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A més, com a novetat d’aques-
ta tercera edició dels pres-
supostos participatius de la 
Llagosta, es podrà votar pre-

ció a la Ciutadania, situada a 

Can Pelegrí introduint en unes 
urnes una papereta que es 
distribuirà per tota la població 
en el tríptic informatiu sobre 
els pressupostos participa-
tius. També se celebrarà una 

10 h a les 13.30 h. Només es 
podrà votar una vegada, o per 
internet o amb vot presencial. 

40.000 euros

euros per fer efectives la pro-
posta o propostes que esculli 
la ciutadania. L’execució de 

el 31 de desembre. 
De les 33 propostes inicials, 
dotze han estat descartades 
per no complir les bases. Les 

tat presentades per quatre en-
titats i tretze persones a títol 

individual. Aquestes són les 
propostes:
-Pintar el mur del passeig de 
Can Donadéu (riera Seca), de 
La Llagosta verde.
-Concurs de balcons de Nadal, 
de  Mari Carmen Isla.
-Plafons amb informació his-
tòrica, de Joan Bartalot.

Popular, de Pablo Martín Ve-
gas.

Donde 
empieza una vida
Luque Cabrera.
-Creació d’un tauler gegant 
d’escacs a un indret del poble 

d’Inés Campo García.             
-Instal·lació de dos passos de 
vianants intel·ligents, de Ser-
gio Núñez Ortiz.
-Instal·lació de dos radars pe-
dagògics (informen de la ve-
locitat del vehicle), de Pablo 
Martín Vegas.

De les 33 propostes presentades als pressupostos participatius 

-Instal·lació d’un sistema se-
mafòric per donar pas als via-
nants al túnel sota la C-33 que 
va cap al cementiri, de La Lla-
gosta verde. 
-Creació de zona de descans 
al passeig de Can Donadéu, de 
La Llagosta verde. 
-Creació d’una zona de pícnic 
per poder gaudir d’un àpat a 
l’aire lliure o de celebracions 
d’aniversaris, de Núria Martí 
Escorihuela.
-Col·locació del nom del nos-
tre poble, la Llagosta, en lle-
tres gegants i de color com a 

dro Marcos Gil.
-Instal·lació de bancs al carrer 
per esperar el torn d’accés a 
diferents botigues, de Montse 
Segura.

de la necessitat de recollir els 
excrements i la dilució d’orins, 
de Carolina Arriaza González.                                                                                                                         
-Millora de diferents espais 
del CEM El Turó i renovació 
d’algunes màquines, de Sergio 
Caballero.
-Compra de 16 lluminàries de 
leds per canviar la il·lumina-
ció actual de Camp Municipal 
de Futbol Joan Gelabert, del 
Club Esportiu La Llagosta i del 

-Tancament perimetral de les 
pistes poliesportives a l’aire 
lliure que hi ha al municipi, de 
Jordi Aran de la Rosa.
-Ampliació del parc de cal·lis-

-Solució per evitar atrope-

llaments d’animals, d’Ani-
malets-Protectora La Llagosta.
-Mètode CER a les colònies de 
gats, d’Animalets-Protectora 
La Llagosta.
-Pintura decorativa de les 
persianes dels comerços, de 
Montse Segura. 
Durant l’acte de presentació 

lebrat dimarts, l’alcalde la Lla-
gosta, Óscar Sie rra, es va  mos-
trar “content de que segueixi 
funcionant aquest projecte i 
de l’acceptació que té”.
El regidor de Participació Ciu-
tadana, Marc Ruiz, va dir que 
“ara li toca parlar a la ciuta-
dania; aquest any, facilitem 
encara més el vot oferint 
més opcions de vot presen-
cial”

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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Pintar el mur del passeig de Can 
Donadéu (riera Seca)
Fer un concurs d’idees amb temàtica de 
natura i pintar el mur de la riera Seca, 
sota el pont de la C-17, amb la proposta 
guanyadora. 
Proposat per: La Llagosta verde

Plafons amb informació històrica
Es tracta d’instal·lar diferents plafons 

a diferents llocs del municipi amb interès 

Proposat per: Joan Bartalot

CULTURA

Concurs de balcons de Nadal
Organitzar un concurs de balcons 
engalanats durant les festes de Nadal. 
Així a la Llagosta tindríem més ambient 
nadalenc.
Proposat per: Mari Carmen Isla

Creació d’un espai al Parc Popular amb 

Proposat per: Pablo Martín Vegas

Donde empieza 
una vida. Amb vuit ballarines, un ballarí i 

un espectacle dedicat a les mares. 
Proposat per:

Escacs gegants de fusta
Creació d’un tauler gegant d’escacs a 
un indret del poble amb figures gegants 
de fusta. 
Proposat per: Inés Campo García

Decoració de les persianes dels comerços
Es tracta de decorar, amb motius 
alegres, les persianes dels comerços 

estiguin tancades.
Proposat per: Montse Segura

VIA PÚBLICA

Passos de vianants intel·ligents

de vianants i il·lumina el terra amb llums 
led. Es proposa fer dos passos de vianants. 
Proposat per: Sergio Núñez Ortiz

Radars pedagògics

no respecten la velocitat màxima.  
Proposat per: Pablo Martín Vegas

Adequació del túnel de la C-33 per al 
pas de vianants

donar pas als vianants, de forma segura, al 

Proposat per: La Llagosta verde

Creació de zona de descans al passeig 
de Can Donadéu
Creació d’una zona de descans, amb bancs 

davant de l’aparcament de camions.
Proposat per: La Llagosta verde

Àrea de pícnic
Creació d’una zona de pícnic amb taules 
i bancs per poder gaudir d’un àpat a l’aire 
lliure o de la celebració d’aniversaris. 
Proposat per:

La Llagosta en lletres gegants
Col·locació del nom del nostre poble, la 
Llagosta, en lletres gegants i de color com 
a element decoratiu, a un indret on es pugui 
interactuar amb els vianants.
Proposat per: Alejandro Marcos Gil

Col·locació de bancs d’espera
Instal·lació de bancs al carrer per esperar 
el torn d’accés a diferents botigues. Es 
proposen al carrer de l’Estació, avinguda 
de l’Onze de Setembre i altres indrets.
Proposat per: Montse Segura

PRESSUPOSTOSPARTICIPATIUS
La Llagosta 2022



5 DESTACATNúm 92 | Juny 2022
lallagostainforma.cat 

ESPORTS

Millora i adequació del CEM El Turó
Millora de diferents espais del Complex Esportiu Municipal 

Proposat per: Sergio Caballero

Tancament perimetral pistes poliesportives
Tancament de les diferents pistes poliesportives a l’aire 

Proposat per: Jordi Aran de la Rosa

Compra de llums led per al camp de futbol
Compra de lluminàries de leds per canviar la il·luminació 
actual del Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert i 
generar menys impacte mediambiental.  
Proposat per:

Ampliació del parc de cal·listènia per a infants
Ampliació de l’actual parc de cal·listènia amb estructures 
destinades als infants menors de 16 anys. 
Proposat per:

BENESTAR ANIMAL

Solució per evitar atropellaments d’animals
Instal·lació de bandes rugoses a la calçada de diferents 

reduir la velocitat.
Proposat per: Animalets-Protectora la Llagosta

Mètode CER a les colònies de gats

animals malalts. 
Proposat per: Animalets-Protectora la Llagosta

CIVISME

Campanya de convivència amb els animals
Campanya de sensibilització de la necessitat de recollir 
els excrements i la dilució d’orins. Lliurament de bosses i 
ampolles per a aigua als propietaris d’animals. 
Proposat per: Carolina Arriaza González

al web www.llagosta.cat/participa
a l’OAC i a Can Pelegrí

Casal d’estiu 100%
en anglès de 3 a 10 anys

Kids&Us Santa Perpètua
c/ Casal dels Mogoda 36 (local)

08130 Santa Perpètua de Mogoda
T. 935743225 

santaperpetua@kidsandus.es

Del 27 de juny 
al 29 de juliol.

