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El 25 de gener es 
donarà a conèixer el 
resultat en un acte 
obert a la ciutadania

Del 18 al 30 de novembre es va 
fer un procés participatiu amb 
visites guiades a la masia i ta-
llers. El debat es va traslladar 
posteriorment a la platafor-
ma online de participació de 
l’Ajuntament. Durant aquells 
dies, un bon nombre de veï n s 
i veïnes de la Llagosta van fer 
les seves propostes sobre els 
usos que se li haurien de do-
nar a Can Baqué. El 33,88% de 
les idees estaven relacionades 
amb l’àmbit social; el 25,86% 
amb la cultura i el lleure; el 
23,40% amb el sector educa-
tiu i el 16,86% amb l’econo-
mia, empresa i ocupació.

Les tres propostes

En el primer apartat, les pro-
postes que van obtenir un ma-
jor suport van ser la creació 
d’un espai per a joves i d’un 
centre cívic; en el cultural, es-
pais per a exposicions i sales 
de projeccions; en l’educatiu, 
es proposava que la masia de 
Can Baqué fos la nova seu de 
l’Escola Municipal de Música 
de la Llagosta; i en l’econòmic, 
que acollís espais de promo-
ció econòmica. Així, les tres 

propostes que votarà prope-
rament la ciutadania seran el 
casal de joves, el centre cívic i 
l’escola de música. Un centre 
civíc és un equipament públic 
i obert a tothom que permet 
fomentar el teixit associatiu i 
la iniciativa ciutadana oferint-
los un ampli espai lúdic. 

Un casal de joves permet fo-
mentar programes alternatius 
d’activitats d’oci, de formació i 
de temps lliure per a les per-
sones joves. En aquesta pro-
posta també està previst que 
una part de la masia es destini 
a l’àrea municipal de Promo-
ció Econòmica.
Una escola de música és un 
equipament públic que ofe-
reix un servei educatiu i cultu-
ral obert a tothom. Si guanyés 
aquesta proposta, l’Escola 
Municipal de Música, ubicada 
actuament a Can Pelegrí, es 
traslladaria a Can Baqué. 

Votacions entre el 14 i el 21 de gener
per decidir els usos de Can Baqué
Els veïns i veïnes de la Llagosta majors de 16 anys podran 
votar del 14 al 21 de gener les tres propostes d’usos de la 
masia de Can Baqué. Després d’estudiar les diferents idees 
que van sorgir durant el procés participatiu i la seva viabilitat, 
la ciutadania podrà escollir entre tres opcions: que la masia de 
Can Baqué aculli un casal per als joves, un centre cívic o una 
escola de música. El 25 de gener es farà la presentació dels 
resultats de les votacions.

s’aposta per una planta baixa 
disponible per a totes les per-
sones amb l’objectiu d’obrir la 
masia a l’exterior i afavorir així 
un espai dinàmic i polivalent. 
Aquí hi hauria la recepció i un 
espai d’exposició. 
En les dues plantes superiors 
s’habilitarien diferents espais. 

projecte arquitectònic, una ve-

de les sales així com dels es-
pais de magatzem i serveis. 
La masia de Can Baqué també 
tindrà uns usos complemen-
taris, independentment de la 
proposta que obtingui més 

bé espais per a exposicions i 

sales de projeccions d’audio-
visuals. Una bona part de les 
persones que van participar 
en les visites a la masia també 
van demanar que hi haguessin 
espais per fer tallers. Aquesta 
proposta serà recollida en el 

Majors de 16 anys

dran ser votades per la ciuta-
dania del 14 al 21 de gener. 
Podran votar les persones ma-
jors de 16 anys empadrona-
des al municipi de la Llagosta. 
Les votacions es podran fer de 
forma telemàtica a través de 
la plataforma Participa 311 
(www.llagosta.cat/participa). 
Per facilitar al màxim la par-

ticipació, les persones que no 
tinguin accés a Internet po-

ció a la Ciutadania, situada a 

plaça d’Antoni Baqué. També, 
es podrà votar presencialment 
el proper dissabte dia 15 de 
gener entre les 10 i les 13.30 
hores davant de l’Ajuntament.
De la votació en resultarà l’ús 

tinarà la masia de Can Baqué 
una vegada rehabilitada. 
L’Ajuntament de la Llagosta 
presentarà el 25 de gener el 

en un acte obert a tota la ciu-
tadania. Després, es redactarà 
el projecte de la rehabilitació 

- Juanjo Cintas

Una de les visites de la ciutadania a la masia de Can Baqué.



4 DESTACAT Núm 87 | Gener 2022 
lallagostainforma.cat 

Les tres propostes per a Can Baqué
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Administratiu
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Administrativa 
promoció econòmica
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Administratiu
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ESCOLA DE MÚSICA
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PRINCIPAL
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Planta 2

Centre cívic

Un centre cívic és un equipament sociocultu-
ral públic i obert a tota la ciutadania. Permet 
fomentar el teixit associatiu i la iniciativa ciu-
tadana oferint un espai lúdic.

Planta baixa
Espai de recepció i d’informació connectat a 
una zona d’exposició que pretén fomentar els 
artistes locals i que tindrà una entrada inde-
pendent des de l’accés secundari de la masia. 
Una sala històrica per a material de divulga-
ció sobre la Llagosta i la masia. Una petita sala 
d’actes per a conferències, projeccions, espec-
tacles, reunions, etc... Un espai administratiu 
de gestió de l’equipament. 

Plantes 1 i 2
En les dues plantes superiors del Centre cívic 
es plantegen aules per a tot tipus de tallers. 
Espais lúdics i dues sales d’actes que podran 
ser utilitzades de manera col·lectiva.

La distribució d’espais és orientativa i es concretarà al projecte arquitectònic de la guanyadora

Centre cívic Casal de joves
Un casal de joves és un equipament sociocul-
tural públic dirigit al col·lectiu jove. Permet 
fomentar programes alternatius d’activitats 
d’oci, de formació i de temps lliure. 

Planta baixa
Espai de recepció i d’informació connectat a 
una zona d’exposició que pretén fomentar els 
artistes locals. Una sala històrica per a material
de divulgació sobre la Llagosta i la masia. Un 
servei d’orientació juvenil. Un espai lúdic per 
oferir un lloc d’oci i d’intercanvi sociocultural, 
amb una entrada independent des de l’accés 
secundari de la masia i que possibiliti organit-
zar un projecte autogestionat pel jovent. 

Plantes 1 i 2 
En les dues plantes superiors del Casal de jo-
ves es planteja tenir espais polivalents com 
aules d’estudi, tallers, espais d’oci... Un espai 
destinat al servei de promoció econòmica i  
orientació laboral i una petita sala d’actes.

Votacions del 14 al 21 de gener al web www.llagosta.cat/participa a l’OAC o dissabte 15 de gener, de 10 a 13.30 h, davant de l’Ajuntament

Escola de música
Una escola de música és un equipament pú-
blic que ofereix un servei educatiu i cultural. 
En aquest cas, es traslladaria l’actual Escola de 
Música a la masia de Can Baqué. 

Planta baixa
Espai de recepció i d’informació connectat a 
un espai d’exposició que pretén fomentar els 
artistes locals. Una sala històrica per a mate-
rial de divulgació sobre la Llagosta i la masia. 
Una zona per a tasques administratives i un 
espai d’ús polivalent. Aquesta sala tindria una 
entrada independent des de l’accés secundari 
de la masia.

