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La participació ha 
augmentat un 31% 
respecte a l’edició 
anterior

278 persones han votat de 
forma telemàtica, mentre 
que 174 ho han fet presen-
cialment. S’han comptabilit-
zat 1.055 vots. Cada persona 
podia votar a un màxim de 
tres propostes.
L’Ajuntament de la Llagosta 
destinava aquest any 40.000 
euros a l’execució dels pro-
jectes dels pressupostos par-
ticipatius. Per això, a més 
de la proposta guanyadora, 
també es podran realitzar al-
tres quatre: la creació d’una 
àrea de pícnic (8.000 euros), 
de Núria Martí Escorihuela; 
la solució per evitar atrope-
llaments d’animals (8.000), 
d’Animalets; l’adequació del 
túnel de la C-33 per a pas de 
vianants (12.500), de La Lla-
gosta verde; i la creació d’una 
zona de descans al passeig de 
Can Donadéu (3.500), de La 
Llagosta verde. 

Els vots

Aquests són els vots que han 

listes: mètode CER a les co-
lònies de gats (140), creació 
d’una zona de pícnic per po-

der gaudir d’un àpat a l’aire 
lliure o de celebracions d’ani-
versaris (100), solució per evi-
tar atropellaments d’animals 
(94), instal·lació de dos pas-
sos de vianants intel·ligents 
(90), l’adequació del túnel de 
la C-33 per a pas de vianants 
(72), col·locació del nom del 

nostre poble, la Llagosta, en 
lletres gegants (59), creació 
de zona de descans al passeig 
de Can Donadéu (58), escena-

(58), millora de diferents es-
pais del CEM El Turó i renova-
ció d’algunes màquines (56), 
compra de 16 lluminàries de 
leds per canviar la il·lumina-
ció actual del Camp Municipal 
de Futbol Joan Gelabert (52),  
campanya de sensibilització 
de la necessitat de recollir els 
excrements i la dilució d’orins 
(52), concurs de balcons de 
Nadal (49), instal·lació de 

Aplicar el mètode CER als gats guanya 
els pressupostos participatius 2022
Aplicar el mètode CER (captura, esterilització i retorn) als gats 
de carrer per tenir colònies més sanes i detectar malalties ha 
estat la proposta més votada en els pressupostos participatius 
de 2022. Aquest projecte, presentat per l’entitat Animalets-
Protectora La Llagosta amb un pressupost de 7.500 euros, 
ha sumat 140 adhesions, el 13,27%. En aquesta ocasió, han 
votat 452 persones, majors de 16 anys i empadronades a la 
Llagosta, un 31% més que en l’edició anterior dels pressupostos 
participatius. 

bancs al carrer per esperar el 
torn d’accés a diferents boti-
gues (35), plafons amb infor-
mació històrica (28), instal·la-
ció de dos radars pedagògics 
(26), tancament perimetral de 
les pistes poliesportives a l’ai-
re lliure que hi ha al municipi 
(21), pintura decorativa de les 
persianes dels comerços (21), 
ampliació del parc de cal·lis-
tènia per a infants (21), pintar 
el mur del passeig de Can Do-
nadéu (11), creació d’un tauler 
gegant d’escacs a un indret del 

menc Donde empieza una vida
(2). 
El saló de plens de l’Ajunta-
ment de la Llagosta va acollir 
dimarts l’acte de presentació 

dels resultats de les votacions 
amb l’assistència de l’alcalde, 
Óscar Sierra, i del regidor de 
Participació Ciutadana, Marc 
Ruiz. 
“Estem molt contentes i 
ens hem mobilitzat moltís-
sim per intentar guanyar 
els pressupostos participa-
tius”, va explicar dimarts la 
presidenta d’Animalets, Mont-
se Segura, que va destacar la 
importància del mètode CER: 
“això fa que es pugui esteri-
litzar a tots els membres de 
les colònies de gats i s’acon-
segueix que aquesta colònia 
de gats abandonats no creixi 
i els animals viuen millor”. 
“Enguany la proposta gua-
nyadora tampoc no arri-
bava als 40.000 euros dels 