Reserva la teva plaça!



11 de juny, a les 12 h

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA*

Que ve el llop!, a càrrec d’Un Conte al Sac

Per a infants de 3 a 7 anys

A Can Pelegrí

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

11 i 12 de juny

TORNEIG DE FUTBOL JOAN GELABERT

Al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Organitza: Club Esportiu La Llagosta

16 de juny, a les 18.15 h

HORA DEL CONTE*

Ja arriben les vacances, a càrrec de Puri Ortega

Per a infants a partir de 3 anys

A Can Pelegrí

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

17, 18 i 19 de juny

FESTES DE SANTIAGO APÒSTOL 

Al Parc Popular

Organitza: A. C. Galega Alborada 

18 i 19 de juny

4t TORNEIG VILA DE LA LLAGOSTA

Al CEM El Turó

Organitza: Club Bàsquet La Llagosta 2017

22 de juny, a les 18 h

FESTA INFANTIL. «Benvinguda a l’estiu»

Cantajocs refrescant

Al Parc Popular

Del 27 de juny a l’11 de juliol, de 17 a 21 h

TORNEIG DE FUTBOL SALA DE BASE

Inscripcions fi ns al 20 de juny, de 18 a 20 h,

Al Poliesportiu Antonio García Robledo

29 de juny, a les 16.30 h

XERRADA. Com gestionar les emocions

A càrrec de Marta Bolea

A Can Pelegrí

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

Del 29 de juny al 15 de juliol, de dimarts a 

dijous, de 18 a 23 h

TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL

Al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Organitza: CD Viejas Glorias 

Del 30 de juny al 28 de juliol, els dijous, de 19 

a 20 h

TALLER D’ANGLÈS PER A VIATGERS*

A Can Pelegrí

Organitzen: Biblioteca de la Llagosta i Llagosta 

Language Center.

1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, de 18 a 22 h

CURS INTENSIU DE BALLS LLATINS, 

CARIBENYS I SEVILLANES

Al Centre Cultural

Organitza: La Llagosta Club de Ball

2 de juliol, a les 9 h

12 HORES DE FUTBOL SALA FEMENÍ

Al Poliesportiu Antonio García Robledo

Organitza: Club Deportivo La Concordia

2 de juliol, a les 20 h

TEATRE: NOT LOVING

Entrades: 7 euros anticipada i 9 euros a taquilla

Al Centre Cultural

2 de juliol, a les 22 h

CINEMA A LA FRESCA. A todo tren

Al Parc Popular

3 de juliol, a les 19 h

5è FESTIVAL AIRES DE ANDALUCÍA

Al Centre Cultural

Organitza: Aires de Andalucía

6 de juliol, a les 18.30 h

CONTES A LA PLAÇA

Amb Un Conte al sac. Infants a partir de 3 anys

A la plaça de la Sardana

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

9 de juliol, a les 19 h

FESTIVAL FI DE CURS DE GUITARRA I 

BALL

Al Centre Cultural

Organitza: Casa de Andalucía

9 i 10 de juliol 

9es 24 HORES DE FUTBOL SALA 

TORNEIG MECMAN

Al Poliesportiu Antonio García Robledo

Organitza: FS Unión Llagostense

13 de juliol, a les 16.30 h

CINEMA INFANTIL*. Encanto

Amb crispetes i aire condicionat!

A Can Pelegrí

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

16 de juliol, a les 22 h

CINEMA A LA FRESCA. Lego la película 2

Al Parc Popular

17 de juliol, a les 18 h

17è CERTAMEN DE GUITARRA 

FLAMENCA «LA GUITARRA Y 

EL PUEBLO»

Al Centre Cultural

Organitza: Unió Musical La Flamenca 

20 de juliol, a les 18.30 h

CONTES A LA PLAÇA

Amb Un Conte al sac. Infants a partir de 3 anys

A la plaça de la Sardana

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

CAMPUS D’ESTIU

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE 

BÀSQUET - ESTIU 2022

Del 27 de juny al 8 de juliol

De 17.30 a 20.30 h, de dilluns a divendres

Dirigit a nois i noies de 6 a 18 anys 

Al Poliesportiu Antonio García Robledo

Organitza: Club Bàsquet La Llagosta 2017

CAMPUS D’ESTIU DE FUTBOL 2022

Del 27 de juny al 29 de juliol

De 8 a 16 h, de dilluns a divendres

Al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Organitza: Club Esportiu La Llagosta

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU 2022

Del 27 de juny al 5 d’agost (6 setmanes) i del 22 

d’agost al 2 de setembre (2 setmanes)

- Campus: matí, de 9 a 13 h, i tarda, de 15 a 17 h

- Servei acollida: matí, de 8 a 9 h, migdia, de 13 

a 14 h, i tarda, de 17 a 18 h

- Servei menjador: de 13 a 15 h (la contractació 

del servei és per setmanes)

Al Complex Esportiu Municipal El Turó 

CURSOS INTENSIUS  DE NATACIÓ

Del 27 de juny al 22 de juliol

Cursos per a totes les edats, a partir dels 6

mesos fi ns adults

Informació i inscripcións al CEM El Turó 

ACTIVITATS ESPORTIVES PER A 

GENT GRAN

Inscripcions del 6 al 23 de juny, de dilluns a

divendres, de 9.30 a 12.30 h i de 16 a 18 h, al 

CEM El Turó o trucant al 93 545 15 50

Del 27 de juny al 24 de juliol (activitats per 

setmana)

GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN

Dilluns

1r Grup (de 71 a 85 anys) de 9.10 a 9.55 h

2n Grup (de 60 a 70 anys) de 10.10 a 10.55 h

Dimecres

1r Grup (de 71 a 85 anys) de 9.10 a 9.55 h

2n Grup (de 60 a 70 anys ) de 10.10 a 10.55 h

Al Parc Popular

CAMINADES

Dimarts de 19.30 a 21.30 h

A l’entorn del CEM El Turó

MARXA NÒRDICA

Dijous 1r Grup - Teoria de 19.30 a 20.30 h

Divendres 1r Grup - Pràctica de 19.30 a 20.30 h

Al Parc Popular

* A les activitats de la Biblioteca a 

Can Pelegrí cal fer inscripció prèvia. 

