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Les propostes 
podran ser votades 
del 14 al 21 de gener 
de 2022

El procés participatiu que ha 
preparat l’Ajuntament per tal 
que la ciutadania pugui de-
cidir a què es destinarà Can 
Baqué quan estiguin acabades 
les obres de rehabilitació de 
la masia es va iniciar amb les 
jornades que es van celebrar 
els dies 18, 19, 20, 21 i 26 de 
novembre. Algunes de les visi-
tes-taller van ser específi ques, 
per a l’Agrupació de Jubilats i 
Pensionistes per una banda 
i per a l’alumnat de segon de 
Batxillerat de l’Institut Marina 
per l’altra. També hi va haver 
visites per a tota la població en 
general. 

Enquesta i debat

Els participants van rebre ex-
plicacions sobre els orígens 
de Can Baqué i sobre aspectes 
arquitectònics, entre d’altres, 
per part de personal del De-
partament de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament. Les visites es 
van fer en grups reduïts d’una 
quinzena de persones i amb 
casc de seguretat i mascareta 
amb una durada d’uns 45 mi-
nuts. Posteriorment, es va ce-
lebrar un taller entre els visi-

tants per refl exio nar sobre els 
futurs usos de la masia. Del 22 
al 30 de novembre es va poder 
participar en una enquesta i 
un debat en línia. 

Ara, un cop fi nalitzada la 
fase d’aportacions de la ciu-
tadania, s’està portant a ter-
me un treball intern per part 
d’una comissió transversal de 
l’Ajuntament per tal de valorar 
i analitzar les diferents pro-
postes presentades. Aquest 
treball fi nalitzarà amb la pre-
sentació a la ciutadania de les 
diverses propostes que se sot-
metran posteriorment a vota-
ció. L’acte de presentació se 
celebrarà l’11 de gener.
Del 14 al 21 de gener podran 
votar les propostes fi nalistes 
totes les persones majors de 
16 anys empadronades al mu-
nicipi de la Llagosta. Les vo-
tacions s’hauran de realitzar 

La ciutadania s’implica en el procés per
decidir els usos de la masia de Can Baqué
La implicació de la ciutadania de la Llagosta en el procés 
participatiu per decidir els usos futurs de la masia de Can 
Baqué ha estat molt alta. Més de 200 persones van prendre 
part en les visites-taller que es van celebrar entre el 18 i el 
26 de novembre. Els veïns i veïnes de la Llagosta van mostrar 
una gran predisposició a participar en aquesta iniciativa i es 
van cobrir totes les places previstes. La participació en els 
posteriors debat i enquesta també ha estat bona. 

preferentment de forma tele-
màtica a través de la platafor-
ma Participa 311 (www.llagos-
ta.cat/participa). No obstant 
això, per facilitar al màxim la 
participació, les persones que 
no tinguin accés a Internet po-
dran votar a l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania amb l’assesso-
rament de personal de l’Ajun-
tament de la Llagosta. De la 
votació en resultarà l’ús o usos 
fi nals als quals es destinarà 
Can Baqué. 
L’Ajuntament presentarà el 25 
de gener els resultats fi nals en 
un acte obert a tota la ciuta-
dania. Després, es redactarà 
el projecte de la rehabilitació 
defi nitiva i s’executarà l’obra. 
La rehabilitació de la masia de 
Can Baqué consta de quatre 

fases. Durant la primera, es 
van rehabilitar les façanes i es 
van executar actuacions per 
garantir la seguretat de l’edifi -
ci. La segona és la del procés 
participatiu per decidir els 
usos fi nals de la masia. La ter-
cera serà l’elaboració del pro-
jecte de rehabilitació defi nitiu 
i la quarta, l’execució de l’obra.

Història de la masia

Can Baqué, amb més de 700 
anys d’història, és l’únic testi-
moni arquitectònic que recor-
da l’origen del nostre munici-
pi. La primera referència a la 
masia de Can Baqué data del 
segle XIV (any 1305), tot i que 
algunes fonts d’informació la 
situen ja al 1256. Als anys 80, 

se signa un conveni urbanístic 
entre la propietat i l’Ajunta-
ment per tal de cedir la masia 
per a equipament municipal.  
Can Baqué va ser catalogada 
l’any 2011 com a Bé cultural 
d’interès local. 
La masia té una planta quadra-
da de 332 m2 i una superfície 
total de 1.100 m2 repartida 
en tres nivells. El planejament 
urbanístic preveu que Can Ba-
qué ha de ser un equipament 
públic per a tota la ciutadania. 
Els usos hauran de ser respec-
tuosos amb el bé patrimonial 
i la seva història, coherents  
amb les necessitats de la po-
blació i respondre a les capaci-
tats físiques i constructives de 
l’edifi ci.  - José Luis Ro dríguez 
Beltrán / Juanjo Cintas

Una de les visites a la masia de Can Baqué el dia 18 de novembre. 

ÀNGELS DE LA LLAR
Av. Once de Septiembre, 84-86, local 2
08120 La Llagosta
      angelsdelallar@angelsdelallar.com 

HONESTIDAD
PROFESIONALIDAD

CONFIANZA
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L’Ajuntament de la Llagosta 
portarà a terme per segon any 
seguit una campanya per tal 
de promoure les compres de 
Nadal als comerços de la nos-
tra localitat. En aquesta ocasió, 
el Consistori lliurarà a cada 
família un val de descompte 
de 10 euros que es podrà fer 
servir quan es faci una com-
pra per un import superior als 
30 euros en qualsevol de les 
botigues que s’adhereixin a la 
campanya. Només quedaran 
exclosos d’aquesta iniciativa 
els estancs i els establiments 
de venda de loteries. 

Fins al 5 de gener

A tots els domicilis de la Lla-
gosta arribarà properament 
un sobre amb el val de des-
compte en el marc de la cam-
panya Aquest Nadal, tot ho tens 
aquí. Els vals es podran fer 
servir des de mitjans de de-
sembre i fi ns al 5 de gener.  En 
el dors del descompte, hi hau-
rà les condicions per a la seva 
utilització. Només es podrà 

fer servir un val per domicili. 
Tots els comerços adherits a 
la campanya tindran a la porta 
un cartell identifi catiu. 
La regidora de Comerç, Isabel 
Rodríguez, creu que aquesta 
campanya “és una molt bona 
manera de dinamitzar el co-
merç local”. L’any passat, en 
la primera edició d’aquesta 

COMERÇ
L’Ajuntament posa en marxa aquesta iniciativa per segon any

Nova campanya per promoure 
les compres a la Llagosta

iniciativa, es van fer servir el 
52% dels vals de descomp-
te que es van repartir. Isabel 
Rodríguez espera que ara 
“aquesta quantitat augmen-
ti, perquè la campanya ja és 
més coneguda i perquè, en 
aquesta ocasió, també po-
den participar els comerços 
d’alimentació”. - J. Cintas

Alguns comerços del carrer del Mercat.

L’Ajuntament de la Llagosta 
es va sumar a la Setmana Eu-
ropea de la prevenció de resi-
dus, que es va celebrar del 20 
al 28 de novembre. A la nostra 
localitat, s’han programat tres 
activitats. El 22 de novembre,  
a la plaça d’Antoni Baqué, la 
ciutadania va poder intercan-
viar roba usada en bon estat. 
Aquesta activitat s’anomenava 
Renova roba. El dia 28, al car-
rer de l’Estació, al costat del 
Parc Popular, es va desenvolu-
par l’activitat Hotel d’insectes, 
amb envasos i material reci-
clable. 
Avui, 2 de desembre, a partir 
de les 16 h, la plaça d’Antoni 

Baqué acollirà un taller obert a 
tota la població en el qual s’en-
senyarà a reparar petits elec-
trodomèstics. 
En aquesta ocasió, la Setma-
na Europea de la prevenció de 
residus se centrava en el bino-
mi comunitats circulars, co-
munitats sostenibles. La idea 
era inspirar noves accions per 
canviar l’hàbit de consum i 
productiu de la societat, i apel-
lar a la responsabilitat com-
partida que hi ha darrere de la 
prevenció de residus i el paper 
important que tenen totes les 
persones i comunitats locals 
per reduir-ne la seva genera-
ció. - Juanjo Cintas

La Llagosta es va sumar
a la Setmana Europea
de la prevenció de residus

MEDI AMBIENT

SOCIETAT

L’Ajuntament de la Llagosta encendrà els llums de Nadal el 10 de 
desembre. Tradicionalment, és el 13 de desembre, Dia de Santa 
Llúcia, l’escollit, però, en aquesta ocasió, s’avançarà l’encesa per 
tal que el cap de setmana ja estiguin il·luminats els carrers amb 
els llums nadalencs. Operaris de la Brigada Municipal d’Obres 
s’han encarregat, un any més, de col·locar els elements. Aquest 
any, hi haurà novament un arbre gegant al costat de l’edifi ci de 
l’Ajuntament. - J.C.

Els llums de Nadal seran
encesos el dia 10 de desembre

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha portat a terme una sèrie de 
sessions per a la prevenció del 
racisme adreçades a joves de 
quart curs d’ESO de la nostra 
localitat. L’activitat ha anat a 
càrrec de SOS Racisme i for-
mava part d’un programa de la 
Diputació de Barcelona.
En aquesta acció han partici-
pat l’Institut Marina i l’Esco-
la Balmes. Representacions i 
imaginaris discriminatoris era 
el nom de l’activitat. A l’INS 
Marina, les sessions van co-
mençar el 15 d’octubre i van 
continuar els dies 22 i 29 d’oc-
tubre. El 18 de novembre va 
ser el torn de la Balmes.
Aquesta formació, pensada 
per a joves, tenia com a objec-

tiu generar una analogia entre 
els imaginaris i les representa-
cions discriminatòries actuals 
i el context històric colonial. 

SOCIETAT
L’activitat ha estat organitzada per l’Ajuntament de la Llagosta

Sessions als instituts locals
per prevenir el racisme

Es volia que els participants  
aprenguessin a identifi car i 
in terpretar representacions 
dis criminatòries. - X.H.

Una de les sessions a l’INS Marina. Fotografi a: Institut Marina

El dia 22, es va celebrar l’activitat Renova roba. 



La Llagosta va condemnar el 24 
de novembre la violència mas-
clista amb un espectacle artís-
tic de dansa i amb la lectura del 
Manifest institucional del 25N. 
L’acte central de la programa-
ció del Dia Internacio nal de 
lluita per a l’eliminació de les 
violències masclistes es va ce-
lebrar al Centre Cultural.

Erradicar la violència

Zaïra Álvarez, membre de l’en-
titat Som Tribu La Llagosta, i 
Pau Fernández, un dels impul-
sors de la nova entitat Associa-
ció Juvenil contra l’LGTBIfòbia, 
van ser els enca rregats de llegir 
el Manifest.  “Des de l’Ajunta-
ment, seguim treballant per 
erradicar la vio  lència mas-
clista i creiem moltíssim en 
l’educació per lluitar en con-

IGUALTAT
L’acte va tenir lloc el 24 de novembre al Centre Cultural

La Llagosta va celebrar el 25N 
contra les violències masclistes

tra d’aquesta violència”, va 
dir la regidora d’Igualtat, Melà-
nia Beltrán. 
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va destacar “la reivin-

dicació dia a dia de la lluita 
contra la xacra del terro-
risme masclista que patei-
xen les dones”. - José Luis 
Rodrígue  z Beltrán

Lectura del Manifest institucional del 25 de novembre.