Plantes 1 i 2 
Les dues plantes superiors estarien dedicades 
a les aules de l’Escola de música i una petita 
sala d’actes per a concerts, espectacles, 
conferències, projeccions, etc... També s’inclou 
uns espais polivalents que donen continuïtat 
al que hi ha a la planta baixa.

Casal de joves Escola de música
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La Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient va tornar a la Llagosta 
el 5 de gener després que l’any 
passat no es pogués fer per la 
situació epidemiològica de la 
Covid-19. Els Reis Mags van 
estar acompanyats per les car-
rosses de la Peña Madridista 
de la Llagosta i de l’Associació 
Pessebre Vivent. A més, hi va 
haver  l’animació de Lotokotó.

la programació d’activitats na-
dalenques.
Del 27 al 30 de desembre, 
l’Ajuntament va muntar al Cen-
tre Cultural el Parc infantil de 
Nadal. Els nens i nenes de la 
nostra localitat van poder gau-
dir de diferents activitats. 
El 26 de desembre, Les Lla-
gostes de l’Avern i l’AMPA de 
l’Escola Gilpe van organitzar 
la tradicional activitat de fer 
cagar el Tió. En aquesta ocasió, 

del Tió. Els Saltats van portar a 
la Llagosta el 23 de desembre 
l’espectacle Los mundos mágicos
amb molta assistència de pú-
blic.
L’Escola Municipal de Música 
va celebrar el 21 de desembre 
el Concert de Nadal amb una 
quarantena d’alumnes. Durant 
prop d’una hora, van inter-
pretar nou cançons, algunes 
d’elles nadalenques, com ara 
La llum del fanalet o l’Adeste Fi-
deles, entre altres. Van prendre 
part en el concert els alumnes 
de violí i violoncel, el conjunt 
de corda i els grups de cant 
Petits Oxalaires, Oxalà i Oxa-
laires. 
Una altra de les activitats des-
tacades va ser el Passatge de 
Nadal Nöel Le Voyage Magique, 
de l’Associació d’Esdeveni-
ments Culturals de la Llagosta. 
- J.C. / J.L.R.B. / X.H.

SOCIETAT
Durant el Nadal, es van celebrar diferents activitats

La Llagosta va recuperar
la Cavalcada dels Reis Mags 



Vota!

���������	�
���������������	���������	��������	�
�	�	���	����������������
�����	����������	���

�������	
��������
������

Escull i vota la proposta 
que prefereixis per a 

Can Baqué!
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SUCCESSOS

La Policia Local de la Llagosta 
va evitar el 18 de desembre un 
robatori a l’Administració de 
Loteries de la nostra localitat. 
Els agents van sorprendre dos 
individus just en el moment en 

La Policia Local evita un robatori a
l’Administració de Loteries de la Llagosta

el qual es disposaven a robar 
en aquest establiment. Sobre 
les deu de la nit, es va rebre 
una trucada a la Comissaria de 
la Policia Local per avisar d’uns 
sorolls a la zona. Una patrulla 

va comprovar que hi havia una 

Municipal oberta. Els agents 
van detenir dues persones que 
havien fet un forat a la paret 
per entrar a l’Administració.

Els diputats del Vallès Oriental 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya al Parlament, Mi-
reia Dionisio i Jordi Terrades, 
van fer el 13 de desembre  una 
visita institucional a l’Ajunta-
ment de la Llagosta, on es van 
reunir amb l’alcalde, Óscar 
Sie rra. Dionisio i Terrades es 
van trobar amb Sierra a l’edi-

d’Antoni Baqué.

Estació intermodal

L’alcalde els va parlar de la 
futura estació intermodal i de 
Can Pere Gil, on està prevista 
una àrea d’activitat econòmi-
ca, que “ha de generar ri-
quesa a la nostra localitat”. 
També els va explicar el po-
sicionament de l’Ajuntament 
a favor del desviament de la 
línia ferroviària R3.
Els diputats del PSC van de-
tallar les esmenes que havien 
presentat als pressupostos de 
la Generalitat i que afectaven a 
la Llagosta: la reforma integral 

de l’Escola Sagrada Família, 
la rehabilitació del Centre de 
Formació de Persones Adul-
tes i l’eliminació de barreres 
arquitectòniques a l’Institut 
Marina. També la creació d’un 
accés nord entre la C-17 i la 
C-33. Mireia Dionisio va des-
tacar que aquesta era la seva 

POLÍTICA
Mireia Dionisio i Jordi Terrades es van reunir amb l’alcalde

Visita dels dos diputats
del PSC del Vallès Oriental

primera visita institucional 
des que era diputada i es va 
mostrar “molt satisfeta” que 
fos a la Llagosta. Dionisio és 
també regidora a l’Ajuntament 
de Mollet. Mireia Dionisio i 
Jordi Terra des van signar en 
el Llibre d’honor de l’Ajunta-
ment. - Juanjo Cintas

Els dos diputats i l’alcalde de la Llagosta. 

La Generalitat ha atorgat la 
Creu de Sant Jordi a l’Associa-
ció de Voluntaris de Protecció 
Civil de Catalunya, de la qual 
forma part l’associació de la 
Llagosta. Es reconeix així la 
seva tasca de servei a la so-
cietat en situacions de risc i 
d’emergència, de les quals la 
pandèmia ha estat recentment 

També es destaca la tasca al-
truista de servei a la ciutada-
nia que exerceix el col·lectiu 
de persones voluntàries de 
protecció civil.

El president de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil 
de la Llagosta, Manolo Muñoz, 
s’ha mostrat molt satisfet: 
“sempre que reconeguin el 
teu treball altruista, és un 
honor i un orgull. A més un 
orgull doble, per rebre la 
Creu de Sant Jordi, que no 
és qualsevol cosa”.
A Catalunya hi ha 154 associa-
cions de voluntaris de Protec-
ció Civil amb prop de 1.600 
persones. A la Llagosta l’enti-
tat compta amb una desena de 
membres. - Xavi Herrero

El voluntariat de Protecció Civil 
de Catalunya, reconegut amb 
la Creu de Sant Jordi

SOCIETAT

Voluntaris de Protecció Civil de la Llagosta.



8 ACTUALITAT Núm 87 | Gener 2022 
lallagostainforma.cat 

L’Ajuntament crea tres nous 
passos elevats de vianants

VIA PÚBLICA

L’Ajuntament de la Llagosta ha habilitat tres nous passos elevats 
de vianants al passeig del Pintor Sert (davant de l’Escola Joan Ma-
ragall), al carrer de la Constitució i al carrer del Pintor Fortuny. 
Amb aquestes actuacions, s’han eliminat barreres arquitectò-
niques i s’ha millorat la seguretat viària a la nostra localitat. Les 

afectades. - J.C.

El Tribunal Suprem ha inad-
mès la interposició del recurs 
de cassació presentat per 
l’empresa Geafe, convertint 
en ferma la sentència prèvia 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya respecte a 
la rescissió del contracte per 
la gestió del Complex Espor-
tiu Municipal El Turó. Aquest 
era el segon i darrer litigi entre 
l’Ajuntament i Geafe, l’antiga 
empresa concessionària de la 
gestió del CEM El Turó.