Aforament limitat
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SOCIETAT

Llagosta va aprovar el 26 de 
maig per unanimitat les festes 
locals del 2023, que seran el 
dilluns 20 de març i el diven-
dres 8 de setembre. Durant el 
ple ordinari de maig també es 

va donar llum verda a una mo-

ció del pressupost de 2022, el 
que permetrà determinar les 
subvencions que es destinen a 
les entitats de la nostra locali-
tat. Això no suposa cap canvi a 

la partida global que es desti-
narà a aquesta matèria.
Un altre dels punts de l’ordre 
del dia feia referència a la re-
visió de l’equilibri econòmic 
corresponent al contracte per 
a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries i nete-

va comptar amb els vots favo-
rables del PSC i de Cs i en con-
tra d’ERC i LLEC. - X. Herrero

SOCIETAT

Eva Villanueva ha donat 736 euros a la Fundació Catalana d’Es-

Hablé con ela y ELA 
habló conmigo, recaptats durant els mesos de març i abril. - J.C.

Sara Varón, veïna de la Lla-

la Llagosta de 2022. El vere-
dicte es va donar a conèixer el 

van presidir el regidor d’Actes 
Populars i Tradicions, Maria-
no García, i el de Cultura, Fran 

Un vot de diferència

tra localitat, que es presentava 
amb el pseudònim de Kuma, 
va obtenir 55 vots i va acon-
seguir un premi de 500 euros. 
El segon premi, de 200 euros, 
va ser per a una altra veïna de 
la Llagosta, Jésica León, amb 
el pseudònim Lero Lero, amb 

que va obtenir un premi de 
100 euros, va ser David López, 
de Mollet del Vallès, amb el 

pseu  dò nim DLalcuadrado, 
amb cinc vots. Els veïns i veï-
nes de la Llagosta de més de 

el 6 i el 22 de maig entre els 

i una noia asseguts a la Font 

SOCIETAT

Tot Aigua i amb la torre del re-
“El noi 

representa una llagosta que 
s’ha transformat en persona 
per gaudir de la Festa Major 
i la noia sóc jo”, va explicar 
Sara Varón, que es va mostrar 
molt contenta. - J. Cintas

Sara Varón, amb els regidors Mariano García i Fran Ruiz.

SOCIETAT

de la Llagosta de 2022 es va 
reu nir el 9 de maig per pri-
mera vegada a la planta baixa 
de Can Pelegrí. Hi van assistir 
el regidor d’Actes Populars i 
Tradi cions, Mariano García; 
el de Cultura, Fran Ruiz; la de 
Joventut, Núria Guerrero; i re-
presentants de les entitats Lo-
tokotó, la Colla Gegantera de la 
Llagosta, el Grup de Ball de Gi-

tanes de la Llagosta, La Murga i 
La Llagosta Club de Ball. 
“Ha estat una primera reu-
nió positiva, tots volem fer 
una gran Festa Major. El que 
demanem als participants 
són propostes que siguin in-
novadores perquè la festivi-
tat segueixi evolu cionant”, 
va explicar el regidor d’Actes 
Populars i Tradicions, Mariano 
García. - J.L.R.B.

Programació
d’espectacles

CentreCultural 
LA LLAGOSTA

Dissabte, 2 de juliol, 
a les 20 h

Entrades anticipades:
 7 euros

Entrades taquilla: 
9 euros

Venda d’entrades: 
www.llagosta.cat/entrades

a la Ciutadania



8 Núm 92 | Juny 2022 
lallagostainforma.cat 

ment de la Llagosta va iniciar 
les obres de renovació dels 

primer lloc es va actuar a la 
plaça de Ponent. Els operaris 
es van traslladar després a les 
places de les Cultures i de la 
Concòrdia. Les dues darreres 
zones en les quals es treba-
llarà són la plaça de la Masia i 
la d’Europa, on des de fa unes 
setmanes s’està construint el 
primer parc d’aigua de la nos-
tra localitat, un espai que està 
a punt de ser una realitat.

Està previst que aquestes 
cinc obres de millora estiguin 

actuació, executada per l’em-
presa Juegos Kompan, costa 
uns 220.000 euros, que seran 
aportats per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Pro-

grama General d’Inversions.
Les actuacions més destaca-
des es fan a les places de les 
Cultures i de la Masia. A la pla-
ça de les Cultures es realitza 
una substitució de tota l’àrea 

parterre de gespa. Tanmateix 

VIA PÚBLICA

es pretén neutralitzar l’aspec-
te de deteriorament d’aquest 
espai. 
A la plaça de la Masia, al costat 
de la masia de Can Baqué, està 

Cristina Segura serà la candi-
data d’Esquerra Republicana 

dia de la Llagosta en les pro-
peres eleccions municipals. 
L’Assemblea local d’ERC va 
escollir el 9 de maig per una-
nimitat Segura, que era l’única 
persona que havia presentat 
candidatura per encapçalar la 
llista d’aquest partit. Cristina 
Segura és la portaveu del grup 
municipal d’ERC.

Segons explica ERC en un 
comunicat, “Segura pretén 
defensar un projecte trans-
formador per a la Llagosta 
com a alternativa a les man-
cances del govern socialis-
ta, perpetuat a l’alcaldia del 
Baix Vallès”. Al text, s’asse-
gura que “els resultats del 

POLÍTICA
És l’actual portaveu del grup municipal republicà

2019 avalen Esquerra com a 
principal opció de canvi a la 
Llagosta, i en aquest sentit, 
Segura pretén crear com-
plicitat amb altres forces de 

l’esquerra per acabar amb 
l’hegemonia socialista”. ERC 
és el principal grup de l’opo-

regidors. - J. Cintas

EDUCACIÓ

L’alcalde, Óscar Sierra, va vi-
sitar el 17 de maig el Col·legi 
Balmes, on va participar en 
una tertúlia amb l’alumnat de 
quart d’ESO. Sierra es va inte-
ressar pels estudis que pensen 

l’ESO i també va voler conèixer 
de primera mà les inquietuds 

L’alumnat va fer diferents pre-
guntes sobre perquè va canviar 
el gust de l’aigua a la Llagosta 
durant aquells dies, sobre quin 

de Can Baqué, sobre quan es 
posarà en marxa el primer parc 
d’aigua de la nostra localitat, 
sobre quan serà una realitat la 
reforma de l’skateparc o sobre 
en què consisteixen les obres 
del carrer de Sant Miquel.
També es va demanar que hi 

la Llagosta. L’alcalde els va ex-
plicar que es vol recuperar el 

Juliol Jove amb algun concert 

dicar que es poden adreçar a 
la regidora de Joventut, Núria 
Guerrero, o al Servei d’Infor-
mació Juvenil, que hi ha a Can 

demandes. A més, els va recor-
dar que existeix la Comissió 

oberta a qualsevol persona.
Un alumne va preguntar tam-
bé sobre quan començaran les 
obres del nou ambulatori. L’al-
calde li va explicar que aquesta 
actuació es competència de la 
Generalitat i que, en principi, 
al desembre s’hauria d’iniciar 
l’obra. A més, va avançar que 

ambulatori passi a ser una re-
sidència per a la gent gran. 
L’alcalde també els va destacar 
que hi ha diversos canals ges-

informar-se d’allò que passa 
a la Llagosta i de les activitats 

L’alcalde, Óscar Sierra, durant l’activitat al Col·legi Balmes. 