Moltes persones es van concentrar al costat del Pàdel La Llagosta.
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SOCIETAT

Gran expectació amb el torneig 
de pàdel d’Ibai Llanos

L’streamer Ibai Llanos va or-
ganitzar els dies 19 i 20 de 
novembre la segona edició 
del seu torneig de pàdel al Pà-
del Club La Llagosta. Un gran 
nombre de persones es van 
concentrar a prop de l’equi-
pament esportiu per veure 
alguns dels participants, entre 

els quals hi havia Siro López, 
Outconsumer, l’exfutbolista 
Javier Saviola, Cristóbal So-
ria, Momo, Karchez, ElMillor, 
Shiro, Ander Cortés, Rubén 
Martínez, Reven i el mateix 
Ibai Llanos. La Policia Local de 
la Llagosta va haver de tallar 
alguns carrers. - J.L.R.B.

Menú diari, menú festiu i
menús celebracions.
Gran saló amb capacitat 
per a 100 persones

Sense excuses, avui BRASA!

OBRIM TOTS

ELS FESTIUS!

Bones
Festes!

Salut
i Amor

@PIMPAMPUMBRASA
Avinguda 11 de Setembre, 80, 08120,  La Llagosta, Barcelona

Telèfon: 93 807 38 14

RESTAURANT JAPONÈS
Carrer de Jacint Verdaguer, 3, 08120,  La Llagosta, Barcelona

Telèfons: 935 606 701 | 615 023 204

APARCAMENT GRATUÏT 
DURANT 2 HORES GRÀCIES A:



Fins al 5 de gener 
de 2022
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Més informació: www.llagosta.cat/campanya-nadal
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Vàlid fins al 5 de gener de 2022 

als establiments col·laboradors de la Llagosta.

*Obligatori posar les dades de la persona que compra

Veure condicions al dorsCODI

0 0 0 0

CODI

0 0 0 0
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L’escriptora Maria Barbal, Pre-
mi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes 2021, va ser la protago-
nista del Club del Llibre que es 
va celebrar el 9 de novembre 
al Centre Cultural de la Llagos-
ta. La trobada amb l’autora ca-
talana va ser organitzada per 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Llagosta i va reunir més 
d’un centenar de persones 
vinculades amb les bibliote-
ques del Vallès Orien tal.

Clubs de lectura

L’escriptora va parlar de la no-
vel·la Tàndem, que enguany va 
ser guardonada amb el Pre-
mi Josep Pla. “És un llibre 
que parla del quotidià en-
tre dues persones madures, 
que en un moment crític de 
les seves vides es troben i 
fan un paral·lelisme de les 
seves vivències”, comentava 
l’autora, que també va agrair la 
recuperació de la presencia-
litat de les trobades amb els 
lectors: “és molt positiu per-
què el cara a cara diu molt 
més que les paraules, en 
alguns moments. És impor-
tant recuperar la presència, 
per preguntar i respondre, 
amb els grups lectors”.
La conversa de Maria Barbal 
va ser moderada per Andrés 
Hernández, escriptor i mem-
bre de l’entitat local Resisten-
cia Literaria. Durant la troba-
da l’escriptora va respondre 
les preguntes dels assistents, 

que provenien de diversos 
clubs de lectura de les biblio-
teques municipals de l’Amet-
lla del Vallès, Bigues i Riells, 
Canovelles, Cardedeu, Mollet, 
Montmeló, Sant Feliu de Co-
dines, Montornès, Sant Fost, 
Vilanova, Granollers i la Lla-
gosta. “Feia un any que els 
clubs de lectura del Vallès 
Oriental no es reunien i avui 
ho hem pogut fer fi nalment 
a la Llagosta. Aquest muni-
cipi era un candidat ferm 
per acollir una trobada co-
marcal perquè des de fa 
molts anys té un club de lec-
tura que no es perd una tro-
bada”, explicava Laura Padró, 
cap de zona del Vallès Oriental 
de la Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació. “Poder acollir 
un esdeveniment així és un 
reconeixement per a la Bi-

CULTURA
Més d’un centenar de persones de la comarca van assistir a l’acte

Maria Barbal, protagonista del 
Club del Llibre a la Llagosta

blioteca de la Llagosta i el 
Club de Lectura. Han con fi at 
en nosaltres i estem molt sa-
tisfets”, va dir Ángel Fernán-
dez, director de la Biblioteca 
de la Llagosta. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va do-
nar la benvinguda a l’auto-
ra Maria Barbal i al centenar 
d’assistents. “La gent que 
llegeix fa la resistència a 
una societat abocada a llegir 
poc. Però crec que som l’an-
tídot a l’actual situació i per 
millorar-la necessitem més 
lectura i més gent que escri-
gui”, comentava l’alcalde. 
Per la seva part, Fran Ruiz, 
regidor de Cultura, va adme-
tre que “és un goig poder 
celebrar aquesta trobada 
comarcal i tenir aquí a l’es-
criptora Maria Barbal”. -  
José Luis Rodríguez

Maria Barbal i el moderador, Andrés Hernández.

SOCIETAT

La Llagosta comptarà amb
un nou aparcament gratuït

L’Ajuntament de la Llagosta va 
iniciar a fi nals del mes de no-
vembre les obres per condicio-
nar un nou aparcament gratuït 
a la zona de les Planes, en uns 
terrenys privats situats al cos-
tat del recinte fi ral. En aquest 

sector, podran aparcar més 
d’un centenar de vehicles. La 
creació de noves zones d’apar-
cament és un dels objectius de 
l’equip de govern municipal 
del Partit dels Socialistes per a 
aquest mandat. - J.C.

Obres de condicionament del nou pàrquing. 

SOCIETAT

La Llagosta va acollir el cap de setmana del 19 al 21 de novembre 
una nova edició de la Fira Medieval amb parades i actuacions en 
directe. Es recuperava així una activitat aturada per la Covid-19.

Recuperació de la Fira Medieval
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L’Ajuntament de la Llagosta 
continua modernitzant l’en-
llumenat públic. A la plaça de 
la Sardana, s’han substituït les 
làmpades de vapor de mercu-
ri per leds a tots els fanals. La 
Brigada Municipal d’Obres ha 
realitzat aquesta actuació, que 
ha consistit en la substitució 
de les bombetes antigues per 
unes de led, de baix consum 
i de més qualitat, que donen 
una millor il·luminació a l’es-
pai. En total, s’han instal·lat 
29 lluminàries noves, tretze 
de 25 W, deu de 50 W i sis de 
60 W. Les anteriors bombetes 
tenien un consum de fi ns a 
250 W cadascuna. El cost total 
d’aquesta actuació ha estat de 
10.824,66 euros.
La renovació de l’enllumenat 
de la plaça de la Sardana com-
pleix amb la normativa vigent 
sobre efi ciència energètica de 
l’enllumenat exterior. A més, 

incorpora sistemes per regu-
lar la intensitat lumínica, el 
que permet incrementar l’es-
talvi energètic. - X.H.

La plaça de la Sardana,
amb enllumenat més efi cient

MEDI AMBIENT

L’Atenció Primària Metropoli-
tana Nord de l’Institut Català 
de la Salut, la Fundació Ins-
titut Universitari per a la re-
cerca a l’Atenció Primària de 
Salut Jordi Gol i Gurina (IDI-
APJGol) i la Gasol Foundation 
porten a terme a la Llagosta el 
programa comunitari ÒRBI-
TA4KIDS per fomentar estils 
de vida saludable en la infàn-
cia. El projecte, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Llagosta, es farà durant 
els propers dos anys.
La presentació va tenir lloc 
el 3 de novembre al Saló de 
plens del Consistori llagos-
tenc i va anar a càrrec de 
Cristina Ribes, directora exe-
cutiva de la Gasol Foundation 
Europa; Clara Homs, tècnica 
de Recerca i Programes de la 
Gasol Foundation Europa; Nú-
ria Prat, directora d’Atenció 
Primària de la Metropolitana 
Nord de l’Institut Català de la 
Salut; Raquel Ortega, directo-
ra del Centre d’Atenció Primà-
ria de la Llagosta; i Óscar Sie-
rra, alcalde de la Llagosta.

Primer municipi

La Llagosta és el primer muni-
cipi en el qual es posa en mar-
xa el programa pilot ÒRBI-
TA4KIDS amb la participació 
de més de 1.000 infants. L’ob-
jectiu és impulsar multitud de 
projectes i accions de promo-
ció d’estils de vida saludable 
per prevenir l’obesitat infantil 
mitjançant el foment de l’acti-
vitat física i l’esport, l’alimen-
tació, les hores i la qualitat del 
son i el benestar emocional.

“ÒRBITA4KIDS és el pri-
mer programa multinivell i 
multicomponent que posem 
en marxa”, va comentar Cris-
tina Ribes, directora executiva 
de la Gasol Foundation a Eu-
ropa, que va afegir que “l’evi-
dència científi ca apunta que 
aquest tipus d’intervencions 
poden mostrar efectes posi-
tius cap a la reducció de les 

xifres d’obesitat infantil; la 
implementació i l’avaluació 
del programa ÒRBITA4KIDS 
ens aportarà més evidència 
sobre aquest tipus d’inicia-
tives al nostre entorn”.

Per la seva part, l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, va 
indicar que “l’Ajuntament 
de la Llagosta aportarà els 
recursos que es necessitin 
per millorar la salut dels in-
fants”, mentre que Núria Prat, 
directora d’Atenció Primària 
de la Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut, va 
explicar que “aquest és el pri-
mer pas d’un gran projecte 
que compta amb tot el rigor 
científi c i una metologia per 
aconseguir resultats”.

Hàbits saludables

L’obesitat infantil, que junta-
ment amb el sobrepès afecta 
un de cada tres nens i nenes 
a Espanya de 8 a 16 anys se-
gons l’estudi PASSOS 2019 
de la Gasol Foundation, és 
una problemàtica complexa 
que requereix intervencions 
multifactorials que impliquin 
tots els sectors i actors claus 
de la comunitat, contribuint 
així al benestar dels infants.
Entre les accions que es du-

SOCIETAT
La Llagosta acull aquest programa de la Gasol Foundation

Projecte per fomentar estils
de vida saludable en la infància

ran a terme dins del projecte, 
diversos centres educatius de 
la Llagosta implementaran el 
programa SISME de promo-
ció d’hàbits de vida saludable 
a l’escola, a través de l’assig-
natura d’Educació Física i les 
tutories.
A més, s’està desenvolupant 
un pla de capacitació integral 
adreçat als professionals de la 
salut del Centre d’Atenció Pri-
mària del municipi, que seran 
els encarregats de coordinar 
les accions.
Un altre dels aspectes clau 
d’aquest programa pilot és el 
desplegament d’una àmplia 
campanya de comunicació 
per sensibilitzar i motivar els 
infants i les famílies de la Lla-
gosta a seguir un estil de vida 
saludable, així com l’estudi de 
l’entorn com a determinant de 
la salut infantil.

