 
Barcelona pel tractament de 
trens de mercaderies de lon-
gitud estàndard interoperable 
de 750 metres, connectant 

SOCIETAT
El pressupost d’aquesta actuació és de 66,3 milions d’euros

la intermodal de la Llagosta
l’amplada mixta a la línia El 
Papiol-Mollet i l’amplada es-
tàndard en la línia d’alta ve-
locitat, totes dues des de la 
bifurcació de Mollet. Amb la 
licitació d’aquest contracte es 
vol transformar la terminal de 
la Llagosta en un dels princi-
pals nexes estratègics d’Espa-

internacionals. Entre les prin-
cipals actuacions a realitzar 
destaca la remodelació de la 
terminal ferroviària de la Lla-
gosta mitjançant el llevant de 
la instal·lació tècnica i l’estesa 
d’una nova platja de vies com-
posta per vies paral·leles amb 
longituds superiors a 750 me-
tres, muntades en ample mixt 

Rodríguez Beltrán

CULTURA

La Llagosta tornarà a acollir el Mercat Medieval els dies 20 i 21 de 
novembre. L’activitat es desenvoluparà a la rambla de l’avinguda 
de l’Onze de Setembre. A més de les tradicionals parades amb 
productes artesanals, durant els dos dies, hi haurà cercaviles mu-
sicals, atraccions ecològiques i batucades. - J.C.

Torna el Mercat Medieval
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La infermera llagostenca Glo-
ria González i la Colla Gegan-
tera de la Llagosta van orga-
nitzar el dia 17 d’octubre la 
sisena edició de la Caminada 
contra el càncer de la nostra 
localitat amb la participació 
d’unes 250 persones. Amb 
aquesta activitat s’han recap-
tat més de 2.000 euros per a 
Oncovallès, l’entitat que dona 
suport a la nostra comarca 
a persones amb càncer i als 
seus fami liars.

Marea rosa

Totes les persones es van con-
centrar abans de les deu del 
matí a la plaça d’Antoni Baqué. 
La Caminada va començar i 

Durant les setmanes prèvies 
es van poder aconseguir els 
dorsals solidaris als comerços 
col·laboradors, Foto Estudi 
Damián, Calzados Milenium, 
Merceria Paquita, El Hilo Rojo, 
Eljaanin Phones i el Taller de 

Ideo. L’acte també va comptar 
amb la col·laboració de Vista 
Òptica, la Jijonenca, Cerve-
cería Juan (Gio) i la Farmàcia 
Nadal. 
“La marea rosa va ser una 
passada; no m’esperava tan-
ta gent i també hi van venir 
persones de Santa Perpètua 
de Mogoda, Badalona i San-

SOLIDARITAT
Amb l’organització de Gloria González i de la Colla Gegantera

en la Caminada contra el càncer

ta Coloma de Gramenet”, ha 
destacat Gloria  González, que 
està molt satisfeta amb la par-
ticipació. 
També ha fet un balanç “molt 
positiu” el president de la Co-
lla Gegantera de la Llagosta, 
Pablo Martín, que ha assegu-
rat que “continuarem orga-
nitzant la Caminada”. - J.C.

Una desena de tallers vinculats 
amb la riera de Caldes van ser 
els protagonistes de la celebra-
ció del Dia de la riera, que va 
tenir lloc el 23 d’octubre al Parc 
Popular. L’entitat Viu la Rie-
ra, formada per associa cions, 
persones i els ajuntaments de 
Caldes, Palau, Santa Perpè-
tua i la Llagosta, va organitzar 
amb èxit la jornada per donar a 
conèixer la fauna i la vegetació 
de la riera a la ciutadania.

Caixa niu

El taller que va tenir més èxit 
va ser el de la creació d’una 
caixa niu per a ocells. També 
hi va haver tallers de joguines 
i mandales, un sensorial per 

plantes per l’olfacte, un vídeo 
amb imatges capturades de 
l’entorn natural de la riera, la 

MEDI AMBIENT
El Parc Popular va acollir una desena de tallers

La Llagosta va celebrar el
Dia de la riera el 23 d’octubre

reutilització de canyes per fer 
diversos elements i la planta-
ció de petits testos per empor-
tar. “L’objectiu era donar a 
conèixer la riquesa de la rie-
ra, el potencial que su posa 

per a la població i sensibilit-
zar sobre el medi ambient”, 
va explicar un dels membres 
de l’entitat Viu la Riera i veí de 
la Llagosta, José Luis Mediavi-
lla. - José Luis Rodrígue z

Un dels tallers que es van desenvolupar al Parc Popular.

L’inici de la Caminada contra el càncer.
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El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat el projecte del procés par-
ticipatiu per a la determinació 
dels usos futurs de la masia 
de Can Baqué. Es tracta d’un 
document, elaborat per les 
regidories de Participació Ciu-

tota una sèrie d’accions per tal 
que la ciutadania decideixi a 
què es destinarà Can Baqué, 
una vegada rehabilitada.
Estan previstes diverses ses-
sions informatives adreçades 

riorment podran presentar les 
seves propostes. Una vegada 
analitzades les idees i com-
provada la seva viabilitat, es 
farà una votació per decidir 
els usos de Can Baqué.

Sessió informativa

El Saló de plens de l’Ajunta-
ment acollirà el 8 de novem-
bre, a les 19 hores, un acte 
en el qual s’explicarà a la ciu-
tadania tot aquest procés de 
participació. Durant aquest 
mes, també es portaran a ter-
me diferents jornades partici-

ció de Jubilats i Pensionistes, 
per una banda, i per a l’alum-
nat de segon de Batxillerat de 
l’Institut Marina, per l’altra. 
L’objectiu és donar la màxima 
informació sobre la masia de 
Can Baqué per tal que des-
prés es puguin presentar les 
propostes d’ús. A més, tothom 
que vulgui podrà completar 

una enquesta amb les seves 
aportacions. També s’ha pro-
gramat un taller de debat.

d’aportacions de la ciutada-
nia (jornades participatives, 
enquesta i debat), es portarà 
a terme un treball intern per 
part d’una comissió transver-
sal de l’Ajuntament per tal de 
valorar i analitzar les diferents 
propostes presentades i des-
cartar aquelles on concorri 
algun factor condicionant que 
les faci inviables.

Votacions

Una vegada realitzat aquest 
treball i tenint en compte, per 
una banda, aquells usos que 
hagin obtingut un major su-
port social i, d’altra banda, les 
compatibilitats d’usos i altres 

URBANISME I PARTICIPACIÓ
L’Ajuntament iniciarà un procés participatiu aquest mes

La ciutadania decidirà l’ús
de la masia de Can Baqué

consideracions tècniques, es 
presentaran a la ciutadania 
diverses propostes que se 
sotmetran posteriorment a 
votació. D’aquesta votació en 

que es destinarà la masia de 
Can Baqué. 
Podran votar totes les perso-
nes majors de 16 anys em-
padronades al municipi de la 
Llagosta. Les votacions s’hau-
ran de realitzar preferentment 
de forma telemàtica a través 
de la plataforma Participa 311 
(www.llagosta.cat/participa). 
No obstant això, per facilitar 
al màxim la participació, les 
persones que no tinguin accés 

cina d’Atenció a la Ciutadania  
amb l’assessorament de per-
sonal de l’Ajuntament de la 
Llagosta. - Juanjo Cintas

La masia de Can Baqué.