pressupostos participatius. 
Per això s’han pogut inclou-
re altres quatre propostes 
i estem molt contents”, va 
remarcar el regidor de Parti-
cipació Ciutadana, Marc Ruiz. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va dir 
que “la ciutadania i l’Ajun-
tament de la Llagosta estan 
molt conscienciats  amb el 
benestar dels animals. Dues 
de les cinc propostes que 
es faran són per millorar la 
gestió de les colònies dels 
gats i per evitar atropella-
ments. Estic encantat que la 
ciutadania tingui una visió 
d’oci, de medi ambient i de 
defensar als que no es po-
den defensar, els animals”. 
- Juanjo Cintas / José Luis 
Rodrí guez

Membres d’Animalets, amb l’alcalde i el regidor de Participació Ciutadana.
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L’Ajuntament i la comunitat 
educativa de la Safa tornen a 
reclamar una reforma integral

EDUCACIÓ

Adif ha adjudicat a la Unió 
Temporal d’Empreses inte-
grada per Sacyr Construcción, 
Sacyr Neopul i Copcisa obres 
per un import de 59,6 milions 
d’euros per adaptar la futura 
estació intermodal de la Lla-
gosta als estàndars europeus 
de mercaderies. Està previst 
realitzar actuacions de plata-

obres tenen un període d’exe-
cució de 26 mesos.
A més, es troba en licitació, 
amb un pressupost de 19,6 mi-
lions d’euros, el contracte per 
dotar a la futura infraestruc-
tura de noves instal·lacions de 
seguretat i comunicacions i la 
seva posada en funcionament 

Serà un referent

El projecte del node estratègic 
i multimodal de la Llagosta, 
clau en el transport interna-
cional de mercaderies, va ser 
presentat al Saló Internacio-
nal de la Logística, que es 
va celebrar a Barcelona. La 
plataforma enllaçarà amb la 
Línia d’Alta Velocitat Barce-
lona-Frontera francesa i serà 
una peça clau del Corredor del 
Mediterrani.
La Llagosta es convertirà així 
en un referent per al tracta-
ment de trens de mercaderies 
de longitud estàndard intero-
perable (compatible amb la 
resta de xarxes ferroviàries 

europees) de 750 metres, con-
nectant-lo en ample mixt a la 
línia El Papiol-Mollet i en am-
ple estàndard a la xarxa d’alta 
velocitat, en tots dos casos des 
de la Bifurcació de Mollet.

centre logístic permetrà dis-
posar d’una nova platja de 
vies de recepció/expedició 
integrada per vies paral·le-
les amb longituds superiors a 
750 m, muntades en amplada 

V. A més, la instal·lació estarà 
formada per un feix de 4 vies 
per a la càrrega i descàrrega 
d’UTI (Unitats de Transport 
Intermodal) i una altra via per 
a la càrrega i la descàrrega de 
mercaderia general.

MOBILITAT
Adif ha adjudicat diferents actuacions a la Llagosta

Obres per 60 milions d’euros 
per a la futura intermodal

Així mateix, està previst re-
modelar els accessos a la ter-
minal mitjançant la connexió 
en amplada estàndard amb el 
Corredor del Mediterrani des 
del viaducte de la Línia d’Alta 
Velocitat Barcelona-Frontera 
francesa, l’adaptació a l’am-
plada mixta entre la platafor-
ma de La Llagosta i la línia El 
Papiol-Mollet, i la connexió 
sud amb la xarxa de Rodalies.
Per permetre l’explotació de la 
terminal, a més, es construi-
ran diverses lloses de trans-
ferència i emmagatzematge 
d’UTI amb una extensió apro-
ximada de 12 hectàrees.