La Gasol Foundation

La Gasol Foundation va néixer 
el 2013 de la mà dels germans 
Pau i Marc Gasol amb l’objec-
tiu de reduir les xifres d’obesi-
tat infantil tant a Espanya com 
als Estats Units. Amb aquest 
propòsit, l’entitat, membre de 
la World Obesity Federation, 
centra la seva activitat en la 
posada en marxa de progra-
mes i iniciatives de promoció 
dels hàbits saludables i s’ha 
convertit en un centre refe-
rent en la lluita contra aquesta 
pandèmia i en l’aposta per la 
investigació científi ca a l’àrea 
de la salut infantil. - Juanjo 
Cintas

La presentació del projecte es va fer al Saló de plens.

CULTURA

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta va prendre part el 13 de 
novembre en la 25a Trobada 
Comarcal del Vallès, que es 
va celebrar a Montcada i Rei-
xac. Des del mes de febrer de 
2020, els gegants de la nostra 
localitat no havien sortit fora 
de la Llagosta. Una trentena de 
colles vallesanes van partici-
par en la Trobada Comarcal. El 
president de la Colla Gegante-
ra de la Llagosta, Pablo Martín, 
ha declarat “que estem molt 
contents i contentes d’haver 

Primera sortida dels gegants 
des de l’inici de la pandèmia

pogut tornar a sortir i que fos 
a la Trobada Comarcal del 
Vallès Occidental i Oriental”.
Unes trenta persones van 
acompanyar els gegants a la 
sortida de Montcada, entre 
membres de la Colla Gegante-
ra i veïns a títol particular. El 
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment de la Llagosta, Fran Ruiz, 
també es va apropar a la loca-
litat veïna per acompanyar els 
gegants. La Colla Gegantera vol 
recuperar l’any que ve la Tro-
bada de la Llagosta. - X.H.

La Llagosta, primer 
municipi que acull 
aquesta acció de la 
Gasol Foundation

Més de 1.000 nens i 
nenes de la Llagosta 
participaran en 
aquest programa



Les donacions de sang a la 
Llagosta han registrat un im-
portant increment aquest any 
2021. Amb la campanya del 
Banc de Sang del 2 de novem-
bre s’ha arribat a les 455 do-
nacions, superant les 333 del 
2020.
Una de les dades que poden 
haver infl uït en aquest incre-
ment és el major nombre de 
visites realitzades pel Banc de 
Sang al llarg d’aquest any. En 
total, s’han fet sis campanyes 
de captació, mentre que el 
2020 se’n van fer cinc. Gaire-
bé en totes les jornades s’han 
superat les 70 donacions; no-
més la del juliol es va quedar 
en 60.

39 nous donants

L’11 de gener es va arribar a 
les 47 donacions i el dia 26 a 
les 42. Així la captació del mes 

Llagosta, Albert ha indicat que 
“crec que també ha infl uït el 
fet d’estar més al municipi o 
que els universitaris no po-
dien anar presencialment 
a les classes”. La tècnica del 
Banc de Sang ha destacat que 
“tot i la pandèmia, la soli-

es saldar amb 89 donants. Al 
març es va arribar als 73; al 
maig als 74; la campanya que 
va coincidir amb la Festa Ma-
jor es va tancar amb 88; i la 
darrera, la del 2 de novembre, 
es va quedar en 71.
Al llarg d’aquest 2021 també 
destaquen les 39 persones 
que han donat sang per pri-
mera vegada. A més, s’han 
assolit les 38 donacions de 
plasma. Pel que fa a medul·la 
òssia, s’han assolit cinc do-
nants. Durant aquest any, 49 
persones no han pogut donar 
sang per diversos motius. 
Anna Albert, tècnica del Banc 
de Sang, ha indicat que du-
rant el 2021 “hem demanat 
un esforç a l’Ajuntament 
incrementant la presència 
al municipi”. A més de la 
implicació de les delegades 
de l’Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental a la 

SOLIDARITAT
En la darrera captació del 2021, el 2 de novembre, es va arribar als 71 donants

El nombre de donacions puja aquest 
any en més de 120 respecte al 2020
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daritat no ha baixat i la Lla-
gosta sempre ha donat molt 
bona resposta. Volem trans-
metre el nostre agraïment i 
animar la gent a que conti-
nuï donant suport, donant-
sang, compartint informa-
ció,…”. - Xavi Herrer o 

SOLIDARITAT

Un total de 240 persones es 
van inscriure per participar en 
la Zumba Gegant 2021, que va 
organitzar diumenge la Colla 
Gegantera de la Llagosta. L’ac-
tivitat es va desenvolupar a la 
plaça de la Sardana. 
Els participants van ballar di-
rigits pels 21 monitors i mo-

La Colla Gegantera donarà 
1.800 euros a la Marató

nitores que van col·laborar en 
aquesta ocasió amb la Zumba 
Gegant, una activitat solidària 
amb la Marató de TV3, que, 
aquest any, es dedica a la sa-
lut mental. La Colla Gegantera 
aportarà a la Marató de TV3 
1.800 euros gràcies a la Zum-
ba. - J. Cintas

SOCIETAT

L’Hospital de Mollet ha 
guanyat el premi Plata en 
la categoria dels Ashika-
ga-Nikken Excellence Award 
for Green Hospitals dels In-
ternational Awards 2021. 
Aquest guardó s’emmarca 
dins dels IHF Awards 2021 
amb un Comitè format per 
líders en l’àmbit de la sa-
lut a nivell mundial amb 
sis categories i més de 250 
participants de 38 països 
diferents. La categoria dels 
Ashikaga-Nikken Excellen-
ce Award for Green Hospi-
tals reconeix a hospitals i 
organitzacions en l’àmbit 
de la salut que promouen 
iniciatives de sostenibilitat 
mediambiental en la qual 
el premi or ha estat per a un 
centre de Canadà.
Malgrat que l’activitat i el 
nombre de professionals de 
l’Hospital s’ha incremen-
tat un 100% en 10 anys, el 
centre ha re duït el consum 
d’electricitat en un 15%, de 
gas en un 13%, d’aigua en 
un 18% i les emissions de 
CO2 en un 71%.
“L’objectiu és aconseguir 
que properament la nos-
tra petjada de carboni 
sigui del 0%. La cultura 
verda ha de formar part 
de la estratègia i impreg-
nar l’estructura i els pro-
cessos”, explica Jaume Du-
ran, director general de la 
Fundació Sanitària Mollet. 
Segons la World Health Or-
ganization, els factors me-
diambientals són un dels 
determinants clau de la sa-
lut per als propers anys.

L’Hospital de 
Mollet guanya 
un premi 
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L’Ajuntament de la Llagosta 
continua modernitzant l’en-
llumenat públic. A la plaça de 
la Sardana, s’han substituït les 
làmpades de vapor de mercu-
ri per leds a tots els fanals. La 
Brigada Municipal d’Obres ha 
realitzat aquesta actuació, que 
ha consistit en la substitució 
de les bombetes antigues per 
unes de led, de baix consum 
i de més qualitat, que donen 
una millor il·luminació a l’es-
pai. En total, s’han instal·lat 
29 lluminàries noves, tretze 
de 25 W, deu de 50 W i sis de 
60 W. Les anteriors bombetes 
tenien un consum de fi ns a 
250 W cadascuna. El cost total 
d’aquesta actuació ha estat de 
10.824,66 euros.
La renovació de l’enllumenat 
de la plaça de la Sardana com-
pleix amb la normativa vigent 
sobre efi ciència energètica de 
l’enllumenat exterior. A més, 

incorpora sistemes per regu-
lar la intensitat lumínica, el 
que permet incrementar l’es-
talvi energètic. - X.H.

La plaça de la Sardana,
amb enllumenat més efi cient

MEDI AMBIENT

L’Atenció Primària Metropoli-
tana Nord de l’Institut Català 
de la Salut, la Fundació Ins-
titut Universitari per a la re-
cerca a l’Atenció Primària de 
Salut Jordi Gol i Gurina (IDI-
APJGol) i la Gasol Foundation 
porten a terme a la Llagosta el 
programa comunitari ÒRBI-
TA4KIDS per fomentar estils 
de vida saludable en la infàn-
cia. El projecte, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Llagosta, es farà durant 
els propers dos anys.
La presentació va tenir lloc 
el 3 de novembre al Saló de 
plens del Consistori llagos-
tenc i va anar a càrrec de 
Cristina Ribes, directora exe-
cutiva de la Gasol Foundation 
Europa; Clara Homs, tècnica 
de Recerca i Programes de la 
Gasol Foundation Europa; Nú-
ria Prat, directora d’Atenció 
Primària de la Metropolitana 
Nord de l’Institut Català de la 
Salut; Raquel Ortega, directo-
ra del Centre d’Atenció Primà-
ria de la Llagosta; i Óscar Sie-
rra, alcalde de la Llagosta.

Primer municipi

La Llagosta és el primer muni-
cipi en el qual es posa en mar-
xa el programa pilot ÒRBI-
TA4KIDS amb la participació 
de més de 1.000 infants. L’ob-
jectiu és impulsar multitud de 
projectes i accions de promo-
ció d’estils de vida saludable 
per prevenir l’obesitat infantil 
mitjançant el foment de l’acti-
vitat física i l’esport, l’alimen-
tació, les hores i la qualitat del 
son i el benestar emocional.

“ÒRBITA4KIDS és el pri-
mer programa multinivell i 
multicomponent que posem 
en marxa”, va comentar Cris-
tina Ribes, directora executiva 
de la Gasol Foundation a Eu-
ropa, que va afegir que “l’evi-
dència científi ca apunta que 
aquest tipus d’intervencions 
poden mostrar efectes posi-
tius cap a la reducció de les 

xifres d’obesitat infantil; la 
implementació i l’avaluació 
del programa ÒRBITA4KIDS 
ens aportarà més evidència 
sobre aquest tipus d’inicia-
tives al nostre entorn”.

Per la seva part, l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, va 
indicar que “l’Ajuntament 
de la Llagosta aportarà els 
recursos que es necessitin 
per millorar la salut dels in-
fants”, mentre que Núria Prat, 
directora d’Atenció Primària 
de la Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut, va 
explicar que “aquest és el pri-
mer pas d’un gran projecte 
que compta amb tot el rigor 
científi c i una metologia per 
aconseguir resultats”.

Hàbits saludables

L’obesitat infantil, que junta-
ment amb el sobrepès afecta 
un de cada tres nens i nenes 
a Espanya de 8 a 16 anys se-
gons l’estudi PASSOS 2019 
de la Gasol Foundation, és 
una problemàtica complexa 
que requereix intervencions 
multifactorials que impliquin 
tots els sectors i actors claus 
de la comunitat, contribuint 
així al benestar dels infants.
Entre les accions que es du-

SOCIETAT
La Llagosta acull aquest programa de la Gasol Foundation

Projecte per fomentar estils
de vida saludable en la infància

ran a terme dins del projecte, 
diversos centres educatius de 
la Llagosta implementaran el 
programa SISME de promo-
ció d’hàbits de vida saludable 
a l’escola, a través de l’assig-
natura d’Educació Física i les 
tutories.
A més, s’està desenvolupant 
un pla de capacitació integral 
adreçat als professionals de la 
salut del Centre d’Atenció Pri-
mària del municipi, que seran 
els encarregats de coordinar 
les accions.
Un altre dels aspectes clau 
d’aquest programa pilot és el 
desplegament d’una àmplia 
campanya de comunicació 
per sensibilitzar i motivar els 
infants i les famílies de la Lla-
gosta a seguir un estil de vida 
saludable, així com l’estudi de 
l’entorn com a determinant de 
la salut infantil.