L’Ajuntament de la Llagosta 
va aprovar de forma inicial 

2022 durant el ple ordinari 
del mes d’octubre, celebrat el 
dia 28. El tipus de l’Impost de 
Béns Immobles, concretament 
de la tarifa corresponent als 
béns urbans, passarà a ser del 
0,859, la qual cosa suposa un 
increment del 4,76%.
La tarifa aplicable a la recolli-
da d’escombraries i neteja vià-
ria, en la part de residus domi-
ciliaris, s’incrementa un 11%. 
En aquest sentit, l’Ajuntament 
recorda que durant aquest 
2021 va fer un important es-
forç econòmic amb la conge-
lació d’aquesta tarifa. A més, 
els informes tècnics emesos 
per a l’exercici 2022 pre veuen 
un increment dels costos d’un 
4,28%, amb una desviació en-
tre els costos previstos per a 
l’exercici 2022 i els ingressos 
de 2021 d’un 34,41%. Això fa 
inviable una nova congelació 
de la tarifa, segons els respon-
sables municipals. 

En aquesta mateixa ordenan-

tructuració del quadre de tari-
fes corresponent a la recollida 
d’escombraries domiciliàries 
comercials, atesa la necessitat 
d’adequar les tarifes a la pro-
ducció real de cada tipologia 
d’activitat comercial i/o indus-
trial. 

la tarifa corresponent a l’ocu-
pació de la via pública mit-
jançant el Mercat Setmanal 
Ambulant, que consisteix en 

l’exempció de pagament del 
primer trimestre. S’incremen-
tarà aquesta mateixa tarifa per 
a la resta de l’exercici 2022 i 
següents en un 11%, per tal 
d’adaptar-la a l’increment dels 
costos de la recollida d’escom-
braries i la neteja viària.
S’incrementen també els abo-
naments totals al Complex 
Esportiu Municipal El Turó 
amb l’objectiu d’alleugerir la 
càrre ga econòmica que supo-
sa el centre per a l’Ajuntament 
i intentar equilibrar els costos 
de gestió amb els ingressos 
associats a l’activitat. Es pro-
posa l’increment dels abona-
ments totals mensuals en una 
xifra lineal de 3 euros, que es 
trasllada als packs anuals, tri-
mestrals, semestrals, etc..., en 
increments més baixos per fer 
més atractiva la vinculació a 
llarg termini al centre. 

reguladora del preu públic 
pels serveis prestats per l’Es-
cola Municipal de Música, ate-
nent al canvi del model de ges-
tió que ha passat a ser de preu 
privat. 
L’any passat, a causa de la crisi 
econòmica derivada de la pan-
dèmia de la Covid-19, l’Ajunta-
ment de la Llagosta va decidir 
la congelació dels principals 
impostos i taxes, assumint 

corres ponents.
Ara, però, l’Ajuntament con-
sidera que el 2022 ha de co-
mençar a ser l’exercici de l’ini-
ci de la recuperació i s’estan 
reobrint diversos serveis que 
van quedar aturats durant el 
2020. L’Ajuntament remarca 

s’han apujat. - Juanjo Cintas

Aprovades inicialment les
ECONOMIA
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L’Ajuntament de la Llagosta 
ha instal·lat contenidors de 
recollida d’oli domèstic usat a 
l’avinguda del Primer de Maig, 
al passeigs de Joan Miró i del 
Pintor Sert i als carrers del 
Mercat i de Sant Llorenç. Els 

que acumulin l’oli a casa seva 
en una ampolla de plàstic i la 
llencin al contenidor més pro-
per al seu domicili.
El vessament de l’oli a l’aigua 
comporta greus problemes 
per la capa que forma a la seva 
superfície, que n’impedeix la 
correcta oxigenació. Si se se-
para l’oli a casa, es contri bueix 
a la conservació del medi am-
bient sense vessaments de 
cap tipus a la natura i també 
s’aconsegueix un estalvi en el 
tractament de les aigües resi-
duals a les depuradores i en el 
manteniment de les canona-
des i la xarxa de clavegueram.

A més, l’oli recollit es recicla 
i es transforma en biodièsel. 
Així es redueixen els gasos 
d’efecte hivernacle en la fa-
bricació i la seva posterior uti-
lització. El biodièsel produeix 
un 80% menys d’emissions 
que el petroli i és un recurs 
renovable. - J.C.

Nous contenidors al carrer 
per recollir oli domèstic usat

MEDI AMBIENT

Més d’una vintena de persones 
van assistir el 26 d’octubre a 
una sessió de benvinguda de 
l’Ajuntament de la Llagosta als  
als nouvinguts al nostre muni-
cipi. L’acte, celebrat al Saló de 
plens, tenia per objectiu infor-
mar a la nova ciutadania sobre 
els serveis i recursos que tenen 
a la seva disposició.
L’alcalde, Óscar Sierra, va do-
nar la benvinguda als assis-
tents. “És molt important com 
a veïns i veïnes que coneguin 
els serveis que tenen. És una 
bona eina fer aquestes troba-
des i fer el seguiment tutorit-
zat per poder presentar tots 
els serveis que estan a la seva 

SOCIETAT
Més d’una vintena de persones van assistir a l’acte

la Llagosta a la nova ciutadania

L’alcalde parla amb les persones nouvingudes. 

disposició, com ara on està la 
Policia Local, quines línies 
de trens o d’autobús hi ha al 

municipi o quines gestions 
poden fer a l’Ajuntament”, 
explicava l’alcalde. - J.L.R.B.

L’Ajuntament de la Llagosta va 
celebrar el 19 d’octubre al Cen-
tre Cultural la primera sessió 
del taller de participació ciu-
tadana, que va comptar amb 
l’assistència d’una dotzena 
de persones vinculades amb 
diverses entitats de la nos-
tra localitat. El taller formava 
part del projecte que va ini-
ciar l’Ajuntament fa uns me-
sos per redactar el Pla Direc-
tor de Participació Ciutadana, 
que té per objectiu promoure 
la participació ciutadana, tro-
bar nous espais i crear nous 
processos. En aquesta prime-
ra sessió es va treballar en la 
fase de diagnosi, que perme-

febles de la participació de la 
nostra localitat. 

Fase de diagnosi

“Des de l’Ajuntament, fa 
temps que treballem en la 
participació ciutadana, com 
ara amb els pressupostos 
participatius, però volem 
tenir les eines per generar 
un pla director i fer que el 
poble sigui més participatiu 
i la ciutadania pugui formar 

part de les decisions estra-
tègiques i rellevants del mu-
nicipi”, va explicar el regidor 
de Participació Ciutadana, 
Marc Ruiz.
En aquesta fase de diagnosi, 
l’equip redactor del Pla Direc-
tor s’ha reunit amb regidors i 
tècnics de l’Ajuntament i ara 
ho ha fet amb la ciutadania. 
“En una segona fase, es po-
saran en comú totes les re-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La sessió forma part de la fase de diagnosi del Pla Director

Una dotzena de persones van 

i febles; posteriorment es 
marcaran uns objectius en 

ment, es farà la redacció del 
Pla Director amb les conclu-
sions. Un cop tinguem això, 
farem servir aquest Pla Di-
rector per redactar el regla-
ment de participació ciu-
tadana, que serà l’eina que 
regularà la participació”, va 
afegir Marc Ruiz. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

El regidor Marc Ruiz es dirigeix als assistents.