Pagament de les costes

D’aquesta forma, es determi-

del contracte de la gestió de 
la instal·lació esportiva que 
va fer l’Ajuntament va ser cor-
recta. Geafe reclamava al Con-
sistori més d’un milió d’euros. 
L’empresa haurà de pagar a 
l’Ajuntament un màxim de 
2.000 euros per les costes del 
procediment judicial, segons 
ha determinat el Suprem. Fi-
nalitzava així el procediment 

judicial entre les dues parts 
iniciat el 2011 en el qual els 
diferents tribunals han donat 
sempre la raó a l’Ajuntament 
de la Llagosta.

també el procediment judicial 
amb l’empresa Geafe en refe-
rència a la liquidació de la in-

SOCIETAT
El Tribunal Suprem inadmet el recurs de cassació

L’Ajuntament guanya el darrer 
litigi amb l’empresa Geafe

tervenció del Turó. El Tribunal 
Suprem va inadmetre també 
la interposició del recurs de 
cassació presentat per Geafe. 
“Estem molt satisfets que 
la Justícia ens hagi donat la 

cés”, ha dit l’alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sie rra. - J. Cintas

Entrada del Complex Esportiu Municipal El Turó.

L’Ajuntament va desestimar 
les al·legacions presentades a 
l’aprovació inicial de les mo-

durant un ple extraordinari 
celebrat el 23 de desembre. 
Les al·legacions havien estat 
presentades pels grups muni-
cipals d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) i de La Lla-
gosta en Comú (LLEC) i van ser 
desestimades perquè la Regi-
doria d’Economia i Hisenda té  
criteris de regulació diferents 
dels plantejats.
La portaveu d’ERC, Cristina 
Segura, va dir que “ara no és 
el millor moment per pujar 
ni l’IBI ni la taxa d’escom-
braries ni la taxa del mercat 
ambulant ni els preus del 

ECONOMIA
Es van desestimar les al·legacions presentades per ERC i LLEC

Turó, sinó que caldria con-
gelar-los o que la pujada fos 
més moderada”.
Per la seva part, Eva Miguel, 
regidora de La Llagosta en 
Comú, va considerar que 
“encara hi ha marge per 
congelar l’IBI i la taxa d’es-
combraries” i va afegir que 
“estem d’acord en què s’han 
de pagar impostos, però s’ha 
de tenir en compte el que 
estem passant amb la pan-
dèmia”.
La regidora d’Economia, 
Conchi Jiménez, va respondre 
que l’equip de govern actua 
amb responsabilitat i va expli-
car que en el cas de les escom-
braries “els informes tècnics 
parlen d’un increment del 
34,41% i la pujada serà de 

l’11%” i va aclarir “que això 
suposa un increment de 
13,29 euros a l’any, poc més 
d’un euro al mes”. Jiménez 
va afegir que “baixar impos-
tos no és d’esquerres, hem 
d’aplicar polítiques socials 
i ajudar a totes les famílies 
del nostre poble que ho es-
tan passant malament”. L’al-
calde va recordar que l’Ajun-
tament gestiona la recollida 
d’escombraries a través del 
Consorci de Residus del Vallès 
Oriental “on hi va haver una 
proposta de plenari per de-
terminar el que costava el 
servei i es va acordar una 
pujada del preu perquè vagi 
d’acord amb els costos i tots 
els grups polítics van votar a 
favor”. - Xavi Herrero



El Centre Cultural es va omplir 
el 12 de desembre durant les 
dues sessions de la Zambom-
ba Solidària, que arribava a la 
seva setena edició. L’esdeve-
niment solidari va servir per 
recaptar diners per a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu.
La Flamenca Unió Musical de 
la Llagosta i la Hermandad 
Pastorcillo Divino de l’Hospi-
talet de Llobregat van tornar 
a organitzar aquest acte soli-
dari, que no es va poder cele-
brar l’any passat a causa de la 
pandèmia. La darrera edició, 
la de l’any 2019, va aconseguir 
recaptar més de 21.000 euros 
per a l’Hospital Sant Joan de 
Déu.
La Zambomba Solidària es va 
estrenar el dia 4 de desembre 
a Sant Boi de Llobregat i també 
va passar per Salou. A la Lla-
gosta es van fer dues ses sions 
el dia 12  a les 11 del matí i a 

de l’entitat, David Sán chez, 
que, juntament amb joves 
que van patir la malaltia, van 
sensibilitzar el públic sobre la 
importància d’actes solidaris 
com el que es va realitzar a la 

les 6 de la tarda. La Zambom-
ba va acabar a l’Hospitalet de 
Llobregat amb dues sessions.
A la Llagosta van pujar a l’es-
cenari una quarantena d’artis-
tes. Va ser una nova posada en 
escena però mantenint l’es-
sència de la Zambomba Soli-

president de La Flamenca, ha 
comentat que “va ser genial, 
amb les dues sessions ple-
nes. A més, com que ja l’ha-
víem fet dues vegades, es va 
notar a l’escenari”.

Venda de polseres

Al Centre Cultural es van posar 
a la venda les Polseres Cande-
la de l’associació del mateix 
nom, que va ser creada per 
famílies d’infants i joves trac-
tats de càncer a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. A 
l’acte va assistir el president 

SOLIDARITAT
El 12 de desembre es van portar a terme dues actuacions amb èxit de públic

La Zambomba Solidària va omplir
el Centre Cultural de la Llagosta
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nostra localitat. A l’entrada del 
Centre Cultural de la Llagosta 
la venda de polseres va servir 
per recaptar més de 1.000 eu-

dària. - Xavi Herrer o 

SOCIETAT

La Murga va tornar a organitzar 
una activitat el 19 de desembre 
després d’haver estat aturada 
durant força temps per la pan-
dèmia de la Covid-19. El Parc 
Popular va acollir la tradicional 
botifarrada, que muntava cada 
Nadal aquest grup de la nostra 
localitat.

La Murga va organitzar la 
botifarrada al Parc Popular

Durant la jornada, la Murga va 
repartir unes 800 botifarres, 
que van cuinar alguns dels 
seus membres al Parc Popu-
lar. La Murga va tornar al c  a-
rrer amb ganes i il·lusió per tal 
d’engrescar a la ciutadania de 
la Llagosta, com sempre ha fet.  
- Juanjo Cintas

EDUCACIÓ

Una de les professores que 
més va lluitar per aconse-
guir que la Llagosta tingués 
un institut, Esperanza Ca-
sabella Rolle, va morir l’11 
de desembre a l’edat de 68 
anys afectada per una ma-
laltia. Casabella, que va ser 
professora de l’institut de 
la nostra localitat durant 26 
anys, va ser una peça clau 
en la reivindicació que van 
portar a terme als anys 80 
tant l’equip directiu com 
l’AMPA del futur centre i 
l’Ajuntament de la Llagosta 
perquè l’aula de Formació 
Professional que es va crea r 
al nostre municipi l’any 
1984 esdevingués l’institut 
públic de la nostra localitat.
La lluita va ser llarga, ja 
que no hi havia previsió de 
crea r un centre de secun-
dària a la Llagosta. La que 
va ser professora de Tec-
nologia i d’Educació visual i 
plàstica es va comprometre 

sant en els joves que s’ha-
vien de traslladar fora de 
la Llagosta a continuar els 
seus estudis.
Casabella va viure tots els 
canvis pels que ha passat 
l’ensenyament secundari a 
la Llagosta, des de les pri-
meres aules que hi havia a 

per les caracoles que es van 
instal·lar al solar que ocupa 
actualment l’Escola Joan 

l’Institut Marina. - X.H.