Nous jocs infantils de la plaça de Ponent.

Cristina Segura, amb altres membres d’ERC de la Llagosta.
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CULTURA

va ser el protagonista del Club 
de lectura de maig de la Biblio-
teca de la Llagosta. L’edició va 
ser especial perquè formava 
part dels actes del 50è aniver-
sari de biblioteca pública a la 

nostra localitat i es va celebrar  
al Centre Cultural.
Palomas i el grup de membres 
del Club de lectura van con-
versar sobre la novel·la Un país 
amb el teu nom, publicada al 
mes d’octubre. - J.L.R.B.

L’Agrupació Local del Partit 

(PSC) ha recuperat la Festa de 
la Rosa. Més de 300 persones 
van assistir a aquesta activitat 
el 22 de maig al Parc Popular. 
L’acte va servir per recaptar 
fons per al Banc d’Aliments 
de la nostra localitat gestionat 
per Rems.
A la Festa de la Rosa van par-
ticipar la portaveu del PSOE al 
Senat, Eva Granados; el pri-
mer secretari del PSC al Vallès 
Oriental, Jonatan Martínez, i 
l’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra.

Granados va posar en valor 
la tasca feta pel govern presi-
dit per Pedro Sánchez durant 

més va destacar temes com la 
reforma de les pensions, “que 
és la prestació de la que vi-
vim moltes famílies desgra-
ciadament al nostre país. La 

reforma de les pensions ha 

car totalment una legislatu-
ra. Amb el Partit Popular les 
pensions augmentaven el 
0,25%, que vol dir que cada 
any els pensio nistes per-
dien poder adquisitiu”. 

POLÍTICA
Amb l’assistència d’Eva Granados, portaveu del PSOE al Senat

Óscar Sierra va remarcar “la 
política propera que sempre 
ha caracteritzat als governs 
socialistes a la Llagosta, amb 
José Luis López, amb Anto-
nio Rísquez i ara amb mi i 
que practiquem tot l’equip 
de govern”. - Xavi Herrero

Un moment de la intervenció d’Eva Granados.

SOCIETAT

El Centre Cultural va acollir el 
28 de maig l’acte central de la 

seu a la Llagosta, amb l’assis-
tència del president de l’enti-
tat, Lluís Manzano; de l’alcal-
de, Óscar Sierra; dels regidors 
Mariano García i Fran Ruiz i 
de Genís Boadella, diputat del 
PDeCAT al Congrés.

Cinto Niqui, doctor en Ciències 
de la Comunicació i presenta-
dor del programa L’altra ràdio, 

presentar l’acte, durant el qual 

més, Joaquim Fàbregas va pro-
nunciar una conferència amb 
el títol de Qui som i què fem els 

. Tam-
bé es va poder veure un altre 
vídeo en el qual representants 

nats van felicitar a la URCAT 

seva intervenció, Cinto Niqui 
va remarcar el suport d’alguns 

destacar la vessant associativa 
i cultural d’aquest col·lectiu.
El president de la URCAT, Lluís 
Manzano, va donar les gràcies 
als socis de l’entitat. “Sense 
socis no podem caminar i es-
tic segur que seguirem crei-
xent”, va dir Manzano.
Per la seva part, l’alcalde, Óscar 
Sierra, va destacar la impor-

donar “una forta abraçada 
a la família de Joan Olesti”, 
que va ser president de la UR-

sígnia de plata de l’entitat a tí-
tol pòstum. També es va fer  el 
lliurament d’insígnies de plata 

i de records commemoratius 

es va traslladar després a un 
restaurant, on va tenir lloc un 
dinar. - J. Cintas

Alguns dels socis de la URCAT, amb l’alcalde. 

Gat en adopció
Muro ha viscut des de petit tancat 
en una habitació perquè una de 
les seves companyes felines no el 
tolerava. 

Muro busca una llar on estar 
tranquil i ser feliç, una família que 
li doni el seu temps i l’ajudi en 



Núm 92 | Juny 2022 
lallagostainforma.cat 

MEDI AMBIENT

La Biblioteca de la Llagosta va 

edició de Poesies des del meu 

sense fer-se per la Covid-19. 
L’activitat va tenir com a pro-
tagonista la mateixa Bibliote-
ca llagostenca. Una desena de 
balcons de la nostra localitat 
van ser cedits a una vintena de 
persones del grup de voluntà-
ries de la Biblioteca, que diri-
geix la dinamitzadora d’acti-
vitats de la Biblioteca, Con chi 
Fernández. L’acte s’emmar-
cava dins del programa per 

bi blio teca pública.

L’activitat va començar a Can 

tament. “Les poesies han 
anat dirigides a la Biblioteca 
perquè enguany celebrem 
els 50 anys”, deia la respon-
sable de l’activitat, Conchi 
Fernández, que es mostrava 
molt contenta de tornar a ce-
lebrar-la.

Poesies des del meu balcó 
va acabar al Saló de Plens, 
on el grup de voluntàries va 
fer un homenatge sorpresa a 
Fernández, amb un ram de 

hi havia l’alcalde, Óscar Sierra, 
que va tornar a felicitar a la Bi-

“és cul-

CULTURA
Una vintena de persones es van encarregar de les lectures

tura, poesia, amistat, bal-
cons bonics… hem tingut de 
tot, hem d’agrair a la Conchi 
aquest tipus d’activitats, que 
els veïns i veïnes hem pogut 
gaudir moltíssim”. El grup 
de percussió local Lotokotó va 
amenitzar el recorregut pels 
diferents carrers de la Llagos-
ta. - José Luis Rodríguez

Lectura des d’un dels balcons.
A la Llagosta, una gran part 
dels residus que es llencen al 
contenidor de rebuig, el gris, 
es podria reciclar. Això es des-
prèn d’un estudi realitzat al 
mes d’abril amb una mostra de 
poc més de 250 quilos de resi-
dus que formaven part de les 
11 tones que portava un dels 
camions de recollida de dei-
xalles del nostre municipi a la 
planta de Mataró. Al voltant del 
90% dels residus llençats són 
reciclables.