SOLIDARITAT

La 13a edició del Gran Recapte 
d’Aliments se celebrarà aquest 
mes de novembre. Les dates 
seran del 19 al 27 de novem-
bre als establiments i de l’11 
de novembre a l’11 de desem-
bre per al Gran Recapte on line.
L’any 2020, els Bancs dels Ali-

mat de la campanya a causa de 
la irrupció de la pandèmia de 
la Covid-19, substituint la re-
collida massiva d’aliments per 
una campanya virtual de dona-
cions monetàries. 

Gran Recapte d’Aliments
Tot i el canvi de format, el vo-
luntariat continua sent clau 
i tornarà a estar present als 
punts de recollida malgrat su-
primir la donació física d’ali-
ments. Amb la suma de les do-
nacions recollides, els Bancs 
dels Aliments adquiriran els 
productes en funció de les ne-
cessitats en els diferents perío-
des de l’any. 
A la Llagosta, amb la col·labo-
ració de Rems, es podran fer 
le s donacions als supermer-
cats Sorli i Dia. - J.C.



Un centenar de persones van 
assistir al sopar de la celebra-
ció del 25è aniversari de la 
Peña Madridista de la Llagos-
ta. La festa va tenir lloc el 15 
d’octubre al Centre Cultural i 
va servir per homenatjar un 
dels seus socis, Antonio Gar-
cía Robledo, medallista olím-
pic d’handbol.

Tomás Roncero

A l’acte van convidar també el 
periodista Tomás Roncero. El 
sopar va comptar amb la pre-
sència d’Óscar Sierra, alcal-
de de la Llagosta; Pepe Ribó, 
president de la Federación de 
Peñas Madridistas de Cata-
lunya; i Fran Ruiz, regidor de 
Cultura.
L’acte va començar amb el 
parlament del president de la 
Peña Madridista de la Llagos-
ta, Antonio Rubio, que va fer 

va dir que a més de ser una 
gran persona i un bon espor-
tista, “va néixer el 6 de març, 
el dia que va néixer el Real 
Madrid, és que no podia ser 
d’un altre equip”. 

una menció especial “als que 
durant aquests 25 anys han 
marxat i ja no estan aquí, 
aquesta festa també és per 
a ells, els recordem i molt”. 
Per la seva part, Pepe Ribó va 
destacar que “hem intentat 
fer l’assemblea de penyes 
tres vegades a la Llagosta, 
però per la pandèmia l’hem 
hagut de suspendre i aquest 

les penyes de la federació en 
dos anys”.
Antonio García Robledo va 
agrair l’homenatge de la Peña 
Madridista, “especialment al 
meu oncle, Pepe, perquè si 
hi ha algú que ha aconseguit 
que jo estigui tant arrelat a 
la Peña Madridista és ell, 
que des que es va fundar 
l’any 1995 em va animar a 
fer-me soci”. Tomás Roncero 
va animar la festa amb la seva 
intervenció. D’Antonio García 

SOCIETAT
Un centenar de persones, entre elles Antonio García Robledo, van assistir al sopar

El Centre Cultural va acollir l’acte del 
25è aniversari de la Peña Madridista
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Óscar Sierra va dir que “la 
Peña Madridista no és no-
més futbol, és molt més, és 
germanor, és fraternitat, és 
festa, pantalles gegants, nits 
d’atreviment”. - X. Herrero 

SOCIETAT

Animalets ha fet un bon balanç 
de la Castanyada organitza-
da el 22 d’octubre. L’entitat va 
aconseguir recaptar uns 400 
euros, a més de diverses do-
nacions d’alguns establiments 
de la nostra localitat. Prop de 
200 persones van passar al 

Castanyada celebrada al seu refugi de gats

llarg de tota la tarda pel refugi 
d’Animalets, situat al costat de 
la riera Seca. Un total de 160 
persones van fer l’aportació 
solidària de tres euros. La res-
ta eren menors acompanyants 
que no pagaven el donatiu. Els 
assistents van poder visitar el 

La taula presidencial del sopar d’aniversari.

refugi i conèixer els gats que 
estan en adopció. De la jornada 
van sorgir quatre adop cions i 
tres apadrinaments. La presi-
denta de l’entitat, Montse Se-
gura, ha explicat que “estem 
molt contents, primer per la 
bona acollida i després per 

la recaptació, que sempre 
fan falta diners”. Segura ha 
indicat que “no ens ho espe-
ràvem, te n’adones, tot i que 
sembli que estem sols, que 
hi ha molta gent al darrere. 
La gent ens felicitava i això 
és el que t’omple”. L’acte va 
comptar amb la col·laboració 
de Superfresc, el personal de 
Caprabo i Bodegas Segalés. 

nada per presentar el seu ca-
lendari solidari, que ja està a la 
venda. - Xavi Herrero

JOVENTUT

El Servei d’Informació Ju-
venil de l’Ajuntament de  la 
Llagosta organitza un taller 
en línia adreçat a famílies 
que volen aprendre a com 
fer un bon ús de les pan-
talles. L’activitat porta per 
nom Famílies i pantalles, com 
s’ha d’actuar?
L’objectiu principal del ta-
ller és reforçar el rol paren-
tal de les famílies davant de 
l’ús de pantalles, com ara 
mòbils, tauletes o video-
jocs. Les sessions volen fa-

acompanyament en què els 
participants obtindran les 
eines i recursos per preve-
nir i gestionar situacions 
problemàtiques derivades 
de l’ús inadequat de les 
pantalles. Durant l’activitat 
es proporcionaran pautes 
bàsiques per aprendre a 
fer-ne un ús responsable.

  Dues sessions

El taller es farà en dues ses-
sions, els dies 15 i 22 de 
novembre, de 18 a 20 h. La 

res d’aquest 4 de novembre 
a través de l’Instagram de 
joventut, @joventut_ajun-
tament_llagosta; per correu 
electrònic, llgt.pij@llagosta.
cat; per telèfon, 93 560 39 
11, extensió 2001; o pre-
sencialment a Can Pelegrí.
L’activitat anirà a càrrec del 
servei de prevenció i aten-
ció en les addiccions a les 
drogues i les pantalles de la 
Diputació. - Xavi Herrero

Taller per a
famílies sobre 
l’ús de pantalles
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La nova temporada del Club 
de Lectura de la Biblioteca de 
la Llagosta va començar el 6 
d’octubre amb la trobada amb 
l’autora Núria Pradas per co-
mentar el llibre Tota una vida 
per recordar, que va ser premi 
Ramon Llull el 2020. L’acte va 
tenir lloc al Centre Cultural i 
va comptar amb una trentena 
d’assistents.