Mor Esperanza 
Casabella, 
exprofessora
de l’INS Marina

Un moment de l’actuació al Centre Cultural.
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MEDI AMBIENT

Una vintena de persones van participar el 2 de desembre en un 
taller per aprendre a reparar petits electrodomèstics que es va 
instal·lar a la plaça d’Antoni Baqué. Aquesta era una de les pro-
postes del programa d’activitats de la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus que va preparar l’Ajuntament de la Llagosta. 
“Els usuaris han portat cafeteres, torradores, assecadors de 
cabell i batedores. És un taller on les persones es reparen 
elles mateixes el seu electrodomèstic i jo les ajudo”, va expli-
car l’operari del taller, Gregori Mendes. - J.L.R.B.

Vint persones, al taller
per reparar electrodomèstics

L’Associació Pessebre Vivent 
de la Llagosta va recuperar el 

del Pessebre Vivent. L’activitat 
es va celebrar al Parc Popu-
lar amb l’assistència d’un bon 
nombre d’espectadors.
Una seixantena de persones 
van fer possible el Pessebre 
Vivent 2021, que arribava a 
la seva 37a edició. En aques-
ta ocasió es van incorporar 
una vintena de persones pro-
cedents d’altres poblacions, 
bàsicament de Montcada i 
Reixac, que es van interessar 
per l’activitat en veure un dels 
assajos del Pessebre.
El 19 de desembre, es van 
prendre mesures de prevenció 
davant de la Covid-19. Tots els 
participants van portar mas-
careta i es van eliminar els 

àpats que es feien en alguna 
de les escenes. La presidenta 
de l’Associació Pessebre Vi-
vent de la Llagosta, Tere Ru-

SOCIETAT
Una seixantena de persones van fer possible l’activitat

El Parc Popular va acollir el 
dia 19 el 37è Pessebre Vivent

bio, va comentar que “per a 
nosaltres, recuperar el Pes-
sebre era molt important”. 
- Xavi Herrero

Una imatge del Pessebre Vivent 2021 de la Llagosta.
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Esquerra Republicana de Ca-
talunya a la Llagosta va inau-
gurar l’11 de desembre la 
seva seu. L’acte va comen-
çar a la plaça d’Antoni Baqué 
amb els parlaments de Gabri-

Najat Driou ech, diputada al 
Parlament; i Cristina Segura, 
regidora a l’Ajuntament lla-
gostenc. La segona part de 
l’acte es va desenvolupar a la 
seu, al número 19 del passeig 
del Pintor Sert, on el president 
de la secció local, Marc Padrós, 
va fer una breu intervenció.
A la plaça d’Antoni Baqué, Ru-

en el paper de les classes tre-
balladores i de les esquerres 
per entendre el creixement de 
les formacions d’extrema dre-
ta i el feixisme. El diputat d’Es-
querra va parlar del diferents 
conceptes de pàtria i va desta-
car alguns dels problemes que 

POLÍTICA

Inaugurada la seu d’ERC a la 

pateix Catalunya, com l’elevat 
índex d’atur juvenil, l’exclusió 
social infantil o la gran dife-
rència de renda per càpita que 
hi ha entre alguns municipis 

tar “que voler acabar amb 

SOCIETAT

Comença una nova edició
del Cicle de passejades 

aquests problemes no ens fa 
ser menys independentis-
tes, no ens fa menys repu-
blicans i, evidentment, no 
ens fa menys d’es querres, 
ens fa més útils”. - Xavier 
Herrero

Un grup de veïns i veïnes de 
la Llagosta va participar l’1 de  
desembre en la primera sorti-
da del nou Cicle de passejades 
per a la gent gran que organitza 
la Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració dels munici-
pis. L’excursió es va celebrar 
per Navarcles. L’activitat va ser 

ajornada el 24 de novembre 
pel mal temps. La segona tin-
drà lloc el 16 de febrer a Igua-
lada.  El 29 de març serà el torn 
de Sant Climent de Llobregat i 
el 27 d’abril de la Llagosta. La 
cloen da del Cicle de passeja-
des es farà a Santa Coloma de 
Gramenet. - J.C.

Un moment de les intervencions a la plaça d’Antoni Baqué.

Imatge de les persones que van viatjar a Navarcles.
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Com van ser els teus inicis a la 
Biblioteca?
Quan em van posar a la Biblioteca, no 
concebia estar allà entregant llibres. 
De seguida, vaig buscar alternatives 
per moure’m en un altre nivell, per-
què el meu era la pedagogia i l’ense-
nyament. Vaig tenir la sort que m’ac-
ceptessin la proposta, havia d’exercir 
un paper diferent i donar l’oportuni-
tat a la població de poder compartir 
una lectura en grup. Una quinzena 
de persones llegint el mateix llibre i 
després comentar-lo. Aquest va ser 
l’inici. Després, vam pensar a fer una 
activitat setmanal, el Club de lectura 
una vegada al mes, una altra setmana 
el videofòrum, una altra una xerrada i 
una altra un taller. Així completàvem 
tots els dimecres amb una activitat 
cultural per a adults i continua sent 
així. 

També vas iniciar les activitats per 
als escolars.
Va ser una de les activitats més im-
portants que vaig proposar i que en-
cara es fa. El fet de proposar a les es-
coles que facin una activitat amb els 
grups escolars a la mateixa Bibliote-
ca els divendres al matí va ser molt 
ben acollit. És una activitat amb molt 
d’èxit que es concerta amb el profes-
sorat. Podia representar contes per 
als més petits o comentar algun llibre 
amb els infants, ensenyar el funcio-

quatre o cinc llibres al mes sense cap 
problema. A més, tinc una memòria 
impressionant i tot això ajuda molt. 

Llagosta?
Té molt bon equip. La veritat, té un 
director que ha sabut molt bé quines 
prioritats ha de tenir perquè funcioni 
bé. Jo penso que ho fa de meravella, 
sap trobar-li el millor a cada persona 
de l’equip. El tracte amb el usuaris de 
totes les persones que estem treba-
llant a la Biblioteca és immillorable. 
Els usuaris necessiten gent amable. 
Els que estem de cara al públic hem 
de tenir aquesta amabilitat i, a la 
Biblioteca de la Llagosta, aquestes 
condicions es donen. 

I com veus el seu futur?
La Biblioteca del futur, la veritat és 
que no ho sé, però una mica més d’es-
pai sí que necessita. Sempre estem 
amb falta d’espai. Per segons quines 
activitats com l’Hora del conte o el 
Club de lectura hem d’anar fora del 
nostre espai. Si tinguéssim una bi-
blioteca més gran, com altres que hi 
ha, ja tindria aquesta cabuda. La Bi-
blioteca també necessita un espai de 
silenci perquè és primordial. El que 
volem és que en aquest món de tant 
soroll trobis un lloc en el qual tu real-
ment puguis estar concentrat i que 

nament de la Biblioteca i, per als més 
grans, diferents activitats. Sempre en 
contacte i responent a les necessitats 
de cada grup. 