amb fons Next Generation de 
la Unió Europea. - J. Cintas

Part dels terrenys de la futura estació intermodal de la Llagosta.
La comunitat educativa de l’Es-
cola Sagrada Família i l’Ajunta-
ment de la Llagosta reclamen a 
la Generalitat una reforma in-
tegral, i urgent, del centre edu-
catiu. Aquesta és una reivindi-
cació que s’arrossega des de fa 
més de vint anys. La sala poli-
valent, coneguda com a centre 
cultural antic, fa uns anys que 
està tancada pel seu mal estat, 
amb humitats, el que ha provo-
cat forats en el sostre, i presen-
ta goteres. El menjador també 

on hi ha la cuina i les taules per 
menjar l’alumnat. 

Més humitats

Les aules de la Safa també 
tenen humitats, que són un 
maldecap per als prop de 300 
alumnes. També la pista po-
liesportiva de la zona de Pri-
mària està en mal estat amb 

esquerdes en la superfície. Da-
vant d’aquesta situació, l’Ajun-
tament s’ha vist obligat a fer 
obres de manteniment a cada 
curs, però aquestes ja són del 

educatiu ja demana una refor-
ma integral de les zones de Pri-
mària i Infantil.
La direcció de l’escola, l’AMPA 
i l’alcalde es van reunir fa uns 
dies amb la Generalitat per 
transmetre la reclamació de la 
mateixa comunitat educativa, 
que considera urgent i que ar-
rossega des de fa anys.
La direcció de l’escola, l’AMPA 
i l’Ajuntament consideren im-
prescindible una reforma in-
tegral i urgent del centre edu-
catiu. A més, l’Ajuntament s’ha 
posat a disposició de la Gene-
ralitat per col·laborar en tot el 
que calgui per facilitar i acom-
panyar el projecte de reforma 
integral. - José Luis Rodríguez

La Diputació de Barcelona va 
recuperar el 20 de juny la jor-
nada d’esport adaptat d’equi-
tació a l’Hípica Can Taió de 
Santa Perpètua. L’Ajuntament 
de la Llagosta es va sumar a 
aquesta activitat, de la qual 
van poder gaudir onze per-
sones de la nostra localitat, 
acompanyades per tres moni-
tors i tres familiars.
La jornada lúdica d’equitació  
adaptada, que té molts bene-

sones amb discapacitat i es 
complementava amb altres 
activitats recreatives. - J.C. 

SOCIETAT

Jornada d’equitació adaptada JOVENTUT

Tallers formatius en salut 
mental i emocional
La Regidoria de Joventut ha 
portat a terme uns tallers for-
matius en salut mental i emo-
cional adreçats a l’alumnat de 
segon d’ESO de l’Institut Ma-
rina i del Col·legi Balmes. Les 
sessions han anat a càrrec d’un 
psicòleg i formen part del pro-
grama de detecció, formació i 
intervenció en salut mental i 
emocional amb joves.
Els objectius dels tallers han 
estat la prevenció de malal ties 
de salut mental i emocional 

dels joves i adolescents; la de-
tecció i posterior intervenció 
especialitzada; la detecció de 
potencials problemàtiques de 
salut mental i emocional; pro-
moure l’accés a l’ajuda; reduir 
les potencials conductes auto-
lítiques i suïcides; i recercar, 
treballar i mostrar les inter-
vencions i recursos disponi-
bles existents.
Aquests tallers tindran con-
tinuïtat el proper curs 2022-
2023. - J.C.

Visita de l’alcalde i l’AMPA a les instal·lacions de la Safa. 
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Centenars d’infants van es-
trenar el 20 de juny el primer 
parc d’aigua de la Llagosta, 
que està ubicat a la plaça d’Eu-
ropa. L’alcalde, Óscar Sierra, 
va inaugurar la instal·lació i, 
tot seguit, els infants van po-
der banyar-se i jugar amb l’ai-
gua dels diferents elements.
Les obres per crear el parc van 

març i han suposat una in-
versió a l’Ajuntament de la 
Llagosta de 238.317 euros. 
L’empresa Vortex Estructuras 
Acuáticas ha estat l’encarre-
gada de l’obra.