84 euros per tona

El 31,7% del material analitzat 
corresponia a fracció orgàni-
ca; seguit del cartró, amb un 

clables, com càpsules de cafè, 
medicaments o residus es-
pecials arribaven al 12,66%; 
el tèxtil suposava l’11,8%; els 
envasos, un 7,87%; el vidre, un 
7,16% i material electrònics, 

un 3,28%. Així, el contingut 
pròpiament de rebuig, que sí 
es llença al contenidor gris, 
només suposava el 10,69% del 
llençat, amb poc més de 27 kg, 
dels 253 kg analitzats. 
L’eliminació de brossa de re-
buig del contenidor gris té un 

només un 10,69% són residus 
propis de rebuig, s’està pagant 
75,6 euros per l’eliminació de 
residus que es podrien reci-
clar. Si tothom reciclés bé, el 
cost d’eliminació de la brossa 
de rebuig baixaria un 90%.
Aquestes dades mostren que a 
la nostra localitat encara que-
da molt per fer per arribar als 

Es preveu que en els propers 

residus del contenidor gris 
pugi de forma exponencial 
com a mesura de sanció als 
municipis que no reciclen bé. - 
Xavi Herrero

es va sumar el 7 de maig a la 

Clean Up Europe amb la nete-

voluntaris, entre els quals es 
trobaven la regidora de Medi 
Ambient, Isabel Rodríguez, i 
el de Participació Ciutadana, 
Marc Ruiz, van recollir 30 qui-
los de residus.
Durant l’activitat, que es va 
fer a la riera Seca, principal-
ment, però també a la zona de 
Can Donadéu, es van recollir 
llaunes, papers i ampolles de 
plàstic, a més de residus vo-
luminosos que es deixen a les 
zones verdes quan s’haurien 
de portar a la deixalleria.
Let’s Clean Up Europe és una 
acció comuna a tot Europa 

MEDI AMBIENT

que vol conscienciar sobre la 
quantitat de residus que es 
llencen de forma incontrolada 

a la natura i promoure accions 
de sensibilització a través de 
la recollida d’aquests residus.

Algunes de les persones voluntàries, amb la regidora. 

SOLIDARITAT

72 persones van donar sang 
durant la captació rea litzada 
pel Banc de Sang a la nostra 
localitat el 2 de maig. A més, 
es  van aconseguir deu dona-
cions de plasma. Durant el dia 
s’hi van apropar cinc persones 
més que no van poder donar 
sang i dues persones van do-
nar sang per primera vegada. 
Durant el matí, van donar sang 
30 persones, quatre van donar 
plasma i hi va haver un oferi-

ment. A la tarda, es va arribar 

de plasma i dos donants nous. 
Quatre persones no van poder 
donar sang. Aquestes xifres 
són inferiors a les de la campa-

superiors a la del gener, que es 
va quedar en els 58 donants. 
La propera captació de sang a 
la nostra localitat està progra-

Contenidors grisos, davant del Mercat Municipal. 



maig el Segell Infoparticipa 
2021 a la qualitat i la trans-
parència de la comunica-
ció pública local, que atorga 

la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). El regidor 
de Participació Ciutadana i 
Transparència, Marc Ruiz, va 
recollir el diploma.

dels indicadors, 50 dels 52 es-
tablerts pel Laboratori de Pe-
riodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la UAB. 

gell Infoparticipa contrasta 
els resultats del Laboratori de 
Periodisme de la UAB, d’acord 
amb la Llei de Transparència. 
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SOCIETAT
El Consistori de la Llagosta també va obtenir un reconeixement per la transformació digital

seguit que el Consistori llagos-
tenc obté aquesta distinció.
D’altra banda, el Consorci 
Administració Oberta de Ca-

a administració capdavante-
ra en la transformació digital 
i el govern obert. Llinars del 
Vallès va acollir el  3 de maig 
la VII edició dels Reconeixe-
ments Administració Oberta 

marcals que atorga anualment 
l’AOC. El Consistori llagostenc 
va rebre un reconeixement en 
la categoria de municipis d’en-
tre 5.001 i 20.000 habitants, 
en la qual ocupa la tercera po-
sició. L’alcalde, Óscar Sierra, 
va recollir el diploma. - J.C.
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Llagosta?
Vaig aprovar l’oposició al mes de de-
sembre del 2019 i ens anomenen la 
promoció de la Covid-19 perquè pocs 

va ser com una segona oposició. Així 
que no vaig poder  començar a exercir 

res, a Huelva. És un municipi petit 
amb uns 1.800 habitants, però em va 
servir per aprendre moltíssim i em va 
permetre involucrar-me molt més en 
la feina. Va ser una gran experiència 

ganes de créixer professionalment. 

viar de destí, però va sortir el concurs 
per poder canviar i vaig posar les me-
ves preferències, moltes d’elles a Ca-

I això?
Perquè les places que et permeten una 
evolució professional són ara mateix 

s’aprova una oposició la gent vol estar 
en un destí a prop de la seva casa. A 

tradició d’oposició i aleshores aquí hi 
ha moltes més places lliures en com-
paració amb altres zones. La Llagosta, 

vacant. Anteriorment estava Raquel 

les coses estan molt ben fetes, la gent 
de la Llagosta té molta tradició nota-
rial. Per exemple, quan hi ha un do-
cument d’herència familiar, et porten 
les escriptures fetes amb el nom de 
les persones... està molt ben legalitzat 
i ben fet. Si ho comparo amb la meva 
plaça anterior, em vaig trobar una si-
tuació molt diferent. Per exemple, va 
haver-hi un cas que en tres genera-
cions no s’havien realitzat l’herència 
o el traspàs de béns, i ara el besnet vo-
lia heretar una propietat. Aleshores, 
es complica moltíssim la feina per la 
documentació, tot i que s’acaba fent, 
però és més complicat. Aquí a la Lla-
gosta la gent té tota la documentació 
necessària. Tot i que les persones, la 

ments que necessites, per exemple, 
per a una herència. Aleshores, els fem 
un llistat i els informem on recollir la 
documentació que pugui faltar.

Quina recomanació notarial faria a 
la població?
Una de les coses que li passa a la gent 
és que quan fa el testament ve en ma-
trimoni. La gent aleshores sempre fa 
servir l’expressió deixem el de l’un per 
a l’altre. Això vol dir que, quan un mori, 
l’altre sigui el propietari dels béns i 
quan mori aquesta segona persona, 

gent té el concepte erroni que els dos 

Quins atractius té la Llagosta?
Era una de les meves preferències 
perquè està a prop de Barcelona i tam-
bé pel volum de població. Vaig trucar 
a l’anterior notària i em va comentar 
que hi ha molta tradició notarial al 
municipi. Cal dir que ella portava aquí 

la Llagosta i, a més, m’he adonat que 
hi ha moltes persones del poble amb 

nada. Això m’ha fet molta il·lusió, no 
ho sabia. A més, la gent que ve a pre-
guntar qualsevol dubte es nota que 

Quins són els tràmits més sol·lici-
tats?
El que més sol·licita la gent és el testa-
ment, que és el que més recomanem 
els notaris a fer perquè és molt eco-
nòmic i pot treure de moltes preocu-
pacions. També hi ha un fet curiós en 
aquest municipi perquè hi ha molta 
compra-venda de places d’aparca-
ment. Darrerament, també estem 

d’estrangers o la donació de poders 
per a persones que tenen familiars a 
l’estranger. També hi ha compra-ven-
da d’hipoteques...