Com ha evolucionat durant tot 
aquest temps el tipus d’usuari?
El tipus d’usuari és pràcticament el 
mateix, és una persona a qui li agra-
da la lectura. Cada vegada hi ha més 
oferta, llibres electrònics o altres tipus 
de format, i sembla que hi ha menys 
usuaris, però es va guanyant en que 
les persones que vénen, que els agra-

s’emporten molta lectura. Per exem-

amb la gent del Club de lectura és 
genial, perquè són usuaris que no no-
més llegeixen el llibre del Club, sinó 
que se n’emporten moltíssims, són 
molt bon lectors.   

Sí, moltíssim, m’encanta. Jo sempre 
he pensat que he sigut privilegiada a 
l’hora de la feina que he fet a l’Ajun-
tament. Perquè tant ensenyar com 
el món de la lectura m’encanten. De 
fet, una de les coses que millor faig a 
la Biblioteca és prescriure llibres. La 
gent em demana consell i, depenent 

conec, sé que puc recomanar-li un 
tipus de lectura o una altra. Per això 
també haig de llegir molt i ho faig. 

tinguis aquesta pau del silenci que és 
molt important. Nosaltres compar-
tim el centre amb altres serveis, igual 
d’importants, com l’Escola de Música, 
amb els sons que provoca la seva acti-
vitat, o el Servei d’Informació Juvenil, 
que és més tranquil, però necessitem 
un espai propi.

Què destacaries d’aquests 20 anys 
de feina a la Biblioteca?
Per exemple, la cara de satisfacció de 
la gent quan anem al teatre, perquè 
estem dins d’un grup que es diu Llegir 
el teatre, del Teatre Nacional de Cata-
lunya, que consisteix a llegir una obra 
de teatre i després l’anem a veure. La 
satisfacció de la gent quan compartim 
junts una activitat, tant aquesta com 
fer un taller, com l’activitat de Poesies 
des del meu balcó, o quan vam editar 
el llibre de contes Els contes són la clau. 
Abre tu puerta, un projecte preciós en 
el qual van participar totes les escoles 
i les persones del taller de contes que 
hi havia a la Biblioteca. Cada escola de 
la Llagosta va participar activament, 
amb els dibuixos, amb el diàleg, la 
xerrada a classe, creant els grups que 
assambleàriament escollien el dibuix 
de la classe per als contes,... Per a mi, 
va ser un projecte molt important a 
nivell social. No tindríem la societat 
més justa i més igualitària que vol-
dríem si no fem partícips als infants 
des de la base. - Xavi Herrero

Ja fa 20 anys que a Conchi Fernández la 
van destinar a la Biblioteca de la Llagosta. 
Fins aquell moment, Conchi era professora 
de l’Escola d’Adults de la nostra localitat, on 
va estar quinze anys donant classes. En tot 
aquest temps, ha mantingut el seu esperit 
pedagògic.  

Conchi Fernández

“Quan em van posar 
a la Biblioteca, no 
concebia estar allà 
entregant llibres”
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La Concordia reprendrà la 
seva participació a la lliga el 
proper cap de setmana amb 
el desplaçament a la pista del 
César Augusta, que és el tercer 

calitat ocupen la novena posi-
ció amb 17 punts. 
La Concordia afronta aquest 
compromís després que dis-
sabte fos eliminada de la Copa 

en perdre per 1 a 2 contra el 
Marín Futsal de Pontevedra.
El conjunt llagostenc va fer un 
bon partit, però li va faltar en-
cert en atac. No obstant això, 
va plantar cara a un equip que 
ocupa la cinquena posició a la 

visió espanyola. El Pavelló del 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó es va omplir al màxim 
del que es permet ara mateix 
per la situació sanitària.

Molt igualat

Les llagostenques, que només 
tenien la baixa de Paula Jimé-
nez, es van apropar a la por-
teria visitant en tres oca sions 
en els primers minuts. El Ma-
rín també va buscar el gol, 
però es va trobar amb bones 
actuacions de Mònica. Al mi-
nut 7, un xut llunyà de Marina 
va estar a punt de suposar l’1 
a 0. Poc després, la portera vi-
sitant va intervenir en un xut 
de Kau després d’una contra 
iniciada per Mercè.
Al minut 9, Sonia, amb Mònica 
batuda, va evitar el 0 a 1. El gol 

Naiara controla una pilota davant d’una defensora del Marín. 

FUTBOL SALA 

La Concordia s’enfrontarà 

de les gallegues va arribar en 
la següent jugada. Naiara va 
xutar fora per poc al minut 10. 
Kau va fer una gran jugada al 
minut 16, però es va trobar, de 
nou, amb la portera del Marín.
La segona part va començar 
amb un xut al pal del conjunt 
gallec. Després, Naiara va te-
nir dues bones oportunitats, 
que va desfer la portera visi-
tant. Al minut 10, el Marín va 
marcar el 0 a 2.

nal, la Concordia va jugar de 
cinc. Al minut 15, la portera 
visitant va evitar el gol de Kau 
i, al minut 17, Naiara va mar-
car l’1 a 2. Faltaven encara dos 

però les llagostenques ja no 
van crear cap més ocasió de 
perill.

JUDO

Set medalles per al judo local 
en la Copa Catalunya 

La Concordia ha donat la cara 
en la Copa de la Reina. En la 
primera eliminatòria va eli-
minar la Penya Esplugues de 
Primera Divisió i dissabte va 
caure en un partit molt igua-
lat contra un altre Primera 
Divisió. El 8 de desembre, la 
Concordia va guanyar la Penya 
Esplugues per 3 a 1. Quan fal-
taven sis minuts per arribar al 
descans, Sonia va fer una as-
sistència precisa d’àrea a àrea 
a Marina, que va baixar la pi-
lota i va marcar l’1 a 0 per l’es-
caire. Al minut vuit de la sego-

nova acció ràpida per marcar 
el segon gol en una gran com-
binació amb Marina. El tercer 
gol el va fer Naiara gairebé 
des de la seva porteria. - J.L. 
Rodrí guez / J. Cintas

La secció de judo de l’Associa-
ció Esportiva Karate-Judo La 
Llagosta va sumar set medalles 
en la Copa Catalunya benjamí 
i aleví, que va tenir lloc el 18 
de desembre al Pavelló Llars 
Mundet de Barcelona. El club 
llagostenc va aconseguir dues 
medalles d’or, dues de plata i 
tres de bronze.
Les dues medalles d’or van ser 
per al benjamí Hèctor López, 
en -42 quilos, i l’aleví Daniel 
Ivancea, en -42 quilos; les de 
plata, per a les alevines Hele-
na López, en -38 quilos, i Aina 
Sotodosos, en +52 quilos; i els 

bronzes, per al benjamí Anuar 
Amaya, en -42 quilos, i les ben-
jamines Gisela Linares, en -47 
quilos, i Ona Profumo, en -47 
quilos. 
“Estem molt satisfets perquè 
els esportistes van competir 
en una edat de formació a un 
gran nivell i tots van poder 
guanyar una medalla”, expli-
ca un dels responsables de l’AE 
Karate-Judo La Llagosta, Joan 
Carles Cerrudo, que destaca 
que el club va presentar en la 
Copa Catalunya set esportistes 
i tots ells van ser medallistes. - 
J.L.R.B.