Presencialitat

La novel·la se situa l’any 1932 
quan una noia plena de talent 
busca deixar empremta en 
un món d’homes en els inicis 
daurats de Disney Studios. “Jo 
no diria que és una novel·la 
feminista, però sobretot són 
valors de lluita, que pot fer 
una dona, un home o un in-
fant. La protagonista és una 
lluitadora perquè quan vol 
ser dissenyadora li diuen 
que no és possible perquè 
és un món d’homes”, va ex-
plicar Núria Pradas, que es va 
mostrar satisfeta de recuperar 
la presencialitat dels clubs de 
lectura.
El Club de Lectura de la Llagos-
ta va iniciar el nou curs amb 
més d’una vintena de perso-

nes. “Acostumem a ser una 
vintena, tot i que en aquest 
hi ha hagut una trentena de 
persones interessades”, va 
dir la responsable del Club de 
Lectura, Conchi Fernández, 
que recorda que les trobades 
del grup són mensuals i ober-
tes a la ciutadania. En l’acte, 
també hi havia el regidor de 
Cultura, Fran Ruiz, que va ani-
mar a la ciutadania a partici-
par en aquests grups de debat 
de lectura de la Biblioteca.

CULTURA
L’escriptora Núria Pradas, protagonista de la primera sessió

Inaugurat el Club de Lectura 

La pròxima trobada del Club 
de Lectura serà el 9 de novem-
bre i també comptarà amb 
una autora d’excepció, Maria 
Barbal, que parlarà del llibre 
Tàndem, que va rebre el premi 
Josep Pla el 2021. Està previst 
que l’acte sigui presencial al 
Centre Cultural, a les 19 hores, 
i reuneixi els diferents parti-
cipants dels clubs de lectura 
de les biblioteques del Vallès 
Orien tal. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

Conchi Fernández i Núria Pradas (a la dreta).

El Centre de Formació d’Adults 
(CFA) de la Llagosta va inau-
gurar el curs 2021-2022 el 6 
d’octubre amb una xerrada 
virtual amb el vulcanòleg ca-
talà Xavier de Bolós, que és 
investigador i professor de la 
Universitat Nacional Autòno-
ma de Mèxic. El vulcanòleg 
va fer una petita història dels 
estudis sobre els volcans i va 
acabar posant com a exemple 
el volcà actiu de La Palma, a 
les Illes Canàries. “La gestió 
i el seguiment des de l’erup-
ció del volcà ha estat excep-
cional per les autoritats en 

territorial de les zones amb 
volcans, com ara a La Pal-
ma i Tenerife”, va dir Xavier 
de Bolós. A més, el vulcanòleg 
també va explicar el cas català 
dels volcans amb la comarca 
de la Garrotxa on la proba-
bilitat d’una erupció en els 
pròxims anys “és molt i molt 
baixa”.
De Bolós també va respondre 
els diferents dubtes i pregun-
tes de l’alumnat de l’escola 
d’adults i d’algunes persones 

connectades en la conferèn-
cia. L’acte va acabar amb les 
paraules del director del Cen-
tre de Formació d’Adults, Abel 
Lacruz, que va recordar que 
les classes ja s’havien iniciat 
i va anunciar que enguany es 
pretén recuperar les sortides 
extraescolars.

Més de 620 estudiants

El CFA ja té en marxa totes les 
classes d’aquest curs 2021-
2022. Actualment, són més de 
620 persones les que estudien 
a l’escola d’adults. Els respon-
sables del centre asseguren 
que el nombre d’estudiants 
creixerà, ja que tenen matrí-
cula viva durant tot el curs. 
Enguany, l’oferta és més àm-
plia que en cursos anteriors, 
amb classes d’anglès al matí i 
a la tarda i classes d’informà-
tica de forma semipresencial. 
“Amb aquesta mesura apro-

i ens adaptem a la gent que 
treballa, que només ha de 
fer presencialment la meitat 
de les classes”, va manifestar 
Lacruz. - José Luis Rodríguez

Comença un nou curs al
EDUCACIÓ

Xavier de Bolós.

Les activitats de gimnàstica 
per a gent gran es van iniciar 
el 4 d’octubre al Pavelló Anto-
nio García Robledo. En total, 
s’han inscrit prop de 200 per-
sones, majors de 60 anys, que 
estan repartides entre vuit 
grups diferents en horaris de 
matí i tarda de dilluns a dijous.
Les classes tenen com objec-
tiu fer exercicis de gimnàstica 
suau que permetin la mobilitat 
articular, un millor posiciona-
ment del cos i una activació 
muscular. Cada sessió té una 
durada màxima de 45 minuts 
i cada grup en farà dues a la 
setmana. - J.L.R.B.

SOCIETAT
Prop de 200 persones majors de 60 anys s’hi han inscrit

S’inicien les activitats de 
gimnàstica per a gent gran

Una de les sessions al Pavelló Antonio García Robledo.

MEDI AMBIENT

El grup de persones llagosten-
ques vinculades amb Viu la 
Riera ha posat en marxa una 
pàgina web “per mostrar la 
riquesa mediambiental de 
l’entorn”, explica José Luis 
Mediavilla, un dels impulsors 
d’aquesta iniciativa. En la pà-
gina lallagostaverde.com es 
poden llegir articles sobre el 

Nou web sobre la riquesa
mediambiental de la Llagosta

medi ambient de l’entorn de la 
nostra localitat i també empla-
çaments, com ara l’Arboleda o 
els horts urbans. 
A més, hi ha molta informació 
sobre la fauna dels entorns na-
turals que envolten la Llagosta.  
També es poden consultar es-
crits sobre la història de la nos-
tra localitat. - J.L.R.B.
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L’Escola Municipal de Música 
de la Llagosta ha iniciat el curs 
2021-2022 amb una norante-
na d’alumnes. El centre, que 

grí, manté la matrícula oberta 
al llarg del curs, que s’allarga 

“Hem recuperat una desena 
dels alumnes que vam per-
dre per la Covid, tot i que en-
cara tenim capacitat de mi-
llorar per arribar als prop 
de 110 alumnes que vam te-
nir poc abans de l’esclat de 
la pandèmia”, assenyala el 
director de l’Escola Municipal 
de Música, Gerard Araiz, que 
explica que el curs s’ha ini-
ciat amb normalitat, tot i que 
a les classes encara s’ha de 
dur la mascareta: “Estem vi-
vint una desescalada a l’Es-
cola de Música perquè ja no 
tenim limitacions d’afora-
ment”.

EDUCACIÓ

L’Escola Municipal de Música

L’Escola de Música ofereix 
tota mena d’instruments per 
aprendre, com ara guitarra, 

i bateries. A més, hi ha una 
coral d’infants i una d’adults i 
un grup de projectes de crea-

SOCIETAT

El nou calendari solidari
d’Aspayfacos ja és a la venda

tivitat. A l’Escola Municipal de 
Música es fan classes adre-
çades a infants, però també 
a persones adultes. L’Escola 
Municipal de Música preveu 
recuperar els concerts de Na-
dal i Estiu presencials. - J.L.R.

Aspayfacos ha tornat a editar 
aquest any el seu calendari 
solidari. L’entitat que aplega a 
persones amb diversitat fun-
cional i als seus familiars ha 
recuperat així una de les ac-
cions per recaptar fons per a 
les seves activitats, que va que-
dar aturada a causa de la pan-
dèmia. El calendari solidari es 
pot aconseguir per tres euros a 
diversos comerços. 