La Gasol Foundation

La Gasol Foundation va néixer 
el 2013 de la mà dels germans 
Pau i Marc Gasol amb l’objec-
tiu de reduir les xifres d’obesi-
tat infantil tant a Espanya com 
als Estats Units. Amb aquest 
propòsit, l’entitat, membre de 
la World Obesity Federation, 
centra la seva activitat en la 
posada en marxa de progra-
mes i iniciatives de promoció 
dels hàbits saludables i s’ha 
convertit en un centre refe-
rent en la lluita contra aquesta 
pandèmia i en l’aposta per la 
investigació científi ca a l’àrea 
de la salut infantil. - Juanjo 
Cintas

La presentació del projecte es va fer al Saló de plens.

CULTURA

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta va prendre part el 13 de 
novembre en la 25a Trobada 
Comarcal del Vallès, que es 
va celebrar a Montcada i Rei-
xac. Des del mes de febrer de 
2020, els gegants de la nostra 
localitat no havien sortit fora 
de la Llagosta. Una trentena de 
colles vallesanes van partici-
par en la Trobada Comarcal. El 
president de la Colla Gegante-
ra de la Llagosta, Pablo Martín, 
ha declarat “que estem molt 
contents i contentes d’haver 

Primera sortida dels gegants 
des de l’inici de la pandèmia

pogut tornar a sortir i que fos 
a la Trobada Comarcal del 
Vallès Occidental i Oriental”.
Unes trenta persones van 
acompanyar els gegants a la 
sortida de Montcada, entre 
membres de la Colla Gegante-
ra i veïns a títol particular. El 
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment de la Llagosta, Fran Ruiz, 
també es va apropar a la loca-
litat veïna per acompanyar els 
gegants. La Colla Gegantera vol 
recuperar l’any que ve la Tro-
bada de la Llagosta. - X.H.

La Llagosta, primer 
municipi que acull 
aquesta acció de la 
Gasol Foundation

Més de 1.000 nens i 
nenes de la Llagosta 
participaran en 
aquest programa
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L’Ajuntament de la Llagosta 
està treballant en el disseny 
que tindrà el nou skateparc i 
tindrà en compte també les 
opinions dels skaters. El Con-
sistori destinarà 110.000 eu-
ros a la renovació d’aquesta 
instal·lació.

Primera reunió

El 9 de novembre, hi va haver 
una trobada a la qual van as-
sistir la regidora de Joventut, 
Núria Guerrero, tècnics de 
la Regidoria de Joventut i de 
l’Àrea de Planifi cació i Territo-
ri de l’Ajuntament i un grup de 
joves usuaris de l’skateparc. 
En aquesta reunió es va inter-
canviar informació, es van re-
soldre alguns dubtes respecte 
a les possibilitats d’ampliació 
de la instal·lació i el grup de 
joves va traslladar les seves 
propostes per tal de construir 

JOVENTUT

Els joves poden opinar sobre 
com serà el nou skateparc

un skateparc que respongui a 
les necessitats actuals.
Es faran més trobades amb 
tècnics, responsables polítics 
i joves per anar concretant el 
seu disseny. Qualsevol jove 
que estigui interessat a tenir 

EDUCACIÓ

Alumnes de l’Escola Gilpe
van visitar l’Ajuntament

informació d’aquest projecte 
o que vulgui fer propostes pot 
contactar amb la Regidoria 
de Joventut mitjançant Ins-
tagram (@joventut_ajunta-
ment_llagosta) o al correu llgt.
pij@llagosta.cat. - J.C.

L’alumnat de cinquè de Primà-
ria de l’Escola Gilpe va visitar 
el 9 de novembre l’Ajuntament 
de la Llagosta. L’alcalde, Óscar 
Sierra, va rebre els estudiants  
i va respondre totes les pre-
guntes que li van fer al Saló de 
plens de l’Ajuntament. A partir 
del mes de gener, es recupe-

raran les visites presencials 
dels estudiants de quart de 
Primària dels diferents cen-
tres educatius de la Llagosta a 
l’Ajuntament. Els darrers cur-
sos, aquesta activitat ha hagut 
de ser online a causa de les 
restriccions provocades per la 
pandèmia de la Covid-19. - J.C.

Imatge de la primera reunió.
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Les persones usuàries de la 
deixalleria podran saber, a 
través d’un nou web que ha 
creat el Consorci de Residus 
del Vallès Oriental, el nom-
bre de vegades que han visi-
tat aquest servei i calcular les 
bonifi cacions en el rebut de la 
taxa d’escombraries. Per acce-
dir a aquesta nova pàgina web, 
cal registrar-se prèviament 
anant a la deixalleria, situada 
a la cantonada del carrer de 
Vic amb el de Cadaqués, i re-
gistrar les dades de la persona 
usuària. 
Al portal també es pot consul-
tar quins productes es perme-
ten portar a la deixalleria, la 
quantitat, la normativa d’ús 
i l’horari de l’equipament. El 
web no calcula els descomptes 
a aplicar, ja que cada municipi 
estableix una tarifa diferent. A 
la Llagosta, els domicilis par-
ticulars tenen una bonifi cació 

MEDI AMBIENT

Nova pàgina web per consultar 
els usos de la deixalleria

del 10% si fan servir la deixa-
lleria d’una a catorze vegades 
l’any i del 15% si en són més 
de 15. Als comerços se’ls apli-
ca una bonifi cació del 10%  
per fer ús de la deixalleria 
en 20 o més ocasions durant 

MEDI AMBIENT

Es porta a terme la poda anual 
d’arbres de la Llagosta

l’any. La sol·licitud del carnet 
de la deixalleria s’ha de fer a 
l’Ofi cina d’Atenció a la Ciuta-
dania. La documentació que 
cal aportar es pot descarregar 
a l’apartat tràmits del web mu-
nicipal. - X. Herrero

A principis de novembre, va co-
mençar la poda anual dels ar-
bres de la Llagosta. Està previst 
que s’actuï en uns 1.400 arbres. 
Els treballs els porten a terme 
la Brigada Municipal de Jar-
dineria i l’empresa Tratamien-
to y Acondicionamien to de 
Laderas y Obras (TALIO), con-
tractada per l’Ajuntament de la 
Llagosta. 

Els primers treballs de poda 
es van realitzar al passeig del 
Pintor Sert i el seu entorn. El 
contracte amb TALIO es va fer 
l’any passat. Pels dos anys de 
poda el cost és de 55.002,64 
euros, IVA exclòs.
Properament es farà la poda de 
l’arbrat que hi ha al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre. - X.H.

Entrada de la deixalleria de la Llagosta.

Poda d’arbres al passeig del Pintor Sert. 
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia va gua-
nyar el cap de setmana a la 
pista del Ripollet per 1 a 6. Les 
llagostenques van dominar 
el partit en tot moment i van 
sumar la quarta victòria de la 
temporada, la segona seguida. 
Marina i Sonia van fer dos gols 
i Mercè i Júlia, un. 

Primer triomf a casa

La jornada anterior, la Concor-
dia va derrotar per 8 gols a 2 
el Futsal Mataró i va sumar la 
primera victòria de la tempo-
rada a casa. L’equip que entre-
na Javier Ruiz va sortir molt 
fort a la pista i va ser superior 
en tot moment al seu rival. Al 
minut 1, Marina va marcar l’1 
a 0. Naiara va fer el 2 a 0.
En ple domini local, Sonia, de 
falta directa, va aconseguir el 
3 a 0. Al minut 6, Paula Jimé-
nez va marcar el 4 a 0. Les vi-
sitants van posar a prova en 
dues ocasions a Mònica, que 
va respondre bé. En el dar-
rer minut de la primera part, 
Naia ra va culminar amb el 5 a 
0 una gran jugada local.
Només començar la segona 
part, Marina va enviar una pi-

Marina en el partit contra el Futsal Mataró. 

FUTBOL SALA 

La Concordia goleja el Ripollet  
i puja a la vuitena posició

lota al pal. El conjunt de Mata-
ró va fer el 5 a 1, però Naiara 
va respondre ràpidament amb 
el 6 a 1. Al minut 10, Mari-
na va anotar el 7 a 1 després 
d’una recuperació. El 8 a 1 el 
va fer Júlia de porteria a por-
teria. Les visitants van tancar 
el marcador al minut 17. 
Després de guanyar a Ripollet, 
la Concordia ha pujat a la vui-
tena posició. L’equip que en-
trena Javier Ruiz té 13 punts. 
Dissabte, a les 16 hores, al 

Complex Esportiu Municipal 
El Turó, rebrà la visita del Sala 
Zaragoza, que és el penúltim 
classifi cat amb només tres 
punts i que ve de perdre per 1 
a 6 contra l’Eixample.
D’altra banda, la Concordia 
jugarà el dia 8 de desembre 
al CEM El Turó la primera eli-
minatòria, a partit únic, de 
la Copa de la Reina contra la 
Penya Esplugues. L’enfronta-
ment començarà a les 11.30 
hores. - J. Cintas

FUTBOL SALA

El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense, líder

L’equip sènior A del Fútbol 
Sala Unión Llagostense és el 
líder del grup 2 de Barcelona 
de la Tercera Catalana amb 18 
punts. El conjunt llagostenc ha 
guanyat els sis partits que ha 
disputat. El cap de setmana 
passat, va descansar. 
En el darrer partit va golejar el 
Quatre Camins (0-21). L’equip 
llagostenc va ser molt sup erior 
i va aconseguir un resultat 
gens habitual en categories ab-
solutes de futbol sala.
A la mitja part el FS Unión Lla-
gostense ja guanyava per 0 a 

10 i a la segona part va man-
tenir el nivell fi ns acabar 0 a 
21. Els golejadors van ser Patxi 
Heredia (6), Gerard Alonso (4), 
Óscar Nelson (4), Marc Navajas 
(3), Kevin Gómez (2) i Marco 
Bolívar (2). 
Per la seva part, el sènior B 
és el tercer classifi cat del seu 
grup. La jornada passada, va 
derrotar per 11 a 1 el Touring 
Club Maresme de Catalunya. 
Els llagostencs no van tenir cap 
problema per sumar la quarta 
victòria de la temporada. - J. 
Cintas / J.L. Rodríguez

FUTBOL

El CE La Llagosta suma el
cinquè triomf de la temporada

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta va guanyar 
dissabte per 5 a 1 l’Ametlla del 
Vallès B. Al minut 21, Mingo, de 
cap, va fer l’1 a 0 després d’una 
centrada de Dídac. Dos minuts 
després, el mateix Dídac va es-
tavellar un llançament contra 
el pal.

Mingo, en una acció individual, 
va marcar el 2 a 0 al minut 34. 
El 3 a 0 va ser obra de Cristian 
en transformar una falta direc-
ta al minut 38. Els visitants van 
reduir les diferències. Cristian, 
amb un gran xut, va anotar el 
4 a 1 al minut 70 i el 5 a 1 al 
minut 74. - J.C.