FUTBOL

El CE La Llagosta va realitzar 
la presentació de la temporada

El Club Esportiu La Llagosta té 
més de 200 esportistes aques-
ta temporada 2021-2022 amb 
un total de 13 equips. El club 
va fer el 19 de desembre la pre-

cipal de Futbol Joan Gelabert.
L’acte va començar amb la 

Aquesta temporada el club 
llagostenc té un equip d’es-
coleta, un prebenjamí, dos 
benjamins, tres alevins, dos 
infantils, un cadet, un juvenil i 
un primer equip. “Estem con-
tents de mantenir l’estruc-
tura del futbol base com-
pleta una temporada més. 
El treball dels últims anys 
està donant els seus fruits i 
per a la pròxima temporada 

equips del futbol-11”, expli-
cava el coordinador general, 
José Ángel Venero. El presi-
dent del CE La Llagosta, Santi 
Chacón, va agrair l’esforç de 

les famílies per formar part del 
club, tot i l’actual situació sani-
tària. Chacón va dir que “l’as-
signatura pendent del club 
és formar equips femenins, 
ho intentem cada temporada 
però és complicat. De cara a 
la pròxima, ho continuarem 
intentant”. En la presentació 
també hi havia l’alcalde, Óscar 
Sierra, que es va mostrar sa-
tisfet de veure com estava la 

municipal. “Aquesta era una 
renovació que tocava i amb 
els compromisos complim”,  
va dir Sierra.
En acabar l’acte, el club va 
agrair l’esforç econòmic dels 
patrocinadors. A més, els més 
de 200 esportistes es van fer 
una foto plegats a la graderia i, 
posteriorment, hi va haver jocs 

al futbol base. Cada jugador es 
va emportar uns obsequis del 
club llagostenc. - J.L. Rodríguez

Imatge amb tots els esportistes del CE La Llagosta. 

PETANCA

Sort diferent dels dos primers 
equips del Club Petanca La Lla-
gosta en l’última jornada de les 
lligues territorials. Mentre que 
el sènior femení va aconseguir 
mantenir-se en la Segona Ca-
talana, el masculí no va poder 
evitar el descens a la Tercera 
Catalana.
El conjunt femení va perdre 
en l’última jornada contra el 
Sant Cugat per 7 a 2, però te-
nia assegurada matemàtica-
ment l’antepenúltima posició 
del grup 3 i evitava així el des-
cens. Les llagostenques havien 

El sènior femení del CP La Llagosta
salva la categoria i el masculí A baixa 

ini ciat un nou projecte amb la 
renovació de part de la planti-
lla. Finalment han aconseguit 
l’objectiu marcat de la salvació 
amb un balanç de quatre victò-
ries i vuit derrotes.
El sènior masculí A, que juga-
va al grup 2 de la Segona Cata-
lana, no ha pogut mantenir la 
categoria després d’empatar 
(8-8) contra el líder, La Palme-
ra Sant Martí B. “Una victòria 
ens hauria evitat el descens 
directe, però no vam poder 
passar de l’empat. Vam ju-
gar molt bé, però era molt 

complicat guanyar el líder, 
que tan sols havia cedit una 
victòria en tota la tempora-
da, precisament contra no-
saltres a la primera volta. 
Estem tocats perquè volíem 
mantenir la divisió, però la 
pròxima temporada haurem 
d’intentar recuperar la Sego-
na Catalana”, es lamentava un 
dels directius, Jona Ávila, que 
també es mostrava satisfet per 
la salvació de l’equip femení: 
“és molt important perquè 
hem iniciat un nou projecte i 
s’ho han merescut”. - J.L.R.B.
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Antonio García Robledo, ju-
gador del Balonmano Grano-
llers, ha estat convocat per 
disputar amb Espanya el pro-
per Europeu, que tindrà lloc 

i Hongria. El seleccionador es-
panyol, Jordi Ribera, va donar 

de jugadors convocats el cap 
de setmana després de la ce-
lebració del Torneig Interna-
cional de Conca. Espanya 
es va proclamar campiona 
d’aquesta competició. En el 
primer partit va guanyar Iran 
per 36 a 22 amb dos gols d’An-
tonio García. En el segon, es 
va desfer de Polònia per 26 a 
25 amb un gol del llagostenc. 

Defensa del títol

Espanya, que és l’actual cam-
piona d’Europa, debutarà 
aquest dijous contra la Repú-
blica Txeca. El dia 15 s’enfron-
tarà a Suècia i tancarà la seva 

HANDBOL

Antonio García Robledo
jugarà l’Europeu amb Espanya

participació en la primera fase 
el dia 17 amb el partit que ju-
garà contra Bòsnia i Hercego-
vina. 
Antonio García va aconseguir 
a l’estiu la medalla de bronze 
amb Espanya als Jocs Olím-
pics de Tòquio. Abans, ja havia 
estat campió del Món. En les 

seves participacions en ante-
riors campionats d’Europa, va 
penjar-se una medalla de pla-
ta i una altra de bronze.

en aquesta ocasió en l’espor-
tista llagostenc, que va oferir 
un gran rendiment en els Jocs 
Olímpics. - Juanjo Cintas 

Antonio García Robledo.

BÀSQUET

El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 començarà l’any 
a la pista del Bellvitge Groc. Els 
llagostencs ocupen la cinquena 
posició al seu grup del Campio-
nat Territorial B amb set victò-
ries i dues derrotes. El líder és 
el Sant Crist, amb nou partits 
guanyats i un de perdut. El pro-
per rival dels llagostencs ocupa 
l’antepenúltima posició amb 
dos triomfs i vuit derrotes.
El sènior del CB La Llagosta 
2017 va acabar l’any 2021 gua-
nyant per 66 a 56 les Franque-

amb vuit victòries i dues derro-
tes. Durant el primer quart, els 
locals van aconseguir un avan-
tatge de sis punts (22-16). Al 
segon quart, els llagostencs es 
van distanciar una mica més 
amb un parcial d’11 a 6.
Les Franqueses B va reaccionar 
al tercer quart i es va situar a 
només quatre punts del conjunt 
de la nostra localitat (46-42). En 
el darrer quart, els visitants van 
arribar a estar a només un punt 
dels locals, però els de la Lla-
gosta es van refer i van senten-
ciar el partit. - J.C.

iniciarà l’any amb el Bellvitge

El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense és líder 
invicte del grup 2 de la Ter-
cera Catalana. Els llagostencs 
han guanyat els vuit partits 
que han disputat i sumen 24 
punts, sis més que el segon, el 
Palauenc, i nou més que el ter-
cer, el Masnou Futsal B. En el 
darrer partit del 2021, els de 
la nostra localitat van golejar 
el Parets B (12-1). El FS Unión 
Llagostense va ser molt supe-
rior i no va tenir cap proble-
ma per sumar tres nos punts.  
Marc Navajas va marcar tres 
gols; Álex Pérez, altres tres; 
Patxi, dos; Gerard Alonso, dos 
i Óscar, un. El Parets B es va 
fer un gol en pròpia porta. El 
proper cap de setmana, en la 
primera jornada del 2022, els 
llagostencs descansaran. El 
seu proper rival serà el Ciutat 
de Granollers B.