Natura

Enguany, les imatges que il·lus-
tren el calendari tornen a estar 
protagonitzades pels usuaris 

són obra d’Antonia Guevara, 
de Foto Damián, i volen mos-
trar també la connexió amb la 
natura. La presidenta d’Aspay-
facos, Mónica Reyes, ha indicat 
“que cada any volem fer un 
calendari diferent i aquest 

to més artístic”. El calendari 

s’ha pogut editar gràcies a la 
col·laboració de molts comer-
ços de la nostra localitat.
Aspayfacos ja està en plena di-
nàmica de curs. A l’igual que 
el curs passat, les activitats es 
porten a terme al Nou Casal, ja 
que els prop de 20 usuaris no 
caben a la seva seu de la plaça 
de Cinto Pagès. A més, l’espai 
no està adaptat per acollir a les 
persones que van en cadira de 
rodes, que aquest any en són 
dues. Reyes ha explicat que 
“farem servir el Nou Casal 

propi adaptat”. La novetat 
d’aquest any serà la recupera-
ció de les sortides, que es van 
suspendre per  la pandèmia. 
Aquest curs també està pre-
vist organitzar xerrades per 
als pares i mares. La primera 
d’aquestes xerrades ja es va fer 
al mes d’octubre i va tractar so-
bre assessorament jurídic en 
relació a decisions de futur. - 
Xavi Herrero
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Una de les classes de l’Escola Municipal de Música.
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Per què s’ha canviat de federació 
aquesta temporada?
La nova junta va decidir que el club 
necessitava un altre rumb i un altre 
direcció. Crec que el club estava 
estancat a la Federació Catalana 
de Futbol Sala i estem millor a la 
Federació Catalana de Futbol. Aquesta 
federació és de major qualitat i és una 
inversió a llarg termini. Quan passin 
les temporades, tindrem els fruits. 
Hem fet una bona gestió i s’està 
treballant molt bé. 

Com estan sent els primers mesos 
com a president?
Portem tres mesos treballant molt bé, 
principalment pel canvi que hem fet 
de federació, que ara tots els nostres 
equips estan a la Federació Catalana 
de Futbol. Tenim una junta de set 
persones i cadascun de nosaltres té 
el seu àmbit d’actuació. A més, s’ha 
fet una pretemporada molt bona, 
Óscar i Dani han treballat molt bé la 

temporada amb una intensitat molt 
bona. 

Quin nombre d’equips teniu 
aquesta temporada 2021-2022?
Aquesta temporada tenim set equips 
federats, un infantil, dos cadets, dos 
juvenils i dos sèniors. També tenim 
un equip sènior femení, que no està 

canvia en ser ara president?
No crec que sigui una responsabilitat 
molt dura, tot i que sí que és cert que 
hi ha més responsabilitat. Ho porto 
molt bé perquè tinc uns companys 
de directiva que em donen molt 
suport. Estic content, motivat i amb 
molta il·lusió per desenvolupar una 
bona feina amb el Fútbol Sala Unión 
Llagostense. 

Com es compagina el futbol sala 
amb la teva vida personal?

que ho puc compaginar molt bé. Tot i 
que hi ha vegades que tinc trucades 
o missatges a totes hores del dia. Tot 
i això, ho estic compaginant molt bé 
i no em suposa cap mal de cap. Jo 
porto una dècada vinculat amb aquest 
club, com a entrenador i jugador 
dels dos equips sèniors. Quan Javier 
Castañeda va decidir que no volia 
continuar com a president, alguns 
amics del club van decidir que jo era 
la persona que podia portar aquest 
càrrec. Així que estic content d’agafar 
aquesta responsabilitat. 

Què vol dir ser del Fútbol Sala 
Unión Llagostense?
Ser del Fútbol Sala Unión Llagostense 
vol dir aprendre uns valors de futbol 
sala i personals, perquè ens agrada 
treballar per formar persones. Ens 
agrada veure que aprenen uns valors 

de l’equip de noies és que elles 
s’ho passin molt bé, entrenin i que 
aprenguin aquest esport. 

Penseu federar el sènior femení?
Ara per ara no s’ha plantejat aquesta 
opció, però qui sap de cara al futur. 
Podria ser una opció. 

A la directiva segueix l’expresident 

seva tasca? 
Crec que Javier Castañeda ha fet 
un treball brutal aquests anys i, 
evidentment, és la persona més 
important del club. Jo sempre li dic 
que és el president d’honor del Fútbol 
Sala Unión Llagostense per sempre. 
Estem molt contents que s’hagi 
quedat amb nosaltres, perquè té 
molta experiència i ens està ajudant 
moltíssim. Esperem que pugui seguir 
amb nosaltres molts anys més. 

La directiva sou una colla d’amics...
Sí, som amics. Tenim una junta de 
directius però som un grup d’amics 
que portem molts anys vinculats al 

que és que el club creixi i que els 
infants aprenguin els valors esportius, 
jugar a futbol sala, progressar i que 
puguin tenir un reconeixement dins 
de la pista.

Has estat jugador i entrenador. Què 

els infants i que vagin progressant 

Quins són els objectius de la 
temporada? 
Aquesta temporada és un curs 
d’adaptació a la nova federació, 
així que ens la prenem amb calma. 
Tenim molts bons equips i les bones 
pretemporades que hem fet donen 
lloc a tenir un optimisme molt bo. 
L’objectiu és l’adaptació, però, si vénen 
ascensos, estarem contents i feliços. 
El canvi ha estat per fer una progressió 
temporada rere temporada. 

Porteu la samarreta groga, per 
què?
Això té a veure perquè quan Javier 
Castañeda va fundar el club ho va 
fer amb els colors de la bandera de 
la Llagosta, que és groga. Va ser una 
decisió que va posar en marxa Javier 
Castañeda i a nosaltres ens agrada, la 
respectem i continuarà així.  

Com veus el futur del Fútbol Sala 
Unión Llagostense?
El pensament que tenim a llarg 
termini en aquesta Federació Catalana 
de Futbol és consolidar una posició en 
l’ens federatiu i intentar que el club 
tingui un nom al municipi. La intenció 
és seguir treballant per aconseguir 
ascensos els pròxims anys. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Tot i tenir 30 anys, té una àmplia trajectòria 
al futbol sala. Des de fa uns mesos, és el 
president del Fútbol Sala Unión Llagostense. 
Anteriorment, havia estat jugador del primer 
i del segon equip del club i també ha estat 
entrenador de la base. Una de les primeres 
decisions de la seva junta va ser marxar de la 
Federació Catalana de Futbol Sala per tornar a 
les lligues de la Federació Catalana de Futbol.

Isidro Monràs

“Al FS Unión 
Llagostense ens 
agrada treballar per 
formar persones”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia jugarà 
aquest cap de setmana a la 
pista de Les Corts UBAE. Els 
dos conjunts sumen set punts 
després de sis jornades i estan 
situats a la zona mitjana de la 

La Concordia va perdre dis-
sabte per 0 a 2 contra l’In-
tersala Promesas Zaragoza 
al Complex Esportiu Munici-
pal El Turó. Les visitants van 

sives greus de les llagosten-
ques per fer els dos gols a la 
segona part. El conjunt de la 
nostra localitat ha perdut els 
tres partits que ha disputat 
aquesta temporada a casa.

Dues errades 

La Concordia, que afrontava 
el partit amb l’única baixa de 
Claudia, va dominar el partit, 
però li va faltar encert tant en 
defensa com en atac. Al minut 
2, Paula Pérez ho va provar 
amb un xut llunyà que va atu-
rar la portera. La Concordia va 
fer molts llançaments des de 
fora de l’àrea. Sonia i Marina 
ho van intentar vàries vega-
des, però la pilota va marxar 

Sonia i la portera Mònica Utrilla. 