Hi ha tradició notarial entre la ciu-
tadania?
Això ho he vist molt clar entre la meva 
plaça anterior i aquesta. Noto que aquí 

en un sol testament i això no està per-
mès perquè el testament és uniperso-
nal. Així, cada persona de la parella 
ha de fer un testament, encara que 
tingui el mateix contingut. Aquest és 
un dubte que ens pregunta moltíssi-
ma gent i també el seu preu, que val, 

document molt vàlid perquè ens evita 
molts problemes perquè quan un mor 

i, sobretot, molta més paperassa.

Alguna més?

recomano fer el document del poder 
preventiu, perquè mai se sap què pot 
passar demà. El poder preventiu és 
un document en el que tu determines 
quina persona pot decidir per tu en 
cas que tinguis una incapacitat. Quan 
es parla d’incapacitat, es diu quan una 

ment declarada o quan la teva capaci-
tat de discerniment la perds, com ara 

lar, expressar-te o recordar bé les co-
ses. Així en aquest document tu dei-
xes per escrit el poder de la persona o 
de les persones que vols que rea litzin 
tots els actes que tu necessitis. Fins i 
tot, pots determinar el grau de decisió, 
com ara els actes de la vida diària... fa 

legal, però pot tenir molta més ampli-
tud. - José Luis Ro drígue z Beltrán

Des del mes de febrer, Aurora Carrillo, de 
33 anys i de Granada, és la nova notària de 
la nostra localitat, que ha rellevat a Raquel 
Iglesias. La Notaria està ubicada a la tercera 
planta del número 4 de la plaça d’Antoni 
Baqué i és el segon destí de Carrillo des que 
va guanyar les oposicions. 

Aurora Carrillo

“Veig que hi ha molta 
tradició notarial
a la Llagosta”
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El primer equip del Club De-

litzat la lliga 2021-2022 en 
setena posició al grup 2 de la 

en la propera edició de la Copa 

entrena Jaime Martínez han 

ries, sis empats i deu derrotes.

En el darrer partit, disputat 
dissabte al Turó, la Concordia 
va perdre amb el Sabadell per 
2 a 3. Les llagostenques no van 
fer un bon partit davant d’un 
equip que arribava a la nostra 
localitat amb el descens a la 
butxaca.
Al minut 8, després d’una 
erra da defensiva, el Sabadell 
va marcar el 0 a 1. Poc des-
prés, Sonia va xutar contra el 

nez va empatar després d’una 

FUTBOL SALA

part, la Concordia va disposar 
de tres ocasions clares. 
A la segona part, el Sabadell 
va fer dos gols. Les locals van 
reduir les diferències amb un 
gol de Marina, però van perdre 

el partit. Dissabte, es van aco-
miadar Mònica i Marta.
La Concordia organitzarà el 2 

res de futbol sala femení per 

Poliesportiu Antonio García 

Sonia, durant el partit contra el César Augusta. 

El sènior A del FS Unión Lla-
gostense es va proclamar 
campió de lliga del  grup 2 de 
Barcelona de la Tercera Ca-

dirigit per Ferran Salvo va su-
mar aquell dia contra el Ciutat 

que li faltava per proclamar-se 
campió, quan encara faltaven 

temporada. 

pera temporada a la Segona 
Catalana. El títol i l’ascens 
es van celebrar en el mateix 
pavelló granollerí entre la 
plantilla i la cinquantena de 
seguidors de l’equip que van 
animar durant tot el partit. 
“Aquesta plantilla vol més i 
la pròxima temporada hem 
de seguir sent ambiciosos i 
lluitar per l’ascens. Tenim 
una bona fornada de juga-

FUTBOL SALA

dors que ens poden ajudar 
moltíssim”
tà del sènior A, Kevin Gómez. 
Per la seva part, el sènior B 

sició al grup 1 de Barcelona de 
la Tercera Catalana, però no 

primer equip a la Segona Ca-
talana. - J.L.R.B. / J.C.

El sènior A del FS Unión Llagostense.

HANDBOL

l’Handbol Club Vallag i del Jo-
ventut Handbol La Llagosta 
han arribat a un acord per fu-
sionar-se de cara a la propera 
temporada. El nou club es dirà 
Joventut Vallag La Llagosta.
Les dues entitats feia temps 
que treballaven per tal de fu-

gociacions es van trencar en el 
darrer moment, quan l’acord 
semblava un fet. Ara, però, 
asseguren en un comunicat, 
que no hi ha marxa enrere i 
que aquest mes els coordina-
dors esportius començaran a 

muntar els equips. Les dues 

que afronten amb molta il·lu-

vençudes que és el millor per 
a l’handbol de la Llagosta, es-

la base, que podran continuar 
practicant el seu esport pre-
ferit sense haver de marxar de 
la nostra localitat. A més, espe-
ren comptar amb el suport de 
tota la gent de la Llagosta vin-
culada amb aquest esport per 
tal que la nostra localitat torni 
a ser un referent en l’handbol 
del Vallès. - J. Cintas

JUDO

Sergio Cruz, esportista de l’AE 
Karate-Judo La Llagosta, es va 
proclamar el 21 de maig cam-

73 quilos. La competició va te-
nir lloc a Badia del Vallès. Era 
la primera vegada que Sergio 
Cruz participava en un cam-

modalitat.

dokes Iker Fernández i Iván 

de maig en cinquena posició 

de katas, que es va celebrar a 
Badia del Vallès. Tant Fernán-

també era la primera vegada 
que prenien part en aquest ti-
pus de competició. - J.C.

FUTBOL

El primer equip del Club Es-
portiu La Llagosta ha acabat 
la lliga en novena posició al 
grup 11 de la Quarta Catalana. 

punts amb dotze victòries, set 
empats i onze derrotes. 
La Llagosta ha protagonitzat 
una temporada irregular, mar-

cada per les lesions, i ha que-

En el darrer partit, disputat el 

nostra localitat va caure a casa 
amb la Lourdes per 0 a 2. Els 
visitants van fer el primer gol 

HANDBOL

El sènior de l’Handbol Club 

porada, novament, a la Ter-
cera Catalana. Els llagostencs 

maig per 21 a 33 a la pista del 

en quarta posició la fase de la 

llocs de descens directe i per 
sobre d’altres tres equips, un 

gun altre descens compensat. 

dors que entrena Sergi López 
van sortir nerviosos a la pista i 
van cometre massa errades en 
atac durant la primera part. No 
obstant això, al descans, domi-
naven per 7 a 11. A la segona 

no va tenir cap problema per 
sumar dos nous punts. - J.C.
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El sènior masculí del CB La 

Territorial A de Barcelona de 
la Federació Catalana de Bàs-
quet. L’equip dirigit per Jor-
ge Rodríguez es va assegurar 
l’ascens de forma matemàtica 

el Bellvitge Groc (63-55) i que 
el Calella perdés a la pista del 
MIR C de Montcada. 
El sènior del CB La Llagosta 
2017 ha acabat la lliga en la 
tercera posició del grup 1 de la 
Territorial B de Barcelona. El 

l’últim partit de la temporada 
a la pista del Vilassar de Mar 
(71-61). El duel es va decidir 
a partir del tercer quart, quan 
els locals van aconseguir un 
millor parcial (12-7). A partir 

BÀSQUET

d’aquí el partit se li va escapar 

Els llagostencs han sumat en 
tota la temporada 18 triomfs, 

el campió, el Sant Crist Cultu-
ral. - J.L. Rodríguez

HANDBOL

Les llagostenques Naia López i 

Minicopa de la Reina d’hand-
bol amb el cadet del Balonma-
no Granollers. Les dues espor-

de la competició a Sant Se-
bastià, coincidint amb la fase 

absoluta. El BM Granollers va 

llagostenques, contra el Costa 
del Sol Málaga Norte per 30 a 
22. - J.L.R.B.