ATLETISME

Albert Caballero ha guanyat el 
Campionat d’Espanya de mara-
tó per equips amb l’equip LEA 
La Blanca de Vitòria. La prova  
va tenir lloc el 14 de novembre 
a Santa Cruz de Tenerife.
Caballero va aconseguir el 21è 
lloc de la classifi cació general 
amb un temps de 2 hores, 54 
minuts i 58 segons. “Estic con-
tent perquè és un Campionat 
d’Espanya que aconsegueix 
el club, que revalida el títol de 
la temporada passada”, expli-
ca Albert Caballero.
L’esportista de la Llagosta ja va 
guanyar fa pocs mesos el Cam-
pionat d’Espanya de 50 km per 
equips i va ser subcampió indi-
vidual del Campionat d’Espa-
nya de 10 km en ruta de cate-
goria màster. - J.L.R.B.

Caballero, or 
en marató
per equips

BÀSQUET

El CB La Llagosta 2017 és quart 
després de la sisena victòria
El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 va aconseguir 
la jornada passada la sisena 
victòria de la temporada. El 
conjunt llagostenc va guanyar 
a la pista del Centelles per 39 
a 75. Els llagostencs són quarts 
amb sis partits guanyats i dues 
derrotes. Els dos equips que 
encapçalen el grup han gua-
nyat els vuits partits que han 
disputat. La jornada anterior, el 
CB La Llagosta 2017 va vèncer 

el MIR C per 61 a 52. L’equip 
que entrena Ángel Punzano 
va anar sempre per davant i 
només va patir una mica en el 
darrer quart.
El primer quart va acabar amb 
un marcador de 17 a 7. Al des-
cans, el resultat era de 24 a 16.
Al fi nal dels primers 30 minuts 
el marcador era de 44 a 33. Al 
darrer quart, els de la nostra 
localitat van sentencian el par-
tit. - Juanjo Cintas

HANDBOL

El conjunt sènior de l’Handbol 
Club Vallag va perdre el cap de 
setmana a la pista del Vendrell 
per 25 a 23. El Vallag, que és 
penúltim amb dos punts, havia 
aconseguit la jornada anterior 
la primera victòria de la tem-
porada en imposar-se al Tar-
ragona, que és el cuer, per  33 
a 24. El Vallag va ser superior 
al rival i des de bon comença-
ment ja va marcar avantatges 
de cinc i sis gols. Amb aquest 
triomf, l’equip dirigit per Javi 
Iglesias sortia del darrer lloc. 
“Aquesta victòria pot marcar 
un abans i un després. Es-
tem entrenant bé, falten els 
resultats, que arri baran”,  va 
dir el tècnic local, Javi Iglesias, 
després de guanyar el Tarrago-
na. - J.L.R.B. / J.C.

El Vallag perd 
a la pista del 
Vendrell (25-23)

PETANCA

El Club Petanca La Llagosta va 
reunir prop d’una seixantena 
de participants en el torneig 
adreçat als seus socis que va 
organitzar el 6 de novembre. 
L’entitat ha fet un balanç molt 
positiu de la competició, que va 
omplir les pistes municipals de 
bon ambient i petanca. Durant 
la trobada, va repartir alguns 
lots de Nadal entre els guanya-
dors i es va fer un esmorzar de 
germanor. 
El pròxim campionat serà el 
Torneig de Nadal, que tindrà 
lloc el 4 de desembre i que 
comptarà amb un total de 32 
tripletes. “Ja hem esgotat les 
inscripcions i, fi ns i tot, tenim 
cinc tripletes de reserva”, 
asse nyala el president, José 
Manuel Torrico. - J.L.R.B.

Torneig social 
del Club Petanca 
La Llagosta
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Per què assumeixes la presidència?
Bàsicament per donar una continuïtat 
al grup de nois que estan al club. La 
directiva anterior va decidir marxar i 
no hi havia gent nova. Aleshores, hem 
aconseguit crear una nova directiva 
i continuar amb un nou projecte 
aquesta temporada. 

Hi ha canvis al nou projecte 
esportiu?
Volem continuar el treball amb la 
base d’handbol, que és el que s’havia 
fet els darrers anys. Volem fer créixer 
els grups d’edat de cadets, infantils 
i juvenils. Volem intentar tenir més 
esportistes per seguir potenciant la 
pràctica d’handbol a la localitat. 

Enguany no teniu primer equip
Hem perdut dos equips, el sènior i el 
juvenil masculins. Tot i que tenim un 
cadet, un infantil, un aleví i uns quants 
jugadors d’edat benjamí que no 
competeixen però entrenen. Els altres 
tres equips entrenen i competeixen. 
D’aquests equips que tenim, el nombre 
de jugadors respecte a la campanya 
passada és el mateix en cadets, però 
el grup d’alevins i infantils ha crescut. 

Quin projecte hi ha per recuperar 
el primer equip?
El primer equip es va perdre per un 
efecte d’escalada. En primer lloc van 
marxar uns jugadors del juvenil, el 

fase de recuperació d’esportistes, que 
tornen a fer handbol amb nosaltres. 

Econòmicament ha estat 
complicada aquesta temporada?
Com que no tenim equip sènior, 
no tenim difi cultats econòmiques. 
Sempre ens podem queixar del 
pressupost, que sigui més alt o més 
baix. Però el cost més alt acostuma a 
ser un primer equip, així que aquest 
cost no el tenim i no tenim gaires 
problemes. 

La Llagosta és un municipi 
d’handbol?
En principi la Llagosta és un municipi 
amb tradició d’handbol, però ara 
no travessem la millor situació, 
som quatre gats. A dia d’avui no ho 
demostrem. Tenim fi gures importants 
en l’handbol, però no tenim 
continuïtat de la pràctica d’handbol 
dins de la població. Som formadors, 
però després els esportistes marxen 
i no aconseguim consolidar una 
estructura femenina i masculina. 

Què falta per fer aquesta 
consolidació?
Hem de crear un club amb jugadors 
i jugadores de la Llagosta; no que 
vinguin d’altres poblacions. Poden 
venir jugadors de Sant Fost, Mollet, 
Polinyà o Santa Perpètua, entre altres 
localitats, però aquests no són de la 

que va fer desaparèixer el juvenil 
masculí. Com que no hi havia juvenil 
masculí, al poc també va afectar al 
primer equip masculí, que tampoc el 
vam poder posar en marxa aquesta 
temporada. Estem parlant amb tres 
i quatre nois que podrien crear el 
primer equip la pròxima temporada. 
No és res segur, però estem en 
converses. L’objectiu seria recuperar 
la pròxima temporada el sènior 
masculí. Confi em a incorporar alguns 
nous jugadors i recuperar altres nois 
que havien format part de l’equip. 
Volem que els cadets passin a juvenils 
i recuperem així una altra categoria. 

La fusió entre el Joventut Handbol i 
el Vallag és encara possible?
En principi aquesta possible fusió està 
aparcada. Per la meva part, no hi ha 
cap problema per intentar negociar la 
fusió i unir forces, però ara per ara tot 
està aturat. 
   
Quina és la fi losofi a de treball del 
Joventut Handbol?
Que els esportistes que tenim 
aprenguin a jugar a handbol i ser 
formadors de persones. 

La Covid-19 com us ha afectat?
La temporada passada va fer perdre 
jugadors i persones vinculades al club, 
va ser una temporada complicada. 
Aquesta temporada estem en una 

Llagosta. Tenim un poble petit que 
ens agrada l’handbol, però necessitem 
jugadors de fora dels nostre municipi 
i això pot fer que alguns equips es 
desmuntin ràpidament si aquests 
marxen.  

Com està sent la tasca de president?
La veritat és que no requereix més 
temps que la que feia com a directiu. 
És més feina de la directiva, de tots 
plegats. A mi m’agrada que la tasca 
sigui compartida, m’agrada delegar. El 
treball ha de ser conjunt perquè hi ha 
algun directiu que ha de fer tasques 
amb la federació, d’altres amb els 
pares i mares,... així ho fem.

La temporada passada eres jugador, 
aquesta temporada jugues?
Encara estic aparcat, com les 
negociacions amb el Vallag (riure). 
Aquesta temporada no jugo en cap 
equip encara. Això vol dir que potser 
al gener m’inscric en algun equip. 
Avui dia no hi ha cap expectativa, però 
ja veurem. Jo encara no m’he retirat. 
Si la temporada vinent fem el sènior, 
intentaria estar com a jugador, com he 
fet les últimes temporades. 

Trobes a faltar els partits del cap de 
setmana?
Una mica, però encara no he tingut 
temps per trobar-lo a faltar. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Fa vuit temporades que forma part del 
Joventut Handbol La Llagosta, ja sigui com 
a jugador, entrenador o directiu. Als seus 47 
anys, assumeix la presidència de l’entitat, que 
afronta una nova temporada amb renovades 
il·lusions i objectius. Això sí, enguany el club 
s’ha quedat sense sènior i juvenil masculins 
però té com a objectiu potenciar l’handbol 
base per créixer la pròxima campanya.   

Sergio Valero

“L’objectiu és 
recuperar el sènior 
masculí la pròxima 
temporada”
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El primer equip del Club De-
portivo La Concordia va gua-
nyar el cap de setmana a la 
pista del Ripollet per 1 a 6. Les 
llagostenques van dominar 
el partit en tot moment i van 
sumar la quarta victòria de la 
temporada, la segona seguida. 
Marina i Sonia van fer dos gols 
i Mercè i Júlia, un. 

Primer triomf a casa

La jornada anterior, la Concor-
dia va derrotar per 8 gols a 2 
el Futsal Mataró i va sumar la 
primera victòria de la tempo-
rada a casa. L’equip que entre-
na Javier Ruiz va sortir molt 
fort a la pista i va ser superior 
en tot moment al seu rival. Al 
minut 1, Marina va marcar l’1 
a 0. Naiara va fer el 2 a 0.
En ple domini local, Sonia, de 
falta directa, va aconseguir el 
3 a 0. Al minut 6, Paula Jimé-
nez va marcar el 4 a 0. Les vi-
sitants van posar a prova en 
dues ocasions a Mònica, que 
va respondre bé. En el dar-
rer minut de la primera part, 
Naia ra va culminar amb el 5 a 
0 una gran jugada local.
Només començar la segona 
part, Marina va enviar una pi-

Marina en el partit contra el Futsal Mataró. 