L’horari d’obertura

“Fa molta calor i els nens i 
nenes de la Llagosta estan 
gaudint d’aquest parc i es-
tem molt satisfets que ja 
funcioni. El que fem és de-
dicar els recursos que tenim 
perquè la ciutadania que viu 

VIA PÚBLICA
L’espai va ser estrenat a la plaça d’Europa el dia 20 de juny

Inaugurat el primer parc
d’aigua de la Llagosta

a la Llagosta tingui millors 

d’especial com aquest parc 
d’aigua”, va explicar Óscar 
Sierra, que estava molt satis-
fet de poder inaugurar el parc 
d’aigua just abans de l’estiu. La 

instal·lació està oberta durant 
l’estiu de dilluns a diumenge; 
els dies laborables de les 10 a 
les 13 h i de les 16 a les 19 h; i 
els caps de setmana, de les 11 
a les 14 h i de les 17 a les 20 
h. - José Luis Rodríguez

Una imatge de la festa d’inauguració del parc d’aigua.

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
signat un conveni de col·labo-
ració amb l’empresa Agbar per 
tal de garantir el dret a l’aigua 
de les persones en situació de 
vulnerabilitat. El document el 
van signar el dia 10 de juny a 
la Llagosta l’alcalde de la nos-
tra localitat, Óscar Sie rra, i la 
gerent territorial del Vallès 
Oriental d’Agbar, Berta Trillo. 

Un any de vigència

L’acord, amb una vigència 
d’un any, estableix que Agbar, 
que és la concessionària del 
servei de subministrament 
d’aigua potable a la Llagosta, 
crearà un fons de solidaritat 
adreçat a les persones en risc 
d’exclusió social amb una do-
tació de 8.000 euros.
El fons de solidaritat és un ajut 
que comportarà l’exempció 
del pagament dels conceptes 

SOLIDARITAT
L’Ajuntament i Agbar van signar el document el 10 de juny

Conveni per garantir aigua
a persones vulnerables

de la factura de l’aigua que 
siguin titularitat d’Agbar, amb 
excepció del cànon de l’aigua, 
a aquelles persones que esti-
guin en situació de precarie-
tat i vulnerabilitat econòmica 

d’acord amb els requisits de-
terminats per l’Ajuntament 
de la Llagosta. Les persones 

sades per l’àrea municipal de 
Serveis Socials. - J. Cintas



Fins al 8 de juliol, de 17 a 21 h

TORNEIG DE FUTBOL SALA DE BASE

Al Poliesportiu Antonio García Robledo

Fins al 14 de juliol, de dilluns a dijous, 

de 19.30 a 21.30 h

TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL

Al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Organitza: CD Viejas Glorias

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 22 h

CINEMA A LA FRESCA. A todo tren

Al Parc Popular

6 de juliol, a les 18.30 h

CONTES A LA PLAÇA

Amb Un Conte al sac. 

Per a 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 

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!

Cal inscripció prèvia

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 

Per a infants a partir de 3 anys

A la plaça de la Sardana

Organitza: Biblioteca de la Llagosta

CAMPUS D’ESTIU

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU 2022

Fins al 5 d’agost i del 22 d’agost al 2 de 

setembre

(inscripcions per 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 (contractació 

del servei és per setmanes)

Al Complex Esportiu Municipal El Turó
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José Antonio Escribano ha 
guanyat novament el Con-
curs de Cante Jondo Ciutat de 
la Llagosta, organitzat per la 
Casa de Andalucía. Escribano 
es va emportar l’11 de juny els 
vots del jurat de la 37a edició 
del certamen en una renyida 

taors i cantaores de diferents 
edats i amb carreres musi-
cals també molt diverses. Les 
actua cions van tenir lloc al 
Centre Cultural.
El cantaor de l’Hospitalet de 
Llobregat va pujar a l’escenari 
amb el guitarrista Paco Gar-

1.500 euros del primer premi, 
que s’ha incrementat en 300 
euros respecte a edicions an-
teriors.