FUTBOL

da de lliga. “És una llàstima, però ho hem d’acceptar. Ha es-
tat un curs molt complicat amb moltes lesions. Tampoc hem 
tingut gaire sort”, ha explicat el president, Juan Gómez, que ha 
avançat que el club intentarà recuperar la categoria la pròxima 
temporada: “farem un nou projecte i intentarem pujar a la 
Primera Divisió”. - J.L.R.B.
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L’ENTITAT

2  juny
NADAL 

3 - 9 juny
CALVO SÁNCHEZ 

10 - 16 juny
VILA 

17 - 22 juny
CARRERAS ARBAT

23 - 30 juny
NADAL

1 - 7 juliol
VILA

NADAL
Primer de Maig, 28

CARRERAS ARBAT

CALVO SÁNCHEZ

VILA
11 de Setembre, 59

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

  93 544 85 81
Agbar (aigua)  93 574 27 68

 630 88 12 50

2022
20

Hotel d’Entitats
Dilluns, de 18 a 20 h

Cada dilluns, un grup de dones 
es reuneixen per compartir 
experiències, vivències i acti-

trobant-se, han decidit cons-
tituir-se com a entitat amb el 
mateix nom que han fet ser-

iniciativa de reunir-se setma-
nalment va sorgir arrel d’uns 
cursos sobre menopausa que 

el Centre d’Atenció Primària 

del darrer curs, es va organit-
zar una sortida al balneari de 
Caldes de Montbui oberta a les 
dones que van assistir a algun 
dels cursos. Aquest va ser el 
primer pas que les va a portar 
a decidir trobar-se una vegada 
per setmana.

al començament de la pandè-
mia a Can Pelegrí. Durant tot 
aquest temps han fet teràpia 

de necessitat, sortides cul-
turals i  lúdiques, com la que 

organitzen de tant en tant un 
cap de setmana amb el nom 
de Sortida de blanc, on totes 
vesteixen d’aquest color. El 
grup ha participat a activitats 
organitzades al municipi, com 
els cursos de ioga, de tai-txí, 
tallers,... També han pres part 
d’una forma activa a esdeveni-
ments com el Dia Internacio-
nal de les Dones o el Dia In-
ternacional contra la violència 
envers les dones.

El grup el formen una vintena 

Les seves components són 
molt actives i diverses. La més 
gran fa temps que és alumna 
de l’Escola d’Adults i fa classes 
d’informàtica, de català,... Una 
altra, també de les més grans, 
ha participat a l’exposició or-
ganitzada pel Foto-Club la 
Llagosta, Dones i ideals. El grup 
la va escollir per ser una dona 
que les podia representar, 
dona treballadora i que ha vis-

cut pràcticament tota la vida a 

com a molt pintoresc i amb 
ganes de fer coses.

El fet que moltes d’elles esti-

car més temps al grup ha fet 
que decidissin constituir-se 
com a entitat. La manca de 
lloc per fer alguna activitat 
durant la pandèmia també ha 

den optar millor als espais pú-

Ara, a més de les activitats 
internes que continuaran rea-
litzant, cada mes organitzaran 
d’altres obertes a tota la pobla-
ció. Al mes d’abril van oferir 
un taller de ball i, al maig, un 
taller de costura.

Una altra de les novetats del 
grup és el canvi de seu. L’en-
titat es troba ara els dilluns al 
despatx 106 de l’Hotel d’En-

seu horari és de 18 a 20 h. - 
Xavi Herrero

FITXA

Juny
DEL 3 AL 19 DE JUNY
VOTACIONS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
Al web www.llagosta.cat/participa i 
presencial a l’OAC i a Can Pelegrí

3 | DIVENDRES
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Dones i ideals 
A les 19 h, al Centre Cultural

4 | DISSABTE
TEATRE. Antes muerta que convicta
Beatriz Rico
Entrades: www.llagosta.cat/entrades
A les 20 h, al Centre Cultural

5 | DIUMENGE
BARBADILLA BATTLE CAL·LISTÈNIA 
De 15 a 20 h, al Parc de cal·listènia

11 | DISSABTE
PARADETA SOLIDÀRIA ANIMALETS
De 10 a 14 h, a l’av. de l’Onze de 
Setembre

DIA DEL SOCI
A partir de les 11 h, al Bar El Parque

37è CONCURS DE CANTE JONDO
Final
A les 19 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

16 | DIJOUS
EXHIBICIÓ PATINATGE
De 17 a 20 h, al pati de l’INS Marina
Club Patí La Llagosta

19 | DIUMENGE
FESTIVAL FI DE CURS
A les 17.30 i 20 h, al Centre Cultural
La Carpa Espai Cultural i La Room

21 | DIMARTS
CONCERT FI DE CURS
A les 18.30 h, al Centre Cultural
Escola Municipal de Música

DEL 21 AL 29 DE JUNY
PREINSCRIPCIÓ ESCOLA ADULTS
Informació a www.cfalallagosta.cat

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

8 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA. LLEGIR EL 
TEATRE 
El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg 
A les 19.30 h, a Can Pelegrí
El 9 de juny, sortida al TNC

9 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
Ja arriben les vacances
A les 18.15 h, a Can Pelegrí 

Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI+

8 | DIMECRES
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
A través de la història del col·lectiu

de juliol 
A les 19 h, a Can Pelegrí

28 | DIMARTS
PINTADA PASSOS DE VIANANTS 
Inscripcions a 
www.llagosta.cat/passoslgtbi
A partir de les 10 h, al passeig del 
Pintor Sert

29 | DIMECRES
TALLER. Prevenció de la 

Inscripcions a 
www.llagosta.cat/ tallerlgtbifobia
A les 18 h, al Centre Cultural
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22 de juny de 2002. 
Inauguració de la font Tot aigua.