FUTBOL SALA 

La Concordia goleja el Ripollet  
i puja a la vuitena posició

lota al pal. El conjunt de Mata-
ró va fer el 5 a 1, però Naiara 
va respondre ràpidament amb 
el 6 a 1. Al minut 10, Mari-
na va anotar el 7 a 1 després 
d’una recuperació. El 8 a 1 el 
va fer Júlia de porteria a por-
teria. Les visitants van tancar 
el marcador al minut 17. 
Després de guanyar a Ripollet, 
la Concordia ha pujat a la vui-
tena posició. L’equip que en-
trena Javier Ruiz té 13 punts. 
Dissabte, a les 16 hores, al 

Complex Esportiu Municipal 
El Turó, rebrà la visita del Sala 
Zaragoza, que és el penúltim 
classifi cat amb només tres 
punts i que ve de perdre per 1 
a 6 contra l’Eixample.
D’altra banda, la Concordia 
jugarà el dia 8 de desembre 
al CEM El Turó la primera eli-
minatòria, a partit únic, de 
la Copa de la Reina contra la 
Penya Esplugues. L’enfronta-
ment començarà a les 11.30 
hores. - J. Cintas

FUTBOL SALA

El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense, líder

L’equip sènior A del Fútbol 
Sala Unión Llagostense és el 
líder del grup 2 de Barcelona 
de la Tercera Catalana amb 18 
punts. El conjunt llagostenc ha 
guanyat els sis partits que ha 
disputat. El cap de setmana 
passat, va descansar. 
En el darrer partit va golejar el 
Quatre Camins (0-21). L’equip 
llagostenc va ser molt sup erior 
i va aconseguir un resultat 
gens habitual en categories ab-
solutes de futbol sala.
A la mitja part el FS Unión Lla-
gostense ja guanyava per 0 a 

10 i a la segona part va man-
tenir el nivell fi ns acabar 0 a 
21. Els golejadors van ser Patxi 
Heredia (6), Gerard Alonso (4), 
Óscar Nelson (4), Marc Navajas 
(3), Kevin Gómez (2) i Marco 
Bolívar (2). 
Per la seva part, el sènior B 
és el tercer classifi cat del seu 
grup. La jornada passada, va 
derrotar per 11 a 1 el Touring 
Club Maresme de Catalunya. 
Els llagostencs no van tenir cap 
problema per sumar la quarta 
victòria de la temporada. - J. 
Cintas / J.L. Rodríguez

FUTBOL

El CE La Llagosta suma el
cinquè triomf de la temporada

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta va guanyar 
dissabte per 5 a 1 l’Ametlla del 
Vallès B. Al minut 21, Mingo, de 
cap, va fer l’1 a 0 després d’una 
centrada de Dídac. Dos minuts 
després, el mateix Dídac va es-
tavellar un llançament contra 
el pal.

Mingo, en una acció individual, 
va marcar el 2 a 0 al minut 34. 
El 3 a 0 va ser obra de Cristian 
en transformar una falta direc-
ta al minut 38. Els visitants van 
reduir les diferències. Cristian, 
amb un gran xut, va anotar el 
4 a 1 al minut 70 i el 5 a 1 al 
minut 74. - J.C.

ATLETISME

Albert Caballero ha guanyat el 
Campionat d’Espanya de mara-
tó per equips amb l’equip LEA 
La Blanca de Vitòria. La prova  
va tenir lloc el 14 de novembre 
a Santa Cruz de Tenerife.
Caballero va aconseguir el 21è 
lloc de la classifi cació general 
amb un temps de 2 hores, 54 
minuts i 58 segons. “Estic con-
tent perquè és un Campionat 
d’Espanya que aconsegueix 
el club, que revalida el títol de 
la temporada passada”, expli-
ca Albert Caballero.
L’esportista de la Llagosta ja va 
guanyar fa pocs mesos el Cam-
pionat d’Espanya de 50 km per 
equips i va ser subcampió indi-
vidual del Campionat d’Espa-
nya de 10 km en ruta de cate-
goria màster. - J.L.R.B.

Caballero, or 
en marató
per equips

BÀSQUET

El CB La Llagosta 2017 és quart 
després de la sisena victòria
El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 va aconseguir 
la jornada passada la sisena 
victòria de la temporada. El 
conjunt llagostenc va guanyar 
a la pista del Centelles per 39 
a 75. Els llagostencs són quarts 
amb sis partits guanyats i dues 
derrotes. Els dos equips que 
encapçalen el grup han gua-
nyat els vuits partits que han 
disputat. La jornada anterior, el 
CB La Llagosta 2017 va vèncer 

el MIR C per 61 a 52. L’equip 
que entrena Ángel Punzano 
va anar sempre per davant i 
només va patir una mica en el 
darrer quart.
El primer quart va acabar amb 
un marcador de 17 a 7. Al des-
cans, el resultat era de 24 a 16.
Al fi nal dels primers 30 minuts 
el marcador era de 44 a 33. Al 
darrer quart, els de la nostra 
localitat van sentencian el par-
tit. - Juanjo Cintas

HANDBOL

El conjunt sènior de l’Handbol 
Club Vallag va perdre el cap de 
setmana a la pista del Vendrell 
per 25 a 23. El Vallag, que és 
penúltim amb dos punts, havia 
aconseguit la jornada anterior 
la primera victòria de la tem-
porada en imposar-se al Tar-
ragona, que és el cuer, per  33 
a 24. El Vallag va ser superior 
al rival i des de bon comença-
ment ja va marcar avantatges 
de cinc i sis gols. Amb aquest 
triomf, l’equip dirigit per Javi 
Iglesias sortia del darrer lloc. 
“Aquesta victòria pot marcar 
un abans i un després. Es-
tem entrenant bé, falten els 
resultats, que arri baran”,  va 
dir el tècnic local, Javi Iglesias, 
després de guanyar el Tarrago-
na. - J.L.R.B. / J.C.

El Vallag perd 
a la pista del 
Vendrell (25-23)

PETANCA

El Club Petanca La Llagosta va 
reunir prop d’una seixantena 
de participants en el torneig 
adreçat als seus socis que va 
organitzar el 6 de novembre. 
L’entitat ha fet un balanç molt 
positiu de la competició, que va 
omplir les pistes municipals de 
bon ambient i petanca. Durant 
la trobada, va repartir alguns 
lots de Nadal entre els guanya-
dors i es va fer un esmorzar de 
germanor. 
El pròxim campionat serà el 
Torneig de Nadal, que tindrà 
lloc el 4 de desembre i que 
comptarà amb un total de 32 
tripletes. “Ja hem esgotat les 
inscripcions i, fi ns i tot, tenim 
cinc tripletes de reserva”, 
asse nyala el president, José 
Manuel Torrico. - J.L.R.B.

Torneig social 
del Club Petanca 
La Llagosta
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Per què assumeixes la presidència?
Bàsicament per donar una continuïtat 
al grup de nois que estan al club. La 
directiva anterior va decidir marxar i 
no hi havia gent nova. Aleshores, hem 
aconseguit crear una nova directiva 
i continuar amb un nou projecte 
aquesta temporada. 

Hi ha canvis al nou projecte 
esportiu?
Volem continuar el treball amb la 
base d’handbol, que és el que s’havia 
fet els darrers anys. Volem fer créixer 
els grups d’edat de cadets, infantils 
i juvenils. Volem intentar tenir més 
esportistes per seguir potenciant la 
pràctica d’handbol a la localitat. 

Enguany no teniu primer equip
Hem perdut dos equips, el sènior i el 
juvenil masculins. Tot i que tenim un 
cadet, un infantil, un aleví i uns quants 
jugadors d’edat benjamí que no 
competeixen però entrenen. Els altres 
tres equips entrenen i competeixen. 
D’aquests equips que tenim, el nombre 
de jugadors respecte a la campanya 
passada és el mateix en cadets, però 
el grup d’alevins i infantils ha crescut. 

Quin projecte hi ha per recuperar 
el primer equip?
El primer equip es va perdre per un 
efecte d’escalada. En primer lloc van 
marxar uns jugadors del juvenil, el 

fase de recuperació d’esportistes, que 
tornen a fer handbol amb nosaltres. 

Econòmicament ha estat 
complicada aquesta temporada?
Com que no tenim equip sènior, 
no tenim difi cultats econòmiques. 
Sempre ens podem queixar del 
pressupost, que sigui més alt o més 
baix. Però el cost més alt acostuma a 
ser un primer equip, així que aquest 
cost no el tenim i no tenim gaires 
problemes. 

La Llagosta és un municipi 
d’handbol?
En principi la Llagosta és un municipi 
amb tradició d’handbol, però ara 
no travessem la millor situació, 
som quatre gats. A dia d’avui no ho 
demostrem. Tenim fi gures importants 
en l’handbol, però no tenim 
continuïtat de la pràctica d’handbol 
dins de la població. Som formadors, 
però després els esportistes marxen 
i no aconseguim consolidar una 
estructura femenina i masculina. 

Què falta per fer aquesta 
consolidació?
Hem de crear un club amb jugadors 
i jugadores de la Llagosta; no que 
vinguin d’altres poblacions. Poden 
venir jugadors de Sant Fost, Mollet, 
Polinyà o Santa Perpètua, entre altres 
localitats, però aquests no són de la 

que va fer desaparèixer el juvenil 
masculí. Com que no hi havia juvenil 
masculí, al poc també va afectar al 
primer equip masculí, que tampoc el 
vam poder posar en marxa aquesta 
temporada. Estem parlant amb tres 
i quatre nois que podrien crear el 
primer equip la pròxima temporada. 
No és res segur, però estem en 
converses. L’objectiu seria recuperar 
la pròxima temporada el sènior 
masculí. Confi em a incorporar alguns 
nous jugadors i recuperar altres nois 
que havien format part de l’equip. 
Volem que els cadets passin a juvenils 
i recuperem així una altra categoria. 

La fusió entre el Joventut Handbol i 
el Vallag és encara possible?
En principi aquesta possible fusió està 
aparcada. Per la meva part, no hi ha 
cap problema per intentar negociar la 
fusió i unir forces, però ara per ara tot 
està aturat. 
   
Quina és la fi losofi a de treball del 
Joventut Handbol?
Que els esportistes que tenim 
aprenguin a jugar a handbol i ser 
formadors de persones. 

La Covid-19 com us ha afectat?
La temporada passada va fer perdre 
jugadors i persones vinculades al club, 
va ser una temporada complicada. 
Aquesta temporada estem en una 

Llagosta. Tenim un poble petit que 
ens agrada l’handbol, però necessitem 
jugadors de fora dels nostre municipi 
i això pot fer que alguns equips es 
desmuntin ràpidament si aquests 
marxen.  

Com està sent la tasca de president?
La veritat és que no requereix més 
temps que la que feia com a directiu. 
És més feina de la directiva, de tots 
plegats. A mi m’agrada que la tasca 
sigui compartida, m’agrada delegar. El 
treball ha de ser conjunt perquè hi ha 
algun directiu que ha de fer tasques 
amb la federació, d’altres amb els 
pares i mares,... així ho fem.

La temporada passada eres jugador, 
aquesta temporada jugues?
Encara estic aparcat, com les 
negociacions amb el Vallag (riure). 
Aquesta temporada no jugo en cap 
equip encara. Això vol dir que potser 
al gener m’inscric en algun equip. 
Avui dia no hi ha cap expectativa, però 
ja veurem. Jo encara no m’he retirat. 
Si la temporada vinent fem el sènior, 
intentaria estar com a jugador, com he 
fet les últimes temporades. 

Trobes a faltar els partits del cap de 
setmana?
Una mica, però encara no he tingut 
temps per trobar-lo a faltar. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Fa vuit temporades que forma part del 
Joventut Handbol La Llagosta, ja sigui com 
a jugador, entrenador o directiu. Als seus 47 
anys, assumeix la presidència de l’entitat, que 
afronta una nova temporada amb renovades 
il·lusions i objectius. Això sí, enguany el club 
s’ha quedat sense sènior i juvenil masculins 
però té com a objectiu potenciar l’handbol 
base per créixer la pròxima campanya.   