FUTBOL SALA 

La Concordia visita Les Corts 
després de perdre a casa 

fora. Al minut 10, Paula Pérez 
es va trobar de nou amb la 
portera visitant. Poc després, 
va arribar la primera aproxi-
mació amb perill de les visi-
tants, però Mònica va respon-
dre amb una bona aturada.
Al minut 14, el pal va evitar 
un gol de Naiara. Les visitants 
també van poder marcar, però 
entre Mònica i el travesser ho 
van impedir. A falta de quatre 
segons per al descans, Sonia 
va tenir una bona ocasió. Al 

minut 3 de la segona part, va 
arribar el 0 a 1 després d’una 
pèrdua en defensa. Cinc mi-
nuts més tard, les de Saragos-
sa van fer el 0 a 2.
La Concordia va intentar reac-
cionar. Al minut 12, Paula 
Jiménez va xutar fora per poc. 
Marina ho va tornar a provar 
des de fora. Els darrers quatre 
minuts i mig, les locals van ju-
gar de cinc. Al minut 17, Naia-
ra no va superar la portera en 
la darrera ocasió. - J. Cintas

FUTBOL SALA

Els dos sèniors del Fútbol Sala 

Després de la celebració de 
les tres primeres jornades de 
lliga, els dos conjunts sèniors 
del Fútbol Sala Unión Llagos-
tense lideren els seus grups.
El primer equip encapçala en 
solitari el grup 2 de la Tercera 
Catalana amb nou punts, men-
tre que el segon comparteix el 
liderat del grup 1 amb l’Alella.

Nova victòria

El sènior A va guanyar la jorna-
da passada el Masnou B per 3 
a 1. Patxi va fer l’1 a 0 al minut 
2. Abans del descans, Youssef 
va marcar el 2 a 0. Al comen-
çament de la segona part, Patxi 
va anotar el 3 a 0 i, en el tram 

1. Els llagostencs visitaran ara 
la pista del Montcada C, que és 
novè amb tres punts.
La jornada anterior, el conjunt 
de la nostra localitat va guanyar 
el Palauenc per 4 a 3. L’equip 

que entrena aquesta tempo-
rada Ferran Salvo va dominar 
el partit, però va donar massa 
facilitats en defensa. Al minut 
6, Óscar va xutar contra el pal.  
Patxi es va fer en pròpia porta 
el 0 a 1 al minut 14. Els locals 
van reaccionar ràpidament i 
Manel va empatar. Al minut 15, 
els visitants van marcar l’1 a 2. 
Patxi, de doble penal, va em-
patar al minut 19. Kevin va fer 
el 3 a 2 al minut 23. A l’últim 
minut, el Palauenc va tornar a 
empatar, però, pràcticament 
en la darre ra acció del partit, 
Óscar va marcar el 4 a 3. 
Per la seva part, el sènior B del 
FS Unión Llagostense va em-
patar dissabte a casa a cinc 
gols contra el Martorelles. Da-
vid Díaz va fer dos gols. Tam-
bé van marcar Sergio, Cubero 
i Gómez. El proper rival dels 
llagostencs serà l’Alella amb 
el liderat en solitari en joc. - J. 
Cintas

HANDBOL

El Vallag ha perdut tots els 

El sènior del Vallag va perdre la 
jornada passada a la pista del 
Vilanova i la Geltrú per 30 a 26. 
El conjunt llagostenc està pa-
tint en aquest inici de compe-
tició diverses baixes per lesió 
i molèsties físiques d’alguns 
dels jugadors. El Vallag ha per-
dut els quatre partits que ha 

a disputat. A més, a la tercera 
jornada la Federació Catala-
na d’Handbol li va donar per 
perdut el duel contra el Sant 
Andreu de la Barca que no es 
va jugar per problemes d’ho-
rari del Pavelló Antonio García 
Robledo. El Vallag és cuer amb 
zero punts. - J.C. / J.L.R.B.

HANDBOL

El llagostenc Antonio García 
Robledo es va lesionar a l’es-
patlla en el partit contra l’Ade-
mar de Lleó i serà baixa per als 
dos enfrontaments amistosos 
d’Espanya contra Romania els 
dies 4 i 6 de novembre a Avilés. 
Aquesta és la primera convoca-
tòria espanyola després de gua-
nyar la medalla de bronze als 
Jocs Olímpics de Tòquio a l’es-
tiu amb la participació de l’es-
portista de la nostra localitat.
Amb la convocatòria, Anto-
nio García Robledo demostra 

seleccio nador espanyol. Malau-
radament, una lesió el deixa 
fora dels dos partits per pre-
parar el Campionat d’Europa. 
-  J.C. / J.L.R.B.

Antonio García 
es lesiona i 
no jugarà amb 
Espanya 

Óscar, en una acció d’atac contra el Palauenc.

JUDO

Dos bronzes per al judo local
en campionats de Catalunya
Paula Bienvenido, de l’Associa-
ció Esportiva Karate-Judo de la 
Llagosta, va guanyar la medalla 
de bronze en el Campionat de 
Catalunya cadet de judo, que 
va tenir lloc el 16 d’octubre a 
Barcelona. Aquest campionat 
corresponia a la temporada 
passada, però que a causa de la 
Covid-19 es va haver d’ajornar 

La llagostenca va combatre a 
un gran nivell en la categoria 
de -70 kg. Bienvenido aspira-
va a quedar primera i aconse-
guir el bitllet per al Campio nat 

d’Espanya. En el Campionat de 
Catalunya van competir altres 
tres lluitadors del club llagos-
tenc de primer any, Samuel 
García, Gerard Rodríguez i Án-
gel Suárez. 
D’altra banda, Aleix Cortés, de 
l’AE Karate-Judo La Llagosta, va 
guanyar una medalla de bronze 
en el Campionat de Catalunya 
infantil de judo en la categoria 
de -38 kg el 23 d’octubre. Van 
participar-hi tres lluitadors 
més del club llagostenc, Marc 
Bienvenido, Joel Linares i Joel 
Bienvenido. - J.L.R.B.
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El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta es despla-
çarà el proper cap de setmana 
al camp del Palau, que encap-

11 de la Quarta Catalana amb 
15 punts, empatat amb el Co-
rró d’Amunt.
La Llagosta ocupa la dese-
na posició amb vuit punts. 
L’equip que entrenen Manuel 
Iglesias i José Bermejo ha gua-
nyat dos partits, n’ha empatat 
dos i n’ha perdut un.
El cap de setmana passat, el 
CE La Llagosta va derrotar 
el Llinars B per 4 a 0. Els lla-
gostencs no van tenir gaires 
problemes per guanyar el pe-

van marcar Cristian Fernán-
dez, Adrián Gómez, Carlos Ro-
dríguez i Alonso Redondo. Al 

FUTBOL
Els de la nostra localitat són desens amb vuit punts

El CE La Llagosta visita
el camp del Palau, colíder

descans, el resultat era d’em-
pat a zero, però, a la segona 
part, els locals es van imposar 
clarament. El Palau, proper ri-

val de la Llagosta, ha guanyat 
els cinc partits que ha disputat 
i ve de derrotar el Caldes C per 
1 a 4. - J. Cintas 

Una acció del partit entre la Llagosta i el Vilamajor B. 