FUTBOL SALA

El sènior A del FS Unión
Llagostense, líder invicte

Per la seva part, el sènior B del 
Fútbol Sala Unión Llagostense 
lidera el grup 1 de la Tercera 
Catalana amb 20 punts, des-
prés d’haver guanyat sis par-

tits, empatat dos i perdut un. 
Dissabte, rebrà la visita de la 
Cúpula, que és antepenúltim 
amb només sis punts i que ha 
encaixat set derrotes. - J.C. 

Ferran, amb la pilota, en un partit d’aquesta temporada.

ATLETISME

Alejandro Muñoz, nou rècord 
català sub-14 de salt d’alçada

Alejandro Muñoz, del Club At-
lètic Mollet, ha establert un 
nou rècord de Catalunya sub-
14 de salt d’alçada. L’atleta lla-

del 2021 en la segona jornada 
dels controls d’atletisme en 
pista coberta de Catalunya, que 
va tenir lloc a Sabadell.
Muñoz va aconseguir un salt 
d’alçada amb un registre d’1,83 
metres, que millorava en tres 
centímetres l’anterior millor 

marca, que datava del 2019. 
L’esportista de la nostra locali-
tat cada any se supera i el 2021 
ja va guanyar dos campio nats 
de Catalunya sub-14 de salt 
d’alçada. Al març va aconse-
guir l’or de pista coberta al 
Palau Sant Jordi de Barcelona 
amb un registre d’1,55 metres; 
i al juny, també va penjar-se 
l’or de l’aire lliure a Igualada 
amb una marca d’1,60 metres. 
- J.L. Rodríguez

HANDBOL

El Vallag jugarà contra
el Sant Andreu de la Barca

L’Handbol Club Vallag jugarà el 
proper cap de setmana a la pis-
ta del Sant Andreu de la Barca. 
Els llagostencs són penúltims 
al seu grup de la Tercera Ca-
talana amb tres punts, men-
tre que el seu primer rival del 
2022 és quart amb deu punts. 

El Vallag va tancar l’any 2021 
amb un empat a casa (31-31) 
contra la Salle Bonanova Jú-

les deu primeres jornades, els 
de la nostra localitat han gua-
nyat un partit, n’han empatat 
un altre i n’han perdut vuit. 



Nombre de membres: 8
Correu electrònic: a.j.contra.lgtbfobia@gmail.com
Xarxes socials: Instagram
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Un grup de vuit joves llagos-
tencs, d’entre 16 i 20 anys, 
treballen des de l’estiu en la 
creació d’una nova entitat a 
la nostra localitat: LGTBfòbia. 
L’objectiu d’aquesta agrupació 
és visibilitzar a les persones 
amb diferents orientacions 
sexuals i identitats de gènere; 
i divulgar i conscienciar sobre 
el col·lectiu LGTBI.

Les converses entre els joves 
es van iniciar a l’estiu a par-
tir de la mort del jove Samuel 
Luiz a la Corunya. Al setembre, 
van fer una primera reunió 
presencial i des d’aleshores 

El 24 de novembre, l’entitat 
va fer la seva primera parti-
cipació pública en la lectura 
del manifest institucional del 
Dia Internacional contra les 
violències masclistes del 25N, 
que va organitzar l’Ajuntament 
de la Llagosta. La persona que 
va llegir una part del manifest 
és Pau Fernández, que tam-

bé és el primer secretari de 
l’agrupació i un dels impulsors 
del grup de joves llagostencs.

Els vuit membres d’LGTBfò-

d’aquest any l’entitat ja estigui 
constituïda després d’uns me-
sos d’esforç i reunions. D’entre 
les persones que també estan 
més involucrades en la creació 
de l’entitat, hi ha la llagostenca 
Paula Pozo. 

Xerrades

Durant aquest any, l’entitat 
vol fer algunes xerrades en 
centres educatius de la nostra 
localitat per divulgar, educar 
i conscien ciar sobre els drets 
del col·lectiu LGTBI i, sobre-
tot, oferir informació als més 
joves. A més, volen tenir pre-
sència al carrer amb activitats 
en dies puntuals, com ara el 
31 de març, Dia Internacional 
de la visibilitat de transgènere; 
el 23 d’abril, Sant Jordi; el 26 
d’abril, Dia de la visibilitat lès-

bica; el 17 de maig, Dia Inter-
nacional contra l’LGTBFòbia; 
el 28 de juny, Dia Internacio-
nal de l’Orgull LGTBI; el 14 de 
juliol, Dia de la visibilitat no 
binària; el 23 de setembre, Dia 
de la visibilitat bisexual; el 26 
d’octubre, Dia de la visibilitat 
intersexual; i l’1 de desem-
bre, Dia Internacional contra 
l’estigmatització del VIH. En 
aquests dies, l’entitat vol mun-
tar una carpa informativa i 
oferir informació a totes les 
persones interessades. 

Més incorporacions

Bfòbia va vendre números de 
la Loteria de Nadal per poder 

vitats previstes per a aquest 
2022. A més, el grup de vuit 
membres és obert a que qual-
sevol persona pugui formar 
part de l’entitat i pugui parti-
cipar a les activitats progra-
mades.  - José Luis Rodríguez 
Beltrán

L’ENTITAT LGTBfòbia

FITXA

13 gener
NADAL

14 - 20 gener
CALVO SÁNCHEZ

21 - 27 gener
VILA

28 gener - 3 febrer
CARRERAS ARBAT

4 - 10 febrer
NADAL

11 - 17 febrer
CALVO SÁNCHEZ

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

DEL 14 AL 21  DE GENER
VOTACIÓ USOS CAN BAQUÉ  
Els veïns i veïnes de la Llagosta 
majors de 16 anys podran participar-
hi per escollir entre tres opcions: un 
casal per als joves, un centre cívic o 
una escola de música.
Al web www.llagosta.cat/participa 
o a l’OAC

DISSABTE 15 I DIUMENGE 16
TEATRE. trasTOCados
Donatiu, 5 euros. Venda d’entrades 
a Foto Estudio Damián, Petit i Bo i 
Villaronga Perruquers
Dissabte, a les 18 h i a les 20 h i
diumenge, a les 18 h
Al Centre Cultural
Jump Teatre

29 | DISSABTE
PARADETA SOLIDÀRIA ANIMALETS
De 10 a 14 h, a l’avinguda de l’Onze 
de Setembre
Animalets

29 | DISSABTE
FESTIVAL DE MÚSICA 
TRADICIONAL GALLEGA
Actuació de grups de la Federación 
de Entidades Culturais Galegas en 
Catalunya - Fegalcat
A les 18 h, al Centre Cultural
Agrupación Cultural Galega Alborada

A PARTIR DEL 29 DE 
GENER
EXPOSICIÓ DE PINTURA  
Camino de Santiago, de Maite 
Vázquez
Inauguració, el dia 29, a les 18 h 
Al Centre Cultural
Alborada i FEGALCAT

30 | DIUMENGE
TEATRE

, de Carles 
Mallol, direcció de Gorka Lasaosa 
Produïda per la Sala Flyhard
Venda d’entrades a l’OAC
Anticipada, 7 euros 
El dia de l’espectacle, 9 euros
A les 19 h, al Centre Cultural

AGENDA BIBLIOTECA

12 | DIMECRES
CLUB DEL LECTURA

, de Jean-
Claude Grumberg
Inscripció prèvia, places limitades
A les 16 h, a Can Pelegrí

13 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE VIRTUAL
La bruixa que volava en una barra de pa
A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, al canal d’Instagram 
de la Biblioteca (@bllagosta)

20 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE VIRTUAL

A càrrec de Puri Ortega
A les 18.15 h, al canal d’Instagram 
de la Biblioteca (@bllagosta)

26 | DIMECRES
PRESENTACIÓ

, d’Anna Botey
Amb la presència de l’autora
Inscripció prèvia, places limitades
A les 19 h, a Can Pelegrí

27 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE

A càrrec de Puri Ortega
Inscripció prèvia, places limitades
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

29 | DISSABTE
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA

A càrrec d’Un conte al sac
Inscripció prèvia, places limitades
A les 12 h, a Can Pelegrí

AGENDA Gener



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

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

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

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

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

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

segurarc@llagosta.cat

arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

sabanzajj@llagosta.cat
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Dècada de 1970.
Reis Mags d’Orient.