Sergio Valero

“L’objectiu és 
recuperar el sènior 
masculí la pròxima 
temporada”
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Correu electrònic: jurejomer73@gmail.com
Telèfon de contacte: 659 80 11 21

15 ESPAI OBERTNúm 86 | Desembre 2021 
lallagostainforma.cat 

El Club Deportivo Viejas Glo-
rias és una de les entitats 
esportives històriques de la 
nostra localitat. Aquest club 
de futbol va néixer als anys 
vuitanta per una colla d’amics 
i en l’actualitat encara segueix 
en actiu. L’entitat està formada 
per una trentena de membres, 
entre jugadors, directius i per-
sones vinculades al club. 
Cada quinze dies, els dissabtes 
a les cinc de la tarda, l’equip 
masculí veterà del Viejas Glo-
rias té una cita amb una nova 
jornada de l’Associació de Fut-
bol Veterans Vallès-Maresme. 
Aquesta temporada, l’equip  
milita a la Primera Divisió, que 
és la segona màxima categoria 
d’aquesta federació comarcal. 
La plantilla està formada per 
exjugadors de la Llagosta, amb 
una franja d’edat que oscil·la 
entre els 30 i els 60 anys. Són 
jugadors que ja no competei-
xen en un nivell alt d’intensi-
tat, però que volen continuar 
vinculats amb el futbol i ser 
competitius. 

L’objectiu del CD Viejas Glorias 
és mantenir viu l’esperit com-
petitiu dels exjugadors i pas-
sar una bona estona vinculats 
amb l’esport. Enguany, el club 
no travessa una bona ratxa 
de resultats, però s’ha marcat 
com objectiu la permanència 
en una categoria complicada.

Canvis 

El club es va veure afectat per 
la Covid-19 la temporada pas-
sada després de no disputar la 
lliga per l’afectació de la crisi 
sanitària. Aquesta temporada 
ha reprès la competició, tot i 
que ho ha fet amb canvis en 
la directiva i, sobretot, en la 
plantilla de jugadors. 
El nou president del club és 
Juan Gómez, de 48 anys, que 
és jugador des de fa més d’una 
dècada. Gómez relleva en el 
càrrec a Alonso Rodríguez, que 
segueix vinculat amb el club 
però sense tasques directives. 
La resta de la junta directiva 
són Denar Roque, com a vice-

president; Juan Luis Dolset, 
com a secretari i tresorer; i els 
vocals són Antonio Romero, 
Pedro Morales i Javier Laguna. 
La fi losofi a de la nova directi-
va és similar a l’anterior: man-
tenir viva l’entitat i gaudir del 
futbol veterà. 
El Viejas Glorias està obert a 
noves incorporacions per re-
forçar la plantilla, la directiva 
o la seva massa social. Cada 
dijous, a les 19.30 h, inici-
en l’entrenament setmanal. 
Aquesta temporada han patit 
algunes baixes per molèsties 
físiques i el club mira de tro-
bar nous efectius per man-
tenir el nivell competitiu del 
grup de jugadors. 
Les activitats del CD Viejas 
Gloras van marcades per la 
temporada esportiva, del se-
tembre al juny. Tot i això, fan 
altres activitats, com ara el 
Torneig de Festa Major; al Na-
dal, fan un sopar de germanor; 
i, al juny, la festa de cloenda de 
la temporada. - José Luis Ro-
dríguez Beltrán

L’ENTITAT Club Deportivo Viejas Glorias

FITXA

2 desembre
VILA

3 - 9 desembre
CARRERAS ARBAT

10 -16 desembre
NADAL

17 - 23 desembre
VILA

24 - 30 desembre
CALVO SÁNCHEZ

31 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
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El Club Deportivo Viejas Glo-
rias és una de les entitats 
esportives històriques de la 
nostra localitat. Aquest club 
de futbol va néixer als anys 
vuitanta per una colla d’amics 
i en l’actualitat encara segueix 
en actiu. L’entitat està formada 
per una trentena de membres, 
entre jugadors, directius i per-
sones vinculades al club. 
Cada quinze dies, els dissabtes 
a les cinc de la tarda, l’equip 
masculí veterà del Viejas Glo-
rias té una cita amb una nova 
jornada de l’Associació de Fut-
bol Veterans Vallès-Maresme. 
Aquesta temporada, l’equip  
milita a la Primera Divisió, que 
és la segona màxima categoria 
d’aquesta federació comarcal. 
La plantilla està formada per 
exjugadors de la Llagosta, amb 
una franja d’edat que oscil·la 
entre els 30 i els 60 anys. Són 
jugadors que ja no competei-
xen en un nivell alt d’intensi-
tat, però que volen continuar 
vinculats amb el futbol i ser 
competitius. 

L’objectiu del CD Viejas Glorias 
és mantenir viu l’esperit com-
petitiu dels exjugadors i pas-
sar una bona estona vinculats 
amb l’esport. Enguany, el club 
no travessa una bona ratxa 
de resultats, però s’ha marcat 
com objectiu la permanència 
en una categoria complicada.

Canvis 

El club es va veure afectat per 
la Covid-19 la temporada pas-
sada després de no disputar la 
lliga per l’afectació de la crisi 
sanitària. Aquesta temporada 
ha reprès la competició, tot i 
que ho ha fet amb canvis en 
la directiva i, sobretot, en la 
plantilla de jugadors. 
El nou president del club és 
Juan Gómez, de 48 anys, que 
és jugador des de fa més d’una 
dècada. Gómez relleva en el 
càrrec a Alonso Rodríguez, que 
segueix vinculat amb el club 
però sense tasques directives. 
La resta de la junta directiva 
són Denar Roque, com a vice-

president; Juan Luis Dolset, 
com a secretari i tresorer; i els 
vocals són Antonio Romero, 
Pedro Morales i Javier Laguna. 
La fi losofi a de la nova directi-
va és similar a l’anterior: man-
tenir viva l’entitat i gaudir del 
futbol veterà. 
El Viejas Glorias està obert a 
noves incorporacions per re-
forçar la plantilla, la directiva 
o la seva massa social. Cada 
dijous, a les 19.30 h, inici-
en l’entrenament setmanal. 
Aquesta temporada han patit 
algunes baixes per molèsties 
físiques i el club mira de tro-
bar nous efectius per man-
tenir el nivell competitiu del 
grup de jugadors. 
Les activitats del CD Viejas 
Gloras van marcades per la 
temporada esportiva, del se-
tembre al juny. Tot i això, fan 
altres activitats, com ara el 
Torneig de Festa Major; al Na-
dal, fan un sopar de germanor; 
i, al juny, la festa de cloenda de 
la temporada. - José Luis Ro-
dríguez Beltrán

L’ENTITAT Club Deportivo Viejas Glorias

FITXA

2 desembre
VILA

3 - 9 desembre
CARRERAS ARBAT

10 -16 desembre
NADAL

17 - 23 desembre
VILA

24 - 30 desembre
CALVO SÁNCHEZ

31 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
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Cabalgata de Reyes
Como suele ser, durante estas fechas, en el Ayuntamiento ya tenemos 
planifi cada la programación de las Fiestas Navideñas del pueblo y una de las 
cosas que ya estamos cerrando es la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. 
Esperamos que la pandemia y las restricciones no trunquen la ilusión de los 
niños y niñas. Queremos volver a llenar de alegría las calles con esas sonrisas 
y miradas entrañables al ver las carrozas pasar. Podéis contar con nosotros 
porque haremos todo lo posible para que esto vuelva a ser una realidad. 

Además, como sabéis, el Ayuntamiento trabaja, como lo ha hecho siempre, para 
que los niños y niñas sin recursos también tengan la posibilidad de abrir regalos 
en este día tan especial. 

Lo hemos dicho siempre, da igual la crisis económica, da igual la pandemia, 
da igual las circunstancias adversas que nos encontremos: este Ayuntamiento 
estará a lado de todas las personas para que nadie, tenga la edad que tenga, se 
quede atrás.

Desde aquí, queremos desearos un buen fi nal de año y una buena entrada al 
2022. 

Un 2022 donde esperamos, más pronto que tarde, poder invitaros a la 
inauguración de la nueva sede del Partido de los Socialistas de La Llagosta, en 
la calle Maria Aurèlia Capmany.

Treball i Bones Festes

Durant el ple del passat 25 de novembre, des de La Llagosta En Comú + Llagosta, 
vam preguntar a l’equip de govern municipal sobre la terminal intermodal de La 
Llagosta que connectarà amb el Corredor del Mediterrani. La creació d’aquesta 
terminal creiem que hauria de ser una gran oportunitat laboral per a la ciutadania 
de la Llagosta, però sabem quins tipus de llocs de treball requerirà aquesta 
terminal?; quins estudis donen opció a aquests possibles llocs de treball?, en 
quins centres, pròxims a La Llagosta, es podran realitzar? És l’Institut Marina 
una opció? 

Cap dels regidors i regidores involucrats en aquestes àrees va ser capaç de 
respondre aquestes preguntes, va ser l’alcalde qui va respondre que prenia les 
nostres preguntes com propostes per fer-les a les reunions que mantenen amb 
els altres municipis implicats.

Des de La Llagosta En Comú + Llagosta, no ens va sorprendre que aquestes 
preguntes no tinguessin resposta, ni que tan sols s’hagin plantejat aquestes 
qüestions, atès que aquest equip de govern ni gestiona ni pensa a futur. Ens 
encarregarem que aquestes propostes tinguin resposta i les comunicarem a 
tota la ciutadania.

Per fi nalitzar i atès que aquest escrit sortirà publicat abans de les Festes de 
Nadal, us animem a que penseu en el comerç local i volem desitjar-vos unes 
Felices Festes i Bon Any 2022.

I seguim apujant els impostos…
En el ple ordinari del passat 28 d’octubre, l’equip de govern del PSC i Ciutadans 
van votar a favor de tornar a apujar els nostres impostos, fent una modifi cació 
en les ordenances fi scals de cara a 2022. En concret, aquests van quedar de la 
següent manera:
L’IBI ha pujat un 4,76%, el que implica que, en 6 anys, ens han incrementat la taxa 
quasi un 20%.
La taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans ha pujat 
un 11%. Volem recordar que fa aproximadament any i mig/dos anys aquesta 
taxa ja es va apujar al voltant d’un 11% també, el que implica un augment de 
més d’un 20% en dos anys. A més, sabem que l’equip de govern del PSC tampoc 
està content amb el servei de neteja que presta l’empresa per defi cient. Con-
siderem, per tant, que augmentar la taxa no és la solució al problema i que el 
que s’hauria de fer és trencar la licitació amb l’empresa actual i iniciar una nova 
contractació amb una nova empresa que ofereixi millors serveis al mateix preu 
o inferior.
La taxa que regula el mercat setmanal ambulant també ha pujat un 11%.
Per últim, els preus del Turó han pujat una mitjana de 3€ en general.

Exposat tot això i tal i com vam exposar al citat ple, des d’ERC considerem que 
aquest augment de les taxes és una barbaritat, i més tenint en compte la situa-
ció econòmica de crisi que la pandèmia per la COVID-19 ha deixat a moltes 
famílies. 