BÀSQUET

El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 suma dues vic-
tòries i dues derrotes en aquest 
inici de lliga al Campionat Terri-
torial sènior B. En el darrer 
partit disputat, els llagostencs 
van caure a la pista del líder, el 
Sant Crist, per un clar 87 a 45. 
El primer quart va acabar amb 
un resultat de 24 a 13 i, al des-
cans,  dominaven els locals per 

20 punts de diferència (45-25). 
A la represa, va continuar el 
domini del Sant Crist, que ha 
guanyat els cinc partits que ha 
disputat.
El conjunt llagostenc ocupa la 
setena posició amb dos par-
tits guanyats i dos de perduts. 
Dissabte, rebrà la visita del Vi-
lanova del Vallès B, que només 
suma un triomf. - J.C.

Dues victòries i dues derrotes 
per al sènior llagostenc



Nombre de membres: 162
Xarxes socials: Instagram i Facebook
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Portar el teatre a tothom, in-
fants, adolescents, joves, 
adults, gent gran,... Amb 
aquest objectiu, l’any 2017, 
Carlos Lupe i Jaime Calvet van 
impulsar la Carpa Espai Cultu-
ral, organitzant tallers, creant 
espectacles o obrint un espai 
per a representacions i apro-
par el teatre al públic.

La Carpa va néixer com a 
necessitat de tenir un espai 
propi de creació i cohesió 
del teatre i poder oferir una 
programació més o menys 
estable a la Llagosta. Els 
seus socis, de totes les edats, 
assisteixen a les classes 
d’interpretació, de cant i 
d’altres modalitats escèniques 
que es realitzen a l’entitat. 
A més, organitzen casals 
artístics oberts a tota la 
població.

La seva primera seu va estar 
al carrer de les Escoles, 36. 

Des d’un principi, van apostar 
per oferir tant espectacles 
creats per l’entitat com altres 
professionals. Això els ha 
permés crear una bona xarxa 
de contactes i posar el nom 
de la Carpa en el cercle de la 
formació teatral a Barcelona.

L’any passat, en plena 
pandèmia, van tornar a 
fer una aposta arriscada 
i van traslladar-se a un 
local més gran, al número 
6 del mateix carrer de les 
Escoles, aconseguint ampliar 
l’aforament i l’espai per a les 
classes.

Els nois de TELL

Els seus impulsors han estat 
vinculats al món del teatre 
des de ben joves. A l’Institut 
Marina van crear, amb altres 
alumnes, el grup TELL, que 
durant molts anys hem vist a 
sobre de l’escenari. Amb el pas 

dels anys, Carlos Lupe i Jaime 
Calvet s’han convertit en 
actors professionals i aporten 
tota la seva experiència 
artística a la Carpa. Ells han 
estat peça clau en la creació 
de molts grups de teatre de 
la nostra localitat com JUMP 
Teatre, El Pícaro Teatro o 
JUMP Júnior. 

La professionalització tant 
de Lupe com de Calvet 
també permet oferir sortides 
laborals a les persones sòcies 
de la Carpa, ja sigui creant 
espectacles, organitzant 
events o formant-se per 
accedir a escoles de teatre, 
com Eolia, Aules o el mateix 
Institut del Teatre. 

La Carpa Espai Cultural aspira 
a seguir creixent, creant 
nous projectes, oferint tallers 
més innovadors i millors 
espectacles, treballant per 
amor al teatre. - Xavi Herrero

L’ENTITAT La  Carpa Espai Cultural

FITXA

4 novembre
VILA

5 - 11 novembre
CARRERAS ARBAT

12 - 18 novembre
NADAL 

19 - 25 novembre
CALVO SÁNCHEZ

26 nov. - 2 des.
VILA

3 - 9 desembre
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  93 548 01 89 
CIRD  93 548 01 89
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89
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

8 | DILLUNS
PRESENTACIÓ 
Procés participatiu per determinar 
els futurs usos de Can Baqué
A les 19 h, al Saló de plens de 
l’Ajuntament

13 | DISSABTE
SORTIDA GEGANTS
25a Trobada Comarcal de Gegants 
del Vallès, a Montcada i Reixac
Sortida a les 15.30 h des del Centre 
Cultural
Colla Gegantera de la Llagosta

INTERCANVI CULTURAL
Amb l’Escola de dansa A tot compàs 
de Barcelona, la cantant Rocío 
Ramírez i els quadres de ball de 
l’entitat Meritxell, Cristina, Azahar i 
Duo Flamenco.
A les 18 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

DEL 19 AL 27 DE NOVEMBRE
GRAN RECOLLIDA D’ALIMENTS
Als supermercats Sorli i Dia
Associació de Voluntariat Rems

DISSABTE 20 I DIUMENGE  21
FIRA MEDIEVAL
Parades artesanes i animació
A l’avinguda de l’Onze de Setembre

27 | DISSABTE
PARADETA SOLIDÀRIA ANIMALETS
A l’avinguda del Primer de Maig, 
davant del Sorli
Animalets

28 | DIUMENGE
ZUMBA GEGANT PER LA MARATÓ
A les 9.30 h, DJ Peris in Session
De 10.30 a 13.30 h, Master Zumba 
Gegant 2021
Donatiu 8 euros
Punts de venda:
MacMobles Florimueble, Zaahira 
Belleza, Spider-can i els monitors i 
monitores de la Zumba
A la plaça de la Sardana
Colla Gegantera de la Llagosta

AGENDA BIBLIOTECA
Activitats amb inscripció prèvia

9 | DIMARTS
EL CLUB DEL LLIBRE
Amb Maria Barbal, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes 2021
A les 19 h, al Centre Cultural

11 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Estic malalt, m’expliques un conte?
A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

18 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE 
ESPECIAL DIA DE LA INFÀNCIA
Orelles de papallona
A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, al Centre Cultural

20 | DISSABTE
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
El bagul dels contes cantats
A càrrec d’Un Conte al Sac
A les 12 h, a Can Pelegrí

DES DEL 29 DE NOVEMBRE
PANERES CULTURALS
Sorteig d’una panera cultural infantil, 
una juvenil i una per a adults.
Més informació a la Biblioteca

ACTIVITATS 25 N
Dia Internacional per a 

l’eliminació de les violències 
masclistes

24 | DIMECRES
ACTE INSTITUCIONAL

Cal inscripció prèvia al web 
www.llagosta.cat/acte25N

A les 18 h, al Centre Cultural

CONSULTA TOTA LA 
PROGRAMACIÓ A LA PÀGINA 6

AGENDA Novembre



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Marc Ruiz Llorente

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

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

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

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

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

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

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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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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1966
L’Arboleda.