Els altres premiats

El segon premi, dotat amb 600 
euros, ha estat per a la jove se-
villana Ana Cayetana Atienza, 
que participava per primera 
vegada al Concurs de Cante 
Jondo Ciutat de la Llagosta. El 
veterà Blas Maqueda s’ha fet 
amb els 400 euros del tercer 
guardó. Els dos accèssits, de 
200 euros cadascun, han estat 
per a Pablo Pinilla i per a Ana 
Lorenzo, que també debuta-
va al certamen. El guitarrista 

Jondo de la Llagosta ha estat 
novament David Jiménez. 
L’11 de juny, també va pujar 
a l’escenari el cantaor Rafael 
Fernández, a qui estava de-
dicat el concurs d’aquest any. 

Fernández va cantar acompa-

Alberto Fernández. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra.
La vicepresidenta de la Casa 
de Andalucía de la Llagosta i 
responsable del certamen, Yo-
landa Picó, ha indicat que “el 
jurat ho ha tingut molt com-
plicat, va estar deliberant 
durant més de mitja hora. 
Altres anys ja veus per on 
anirà, però, aquest any, el 
jurat ho ha tingut molt difí-
cil. Que jo recordi, mai havia 
estat tot tant al mil·límetre. 

tat per José Antonio Escri-
bano, que no ha tingut cap 
errada”. 
Picó ha manifestat que “el 
Concurs ha combinat aquest 

CULTURA
Ana Cayetana Atienza va aconseguir el segon premi

José Antonio Escribano guanya 
el 37è Concurs de Cante Jondo

any gent molt jove amb ve-
terans que ronden ja els 80 
anys i ha comptat també 
amb més dones. Costa molt 
atraure gent jove, però n’hi 
ha bastants que es formen a 
escoles, com l’Escola Supe-
rior de Música o l’Escola de 
José de la Vega. La seva par-
ticipació al Concurs és una 
oportunitat per donar-se a 
conèixer”.
La vicepresidenta de l’entitat 
considera que el concurs “es 
troba en un gran moment, 
no només pels seus 37 anys, 
les xarxes socials han aju-
dat molt a la seva difusió. El 
Centre Cultural s’omple du-

de Cante Jondo. Si estigués-
sim a l’antiga seu del carrer 
de Caldes, no hi cabríem”. - 
Xavi Herrero

SOCIETAT

Bon balanç de la 25a Festa
en honor a Santiago Apòstol

El president de l’Agrupación 
Cultural Galega Alborada de la 
Llagosta, José Luis Salgueiro, 
s’ha mostrat satisfet amb el 
desenvolupament de la 25a 
edició de la Festa en honor a 
Santiago Apòstol, que va cele-
brar l’entitat entre el 17 i el 19 
de juny. “La gent tenia ganes 
de festa i hi ha hagut molta 
participació”, ha destacat Sal-
gueiro.

el tradicional castell de focs ar-

va ser suspesa, ja que havia es-
tat prohibida per la Generalitat 
perquè els bombers estaven 
concentrats en els diferents 
focs que hi havia actius a Cata-
lunya. “El castell de focs el fa-
rem properament, hem d’es-

, 
ha dit el president d’Alborada.