aleshores la carretera N-152, que travessava i dividia 
el municipi. Com a eix central, es va construir un ele-
ment monumental en forma de font que limitava cap 
al nord amb una nova rambla i cap al sud amb un nou 
bulevard amb un cost aproximat d’1,8 milions d’euros 
aportats pel Consistori, la Direcció General de Carre-

inauguració va ser presidida pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Felip 
Puig, i l’alcalde de la Llagosta, José Luis López Segura. 
La font Tot aigua és la primera i única font monumen-
tal del municipi. Va ser obra de Nona López i Esther 
Albardané amb un cost aproximat de 108.000 euros. 

elemento monumental en forma de fuente que limi-

sur con un nuevo bulevar con un coste aproximado 
de 1,8 millones de euros aportados por el Consisto-

el alcalde de La Llagosta, José Luis López Segura.

ther Albardané con un coste aproximado de 108.000 
euros.
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En primer lugar, queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que pudieron 
estar con nosotros celebrando la 8a Fiesta de la Rosa, una bonita mañana de 
fraternidad donde agotamos todos los tiquets solidarios. Llevábamos 2 años 
sin poder hacerla y realmente no sabíamos cómo iría, pero una vez más fue un 
éxito, llenamos el Parque Popular y por ello queremos agradecer este empujón y 
aliento para encarar este último año hasta las elecciones municipales. Nos hizo 
mucha ilusión volver a estar con todos vosotros y vosotras.

Festejar, festejamos, y para ello fue la Fiesta de la Rosa, pero mucho más 
importante es el trabajo que llevamos a cabo en el ayuntamiento. Muchas 
personas nos lo estáis preguntando: el parque de agua de la plaza Europa se 
inaugurará a mediados de este mes. 

También, antes del mes de agosto, tendremos acabadas las obras de mejora 
de la avenida Primero de Mayo y de la calle San Miguel. Con sus arreglos 
conseguiremos mejorar la movilidad de las personas y tener entornos más 
amables con los vecinos y vecinas. 

Pero no solo habrá estas obras. Antes de que acabe el año, se empezará a 
cambiar el suelo de algunas zonas que están en mal estado, como es en la 
plaza del Ayuntamiento o los laterales de Pintor Sert, entre otros. También 
mejoraremos el asfalto de diferentes partes del pueblo, para poner al día las 
zonas que más lo necesitan, porque cada día trabajamos para seguir mejorando 
el pueblo. 

En el pleno ordinario del mes de abril se aprobó por unanimidad el Plan Director 
para crear el Plan de Participación Ciudadana. La Participación Ciudadana 
esperemos que sea real, dado que La Llagosta En Comú no es qué creamos 
en ella sino que está en nuestro ADN y que es parte de nuestro ser natural. Por 
ello en éste último Pleno hemos vuelto a preguntar por el ROM (Reglamento 
Orgánico Municipal) que regula cómo todas y todos nos hemos de comportar 
durante los Plenos, el orden de palabra, el tiempo que tenemos para hablar, al 

que sean más amenos, pues eso es lo que llevamos dos legislaturas pidiendo, 

ha de escucharse a la ciudadanía, en los Plenos. El ROM actual no permite que 
en los Plenos Extraordinarios haya preguntas, por lo qué la ciudadanía no puede 
participar en Plenos tan importantes cómo los Presupuestos o las Ordenanzas 
Fiscales. Y no es que estos temas hayan de pasar por Plenos Extraordinarios 
si no que el Gobierno Municipal es “super-fan” de usarlos para estos temas, 
¿por qué será?. Otro tema que ahora no permite el ROM actual es la defensa 
de las Mociones que presentan las entidades o asociaciones en los plenarios, 
asociaciones como por ejemplo la Plataforma por la defensa de la Sanidad 
Pública, que ha de usarnos, a los partidos políticos para defender sus mociones 

algo que hemos tenido que votar préviamente con nuestra defensa.

pretendían cambiarlo pero le aconsejamos que vaya poniéndolo en práctica la 
escucha a la ciudadanía y si necesitan hablar no es necesario que los corte por 

Llagosta lo primero que tiene que hacer es escuchar a su pueblo y no cortarles 
porque ha consumido su tiempo de consulta, o ¿es que no le interesa escuchar 
lo que tienen que decirle por qué la crítica no le gusta?

Primer de tot, manifestar que, des d’ERC, sempre hem apostat per la gestió 
pública i pels serveis públics. Per això, no entenem per què es segueix mantenint 
un contracte, referent al servei d’aigua, de manera, com a mínim, irregular, en 
tant que aquest contracte porta prorrogat des de març de 2017 i la pròrroga 

cas que no s’hagués pogut adjudicar un nou servei. 

Doncs bé, la resposta de l’equip de govern del PSC és que s’estan gestionant els 
plecs de contractació. I nosaltres ens preguntem: 5 anys per a “gestionar” uns 
plecs? Caram, si que és lenta l’Administració... Sigui com sigui i, el que queda 
clar, és que la ciutadania de La Llagosta ha de patir cada dos per tres fuites i talls 
d’aigua, reparacions de canonades i voreres aixecades amb les molèsties que 
tot això ocasiona i nosaltres creiem i defensem que, una bona solució, seria la 
remunicipalització d’aquest servei.

D’altra banda, i canviant de tema, el dia 3 de maig La Llagosta va commemorar 
els 50 anys de Biblioteca Pública a la nostra localitat amb un gran acte al 
Centre Cultural. Nosaltres vam poder assistir-hi i, el que ens va quedar molt clar, 

les dones, tant les dones que l’han dirigida com les dones que, voluntàriament, 
s’han prestat any rere any per a organitzar tots els actes que allà s’hi fan. Així 
que, des d’aquí, el nostre més sincer reconeixement.

I, per últim, felicitar a la guanyadora del concurs de cartells de la FM d’enguany.

El objetivo de secesionistas y socialistas es, supuestamente proteger el modelo 
de inmersión lingüística obligatorio en catalán impuesto por la Generalitat 
sin chocar con dichas resoluciones judiciales. Como era de esperar, una ley 
tramposa que no recoge el derecho al mínimo de 25% de español en todas 
las aulas de Cataluña. ERC, PSC, JxCat y Comunes han acordado preservar la 
inmersión obligatoria en catalán en las escuelas de Cataluña con una ley que no 
habla de ese mínimo del 25% en castellano. 

El texto pactado sostiene que el catalán será la lengua “normalmente usada 
como vehicular” en la enseñanza en Cataluña, mientras que el castellano se 

lingüísticos de cada centro, sin entrar en ese porcentaje mínimo. Este monopolio 
del catalán en la educación ha sido impulsado fundamentalmente por las 
coaliciones con nacionalistas y extrema izquierda que el PSOE ha necesitado y 
necesita para gobernar.

Esa obsesión por el catalán es una trampa, una mentira, que se enseñe en 

por lo que es intolerable usar la escuela “como una herramienta ideológica”.

Los niños de toda España tienen que tener el derecho absolutamente 
garantizado a recibir educación en su lengua vehicular, su lengua materna. 
Ahora mismo tenemos en Cataluña una situación en la que se está impidiendo 
este derecho fundamental. Lo que importa no es educar a los niños en Cataluña, 
sino educarles como nacionalistas catalanes.