L’Arboleda era un espai ubicat al costat del camp de 
futbol que existia aproximadament on ara es troba la 
plaça de la Sardana. Allà es va ubicar un establiment 
conegut també com a Bar-Restaurant La Arboleda, po-
pular entre els llagostencs com a lloc de trobada per 
fer el vermut, esmorzar, dinar, berenar o sopar, sota 
l’ombra dels plataneros, particularment els dissabtes i 
diumenges i després dels partits de futbol. L’establi-
ment fou regentat per Joan Monràs Mestres i la seva 
família, que havia tingut una xurreria a l’avinguda del 
Generalísimo. Els cap de setmana es podia gaudir de 
música en viu. En construir l’establiment, no es va per-
metre tallar els arbres i com a resultat dins del local hi 

la recepció a la gent gran amb motiu de la Festa d’ho-
menatge a la vellesa.
La Arboleda era un espacio ubicado junto al campo de 
fútbol que existía aproximadamente donde ahora se 
encuentra la plaza de la Sardana. Allí se ubicó un esta-
blecimiento conocido también como Bar-Restaurante 
La Arboleda, popular entre los llagostenses como lu-
gar de encuentro para hacer el aperitivo, almuerzo, 
comida, merienda o cena, bajo la sombra de los pla-
taneros, particularmente los sábados y domingos y 
después de los partidos de futbol. El local fue regen-
tado por Joan Monràs Mestres y su familia, que había 
tenido una churrería en la avenida del Generalísimo.

vivo. Al construir el establecimiento, no se permitió 
cortar los árboles y como resultado dentro del local 
había hasta nueve árboles. En la fotografía, prepara-
ción de la recepción a las personas mayores con moti-
vo de la Fiesta de homenaje a la vejez.
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La Llagosta a mejor 
Somos conscientes de la necesidad de mejora de muchas cosas en el pueblo y 
por ello seguimos trabajando para que estas mejoras sean una realidad. 

En breve empezará la poda anual de más de mil árboles del pueblo, además 
volveremos a podar los árboles de la rambla que en los próximos meses 
podréis observar. También tenemos previsto para las próximas semanas quitar 
2 barreras arquitectónicas, en los pasos de peatones de Pintor Sert delante de 
la Escuela Joan Maragall y en la calle Constitución a la altura del Estanco. Con 
estas actuaciones pretendemos hacer la vida un poco más fácil a las personas 
con problemas de movilidad. Para el año que viene, tenemos previstas muchas 
mejoras y por eso ya tenemos los proyectos presentados donde mejoraremos 5 
parques infantiles, peatonalizaremos la calle San Miguel y arreglaremos la acera 
de avenida Primero de Mayo, reformas que llevan mucho tiempo esperando para 

de movilidad. Todo ello, lo haremos simultáneamente con la construcción de un 
párquing de coches en la explanada adyacente al recinto donde ponemos las 
atracciones de la Fiesta Mayor y así disponer de un sitio en el municipio donde 
sea sencillo aparcar.

También una de las cosas que vamos a mejorar es la limpieza del pueblo. 
Como sabéis, tenemos un contrato antiguo que heredamos y por eso estamos 
redactando uno nuevo, donde se ampliará el servicio de limpieza por las tardes 

máquinas por unas mejores, se cambiarán los contenedores viejos y se ampliará 
la frecuencia de recogida de las basuras. Desde el ayuntamiento vamos a hacer 
todo lo necesario para que el pueblo esté limpio. La otra parte, la de ensuciar lo 
mínimo posible, es cosa de todos y todas. Contamos contigo. 

“Y tú más”

Arribar a un Ple, on es fa una pujada de l’IBI i de la taxa d’escombraries brutal i 
sentir a l’equip de Govern escudar-se darrere del “y tú más” és vergonyós. 

Vergonyós per què denota la poca o nul·la capacitat de gestionar i de réplica que 

aquesta pujada però quan no ets un bon gestor no tens aquestes eines.

Ciutadania!, no patiu que després de 6 anys de gestió on l’IBI ha pujat un 18,34% 
on les escombraries un 24%, tindrem La Llagosta igual o més bruta, però que 
sapigueu que la culpa de tot això és de ICV-EUIA i del Canvi Climàtic, també!, 
venga va…!

La culpa, senyores i senyors del Govern Municipal, és seva i només seva, seva 
per la nul·la capacitat de gestionar els contractes, nul·la capacitat de treball, 
sempre van tard en tot, només reaccionen al “toc” de les xarxes socials i semblen 
bombers apagant focs, ni informen a l’oposició ni a la ciutadania que encara és 
pitjor.

Deixin de culpar-nos de tots els mals del món per què ja han passat 6 anys i 
aquest discurs és obsolet, i poseu-vos a gestionar d’una vegada.

Per què la Llagosta no té un CUAP?
El dia 13 d’octubre la ciutadania de La Llagosta ens vam concentrar davant el 
nostre CAP per a reclamar les urgències nocturnes i l’assistència mèdica pre-
sencial. En la Junta de Portaveus de setembre, tots els grups polítics vam acor-
dar que, després de la reunió que tindria l’alcalde amb Salut passat un mes i 
segons el que li diguessin, convocaríem una manifestació apolítica sota una 
bandera blanca encapçalada per Plataforma per la Sanitat Pública, Marea Blan-
ca i tota la ciutadania que hi volgués participar. 

Sense passar aquest mes ni aquesta reunió amb Salut, l’oposició ens vam as-
sabentar via xarxes socials que es feia aquesta concentració. No vam rebre cap 
missatge privat per a informar-nos-en ni convidar-nos-hi. 

Llavors vam decidir informar-nos de per què La Llagosta no disposava d’un 
CUAP (el PSC va dir que el tindríem) i resulta que, en diaris amb data de 2019, 
s’explicava que CatSalut havia informat feia mesos de la seva intenció d’obrir un 
CUAP a la zona del Baix Vallès i, des que es va conèixer la notícia, diferents mu-
nicipis com Santa Perpètua, s’havien ofert com a candidats per a rebre el centre, 
cosa que no va fer La Llagosta ja que, per haver-se presentat com a candidata, 
el PSC hauria d’haver fet tres coses: informar del projecte (mínim a l’oposició), 
fer un estudi de camp del poble i elevar tot això a ple i votar-ho en unanimitat. 
No va succeir res d’això. 

Per tant, de qui és responsabilitat de que La Llagosta no disposi d’un CUAP, de la 
Generalitat o de la mala gestió del PSC? Nosaltres ho tenim clar.

Plusvalía

que no sólo supone una duplicidad para el contribuyente, es por ello que se ha 
defendido siempre su eliminación, aunque tenemos claro que es una fuente de 

Donde gobierna Ciudadanos, se bajan los impuestos y así ha quedado 
demostrado con la reciente práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones en Andalucía o Castilla y León, por poner sólo algún ejemplo, en 
este caso un impuesto también controvertido en cuanto al hecho impositivo por 
las situaciones a las que llevaba a algunos contribuyentes, que en ocasiones 
debían renunciar a los bienes heredados por no poder hacerse cargo del mismo. 

Ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Constitucional el que, declare 
inconstitucionales, y por tanto nulos, los artículos que determinan la base 
imponible del impuesto.

Nos encontramos por tanto con una coyuntura de extrema gravedad en cuanto 
a la situación económica futura de los ayuntamientos en un momento en el que, 
además, se están preparando los presupuestos municipales para 2022.

El Gobierno de España tiene que tomar medidas y Establecer un mecanismo 
de compensación para las entidades locales destinado a paliar la pérdida de 
ingresos por la recaudación del impuesto, así como para garantizar que los 
ciudadanos puedan seguir disfrutando de los servicios públicos con todas 
las garantías ante la pérdida de ingreso que va a suponer la anulación de este 
Impuesto.

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