Tal com és tradicional a les nostres contrades, durant la tarda/nit del dia 5 de gener de cada any, els Reis Mags fan una cavalcada pel nostre municipi. A cada època s’adapten 
als mitjans disponibles en cada moment per tal de fer aquesta festa el més lluïda possible. A les imatges es poden veure l’estel que guiava els Reis durant la dècada dels anys 
1970 i la recepció dels Reis i els seus patges amb l’alcalde Melcior Sayeras Vilardell l’any 1977.

Tal y como es tradicional en nuestra región, durante la tarde/noche del día 5 de enero de cada año, los Reyes Magos hacen una cabalgata por nuestro municipio. En cada época 

la década de los años 1970 y la recepción de los Reyes y sus pajes con el alcalde Melcior Sayeras Vilardell en 1977.
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Un mejor año
Esperamos y deseamos que hayáis tenido un buen inicio de año y que esto solo 
haya sido el principio de un mejor 2022.

Los Socialistas, en estos tiempos de incertidumbre, como hemos hecho siempre, 
seguiremos peleando para no dejar a nadie atrás y seguiremos luchando todos 
los días del año para tener un mejor pueblo.

Hace poco eliminamos las barreras que impedían cruzar en dos zonas de Pintor 
Sert y Calle Constitución a las personas con problemas de movilidad y hemos 
seguido mejorando cosas. Desde que empezó esta legislatura ya llevamos más 
de 50 actuaciones de mejora en la vía pública. Aún así, este año vamos mucho 
más allá y vamos a recuperar el tiempo que nos ha robado la pandemia. 

Las mejoras de la calle San Miguel y de la avenida Primero de Mayo serán una 
realidad. También la mejora de 5 parques infantiles y un parque de agua para 
que nos podamos remojar en los meses más calurosos del año. En pocos días 
tendremos las votaciones para decidir que se hará con la Masía de Can Baqué, 
un proyecto que nos hace sentir verdadero orgullo. Una vez más, un nuevo 
equipamiento municipal volverá a ser una realidad, gracias al trabajo de los 
Socialistas en el Ayuntamiento. 

Todos los equipamientos públicos municipales de los que disfrutamos en 
el municipio fueron gracias a los gobiernos Socialistas, que sin descanso 

vecinas tengan un pueblo mejor.

“La Cuesta de Enero”

Aquest és el primer escrit del 2022 de La Llagosta En Comú però ens agradaria 

per aquest curs 2022. En aquestes al·legacions des de La Llagosta En Comú 
demanàvem la congelació tan de l’IBI com de la taxa d’escombraries, taxes 
que pugen un 11% i un 24% respectivament. Com vam esposar, tan en aquest 
ple extraordinari com a l’anterior del mes de novembre, seria molt fàcil dir que 
nosaltres si estiguéssim governant no pujarem els impostos però això no és 
així, el que sí podem dir i garantir és que es gestionaria molt millor que l’actual 
govern. 
No potser que paguem un 24% d’una taxa com la de les escombraries, quan 

aquesta gestió, que el servei sigui el què toca. No potser, tampoc, que la excusa 
de les regidores i regidors i del mateix alcalde, sigui que en el Consorci de 
Gestió de Residus hi ha representants de tots els colors i que s’ha votat a favor 
d’aquesta pujada de preus en tots els pobles… doncs serà que la gestió en altres 
pobles deu ser millor que a La Llagosta, que som ciutadania de segona? Què 
no tenim representació per part del nostre Ajuntament per defensar els nostres 
interessos?

Ciutadania no patiu, que la “Cuesta de Enero” del proper 2023 no hi haurà pujada 
haurà congelació, algú endevina per què?

Recapitulació i bon any nou!
Primer de tot, des d’esquerra republicana de La Llagosta ens agradaria desitjar 
de tot cor a tota la ciutadania del nostre poble un bon any nou ple de salut i de 
bons projectes, en el qual puguem estabilitzar aquesta situació de pandèmia 
que tenim a sobre d’una vegada per totes. I esperem, també, que hagueu po-
gut gaudir d’unes festes nadalenques el millor possible. Que sortim victoriosos 
d’aquesta situació depèn de tots i totes nosaltres.

A nivell polític, com a nivell social, ha estat un altre any dur. Reconeixem l’esforç 
que implica governar en aquestes difícils circumstàncies, però això no treu que 
tornem a manifestar el nostre malestar per la poca o nul·la informació i consi-
deració que, des de l’equip de govern del PSC, i durant tota aquesta legislatura, 
se’ns ha donat i es té cap a nosaltres, l’oposició. I, tot i així, volem tornar a reiterar 
que nosaltres, com a caps de l’oposició, sempre, sempre, hi estarem pel que 
ens necessitin, que per això som els representants d’una part important de la 
ciutadania d’aquest poble.

rar el nostre local, ubicat al passeig Pintor Sert, número 19. Inauguració que va 

que, per a qualsevol dubte, qüestió, o simplement perquè ens voleu conèixer, es-
teu més que convidats i convidades a fer-nos una visita. En breu us informarem 
dels horaris d’apertura.

Vulneración de derechos

Todos los ciudadanos de Cataluña a través de la Constitución Española tenemos 
derechos fundamentales y libertades públicas basados en los principios de 
igualdad, libertad, justicia y pluralismo político.

En Cataluña desde hace años, y de manera sistemática, hay una clara vulneración 
de estos principios y de las leyes por parte de los gobiernos independentistas de 
la Generalitat de Cataluña, que repercute directamente en los ciudadanos. Estas 
vulneraciones de derechos vienen acompañadas de reprobables campañas 
de señalamiento y acoso por una parte de la sociedad civil y de las propias 
instituciones catalanas, contra aquellos que reclaman velar y ver cumplidos sus 
derechos constitucionales, que son vulnerados de manera constante.

El Gobierno de España, del PSOE y UP, con su actitud pasiva y silencio cómplice, 
unido a la ofensiva de sus socios que gobiernan la Generalitat de Cataluña, 
contribuyen a acrecentar este tipo de actitudes que son impropias de una 
democracia y un estado de derecho, al no exigirles el cumplimiento de las leyes, 
y asegurar la protección de aquellos ciudadanos que reclaman sus derechos 
atribuidos constitucionalmente y respaldados por diversas sentencias judiciales, 
dando como resultado auténticas situaciones de acoso y señalamiento, y por 
tanto, coartando y coaccionando sus propias libertades.

El artículo 14 de la Constitución Española establece que no puede darse entre 
españoles “discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

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