Per això, al ple vam votar en contra de les modifi cacions de les ordenances 
fi scals i també hem presentat les al·legacions pertinents on demanem una con-
gelació de les taxes.

Todos los días contra la violencia

Hay motivos sufi cientes para seguir conmemorando el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y los hay para extender los objetivos 
del mismo al resto de los días del año. Por ello, toda la sociedad debe implicarse 
en la erradicación de la violencia machista, y más aún lo debemos hacer los 
poderes públicos que, además, debemos rechazar con fi rmeza la negación de la 
violencia de género, porque negar la violencia machista supone poner en riesgo 
la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres.

Cualquier política que pretenda prevenir y erradicar la violencia de género 
debe impulsar programas basados en la evidencia y sobre todo adecuarse a 
cada etapa evolutiva. Porque ser mujer no es una moda, ni un movimiento, ni 
un lenguaje, ni siquiera una política. La mujer, como el hombre ha hecho, debe 
defi nir su individualidad, desarrollar su propia ética, decidir sobre sus límites y 
sobre todo recuperar su dimensión ontológica.

Hombres y mujeres hemos de propiciar las condiciones que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género, para que la igualdad de derechos y 
deberes sea incuestionable. 

Tomando conciencia de nuestro papel como testigos y dejarnos impresionar 
por ello es la mejor manera de activar alertas y reducir las cegueras colectivas 
que mantienen las relaciones abusivas y violentas. Lo que sucede dentro de 
una familia, dentro de una vivienda o dentro de una pareja, si está teñido por 
el horror, no es una cuestión privada. Ellas son parte de nosotros y nosotras y 
cuando ellas caen, algo nuestro también cae.
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2a meitat de la dècada de 1950. 
Panoràmica des del campanar de l’església.

El campanar de l’església s’acabava de construir i ofe-
ria una visió única del municipi de la Llagosta i roda-
lies. En aquells moments era una de les construccions 
més altes del poble i permetia una visió panoràmica 
de 360 graus del seu entorn.
A la fotografi a, en primer terme, la carretera nacional 
152 i, més al fons al centre i cap a la dreta de la fo-
tografi a, podem distingir amb tota claredat el carrer 
de Santa Rosalia, que des del 1960 és el carrer de les 
Escoles. A la banda esquerra, s’intueix un carrer que 
correspondria actualment al de Santa Rosalia i que a 
l’època era la part del darrere de les cases del carrer 
de Sant Pau (entre la carretera i l’actual avinguda del 
Turó) i el carrer del Carme (entre l’actual avinguda del 
Turó i el pont de la via, sobre la riera Seca).

El campanario de la iglesia se acababa de construir y 
ofrecía una visión única del municipio de La Llagosta 
y sus alrededores. En esos momentos era una de las 
construcciones más altas del pueblo y permitía una 
visión panorámica de 360   grados de su entorno.
En la fotografía, en primer término, la carretera nacio-
nal 152 y, más al fondo en el centro y hacia la derecha 
de la fotografía, podemos distinguir con toda claridad 
la calle Santa Rosalía, que desde 1960 es la calle Es-
coles. En el lado izquierdo, se intuye una calle que co-
rrespondería actualmente a la de Santa Rosalía y que 
en la época era la parte trasera de las casas de la ca-
lle Sant Pau (entre la carretera y la actual avenida del 
Turó) y la calle del Carme (entre la actual avenida del 
Turó y el puente de la vía, sobre la riera Seca).

Font de la imatge: Col·lecció fotogràfi ca de l’Arxiu Mu-
nicipal de la Llagosta, cedida per Pepita de Can Ton, 
Sereno.
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Cabalgata de Reyes
Como suele ser, durante estas fechas, en el Ayuntamiento ya tenemos 
planifi cada la programación de las Fiestas Navideñas del pueblo y una de las 
cosas que ya estamos cerrando es la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. 
Esperamos que la pandemia y las restricciones no trunquen la ilusión de los 
niños y niñas. Queremos volver a llenar de alegría las calles con esas sonrisas 
y miradas entrañables al ver las carrozas pasar. Podéis contar con nosotros 
porque haremos todo lo posible para que esto vuelva a ser una realidad. 

Además, como sabéis, el Ayuntamiento trabaja, como lo ha hecho siempre, para 
que los niños y niñas sin recursos también tengan la posibilidad de abrir regalos 
en este día tan especial. 

Lo hemos dicho siempre, da igual la crisis económica, da igual la pandemia, 
da igual las circunstancias adversas que nos encontremos: este Ayuntamiento 
estará a lado de todas las personas para que nadie, tenga la edad que tenga, se 
quede atrás.

Desde aquí, queremos desearos un buen fi nal de año y una buena entrada al 
2022. 

Un 2022 donde esperamos, más pronto que tarde, poder invitaros a la 
inauguración de la nueva sede del Partido de los Socialistas de La Llagosta, en 
la calle Maria Aurèlia Capmany.

Treball i Bones Festes

Durant el ple del passat 25 de novembre, des de La Llagosta En Comú + Llagosta, 
vam preguntar a l’equip de govern municipal sobre la terminal intermodal de La 
Llagosta que connectarà amb el Corredor del Mediterrani. La creació d’aquesta 
terminal creiem que hauria de ser una gran oportunitat laboral per a la ciutadania 
de la Llagosta, però sabem quins tipus de llocs de treball requerirà aquesta 
terminal?; quins estudis donen opció a aquests possibles llocs de treball?, en 
quins centres, pròxims a La Llagosta, es podran realitzar? És l’Institut Marina 
una opció? 

Cap dels regidors i regidores involucrats en aquestes àrees va ser capaç de 
respondre aquestes preguntes, va ser l’alcalde qui va respondre que prenia les 
nostres preguntes com propostes per fer-les a les reunions que mantenen amb 
els altres municipis implicats.

Des de La Llagosta En Comú + Llagosta, no ens va sorprendre que aquestes 
preguntes no tinguessin resposta, ni que tan sols s’hagin plantejat aquestes 
qüestions, atès que aquest equip de govern ni gestiona ni pensa a futur. Ens 
encarregarem que aquestes propostes tinguin resposta i les comunicarem a 
tota la ciutadania.

Per fi nalitzar i atès que aquest escrit sortirà publicat abans de les Festes de 
Nadal, us animem a que penseu en el comerç local i volem desitjar-vos unes 
Felices Festes i Bon Any 2022.

I seguim apujant els impostos…
En el ple ordinari del passat 28 d’octubre, l’equip de govern del PSC i Ciutadans 
van votar a favor de tornar a apujar els nostres impostos, fent una modifi cació 
en les ordenances fi scals de cara a 2022. En concret, aquests van quedar de la 
següent manera:
L’IBI ha pujat un 4,76%, el que implica que, en 6 anys, ens han incrementat la taxa 
quasi un 20%.
La taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans ha pujat 
un 11%. Volem recordar que fa aproximadament any i mig/dos anys aquesta 
taxa ja es va apujar al voltant d’un 11% també, el que implica un augment de 
més d’un 20% en dos anys. A més, sabem que l’equip de govern del PSC tampoc 
està content amb el servei de neteja que presta l’empresa per defi cient. Con-
siderem, per tant, que augmentar la taxa no és la solució al problema i que el 
que s’hauria de fer és trencar la licitació amb l’empresa actual i iniciar una nova 
contractació amb una nova empresa que ofereixi millors serveis al mateix preu 
o inferior.
La taxa que regula el mercat setmanal ambulant també ha pujat un 11%.
Per últim, els preus del Turó han pujat una mitjana de 3€ en general.

Exposat tot això i tal i com vam exposar al citat ple, des d’ERC considerem que 
aquest augment de les taxes és una barbaritat, i més tenint en compte la situa-
ció econòmica de crisi que la pandèmia per la COVID-19 ha deixat a moltes 
famílies. 

Per això, al ple vam votar en contra de les modifi cacions de les ordenances 
fi scals i també hem presentat les al·legacions pertinents on demanem una con-
gelació de les taxes.

Todos los días contra la violencia

Hay motivos sufi cientes para seguir conmemorando el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y los hay para extender los objetivos 
del mismo al resto de los días del año. Por ello, toda la sociedad debe implicarse 
en la erradicación de la violencia machista, y más aún lo debemos hacer los 
poderes públicos que, además, debemos rechazar con fi rmeza la negación de la 
violencia de género, porque negar la violencia machista supone poner en riesgo 
la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres.

Cualquier política que pretenda prevenir y erradicar la violencia de género 
debe impulsar programas basados en la evidencia y sobre todo adecuarse a 
cada etapa evolutiva. Porque ser mujer no es una moda, ni un movimiento, ni 
un lenguaje, ni siquiera una política. La mujer, como el hombre ha hecho, debe 
defi nir su individualidad, desarrollar su propia ética, decidir sobre sus límites y 
sobre todo recuperar su dimensión ontológica.

Hombres y mujeres hemos de propiciar las condiciones que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género, para que la igualdad de derechos y 
deberes sea incuestionable. 

Tomando conciencia de nuestro papel como testigos y dejarnos impresionar 
por ello es la mejor manera de activar alertas y reducir las cegueras colectivas 
que mantienen las relaciones abusivas y violentas. Lo que sucede dentro de 
una familia, dentro de una vivienda o dentro de una pareja, si está teñido por 
el horror, no es una cuestión privada. Ellas son parte de nosotros y nosotras y 
cuando ellas caen, algo nuestro también cae.
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2a meitat de la dècada de 1950. 
Panoràmica des del campanar de l’església.

El campanar de l’església s’acabava de construir i ofe-
ria una visió única del municipi de la Llagosta i roda-
lies. En aquells moments era una de les construccions 
més altes del poble i permetia una visió panoràmica 
de 360 graus del seu entorn.
A la fotografi a, en primer terme, la carretera nacional 
152 i, més al fons al centre i cap a la dreta de la fo-
tografi a, podem distingir amb tota claredat el carrer 
de Santa Rosalia, que des del 1960 és el carrer de les 
Escoles. A la banda esquerra, s’intueix un carrer que 
correspondria actualment al de Santa Rosalia i que a 
l’època era la part del darrere de les cases del carrer 
de Sant Pau (entre la carretera i l’actual avinguda del 
Turó) i el carrer del Carme (entre l’actual avinguda del 
Turó i el pont de la via, sobre la riera Seca).

El campanario de la iglesia se acababa de construir y 
ofrecía una visión única del municipio de La Llagosta 
y sus alrededores. En esos momentos era una de las 
construcciones más altas del pueblo y permitía una 
visión panorámica de 360   grados de su entorno.
En la fotografía, en primer término, la carretera nacio-
nal 152 y, más al fondo en el centro y hacia la derecha 
de la fotografía, podemos distinguir con toda claridad 
la calle Santa Rosalía, que desde 1960 es la calle Es-
coles. En el lado izquierdo, se intuye una calle que co-
rrespondería actualmente a la de Santa Rosalía y que 
en la época era la parte trasera de las casas de la ca-
lle Sant Pau (entre la carretera y la actual avenida del 
Turó) y la calle del Carme (entre la actual avenida del 
Turó y el puente de la vía, sobre la riera Seca).

Font de la imatge: Col·lecció fotogràfi ca de l’Arxiu Mu-
nicipal de la Llagosta, cedida per Pepita de Can Ton, 
Sereno.