Programa ampli

Les activitats es van desenvo-
lupar al Parc Popular. La fes-
ta va començar la nit del 17 
de juny amb l’espectacle Con 

risas y a loco, de Gabby Garce-
so i José Alva. El dia 18, hi va 
haver una exhibició de cotxes 
clàssics i de motos Imperiales 
MC. A les 12 h, es va procedir 
a la hissada de la bandera ga-
llega en un dels pals de l’Ajun-
tament. Posteriorment, hi va 

Popular amenitzada pels com-
ponents del grup de gaites de 
la Irmandade a Nosa Galiza de 
Mollet del Vallès.
A la tarda, van actuar grups 
regionals i, a la nit, l’orquestra 
Sabor Sabor i el cantaor Javier 
Ginés amb Desafío Flamenco.
El dia 19, va tenir lloc una pro-
cessó amb la imatge de Santi-
ago Apòstol amb la banda de 
tambors del Centro Cultural 
Andaluz de Mollet del Vallès. 
Després, es va celebrar la mis-
sa en honor a Santiago Apòstol.
Actuacions de grups regionals, 
una exhibició de balls de saló 
de La Llagosta Club de Ball, 
Carmen García i el grup de 
música celta T-Folk de Toxos i 

a la celebració. - Juanjo Cintas

Actuació d’un dels grups regionals. 



8 ACTUALITAT Núm 93 | Juliol 2022 
lallagostainforma.cat 

L’Ajuntament i l’Associació Ju-
venil Contra LGTBI-fòbia de 
la Llagosta han portat a terme 
durant aquest mes de juny al-
gunes activitats per comme-
morar el Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI+, que va tenir 
lloc el 28 de juny. 
El 8 de juny, es va inaugurar a 
Can Pelegrí l’exposició A través 
de la història del col·lectiu, que 

El 27 de juny es va col·locar 
al balcó de l’Ajuntament una 
pancarta amb el lema La Lla-
gosta orgullosa i, el 28 de juny, 
es va fer una pintada de dos 
passos de vianants al passeig 
del Pintor Sert i es va hissar la 
bandera del col·lectiu LGTBI 
en un dels pals de l’Ajunta-
ment.

Conscienciació

“Com a Ajuntament, cal con-
tinuar fent molta conscien-
ciació perquè el col·lectiu 
LGTBI no trobi els murs que 
hi ha o la violència que es 
poden trobar. La Llagosta és 
un poble orgullós on tothom 
pot expressar-se afectiva-
ment com vulgui, amb total 
llibertat”,  va dir el 8 de juny 
l’alcalde, Óscar Sierra. 
La regidora d’Igualtat, Me-
lania Beltrán, va considerar 
“molt necessària l’exposi-
ció, perquè obrirà els ulls a 
totes les persones que pas-
sin per aquest espai de Can 
Pelegrí”. L’exposició, que ha 
comptat amb la col·labora-

ció del Foto-Club La Llagosta,  
repassa des de la despenalit-
zació de l’homosexualitat a 
França pel codi penal revolu-

IGUALTAT
Amb una exposició i una pintada de passos de vianants

Celebració a la Llagosta del Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI+

quan l’Organització Mundial 
de la Salut va deixar de con-
siderar la transsexualitat un 
trastorn mental. - José Luis 
Rodríguez / Juanjo Cintas

Una vuitantena d’alumnes 
han assistit el curs 2021-2022
a l’Escola Municipal de Música

EDUCACIÓ

L’Escola Municipal de Músi-
ca va tancar el curs acadèmic 
2021-2022 amb un concert 

Cultural el 21 de juny. El Con-

amb 12 actuacions protagonit-
zades pels diferents grups de 
coral i d’instrument, de corda, 
vent i percussió. El públic as-
sistent va gaudir d’una hora i 
mitja d’espectacle. Entre els 
assistents hi havia el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de 
la Llagosta, Fran Ruiz.

Normalitat

Aquest curs acadèmic 2021-
2022, l’Escola Municipal de 
Música de la Llagosta ha recu-
perat la presencialitat de les 
classes i ha comptat amb una 
vuitantena d’alumnes en total. 

tural va servir per acomiadar 

el curs i fer un tastet d’allò que 
s’ha après des del setembre 

del concert es va estrenar una 
cançó pròpia d’instruments 
feta pel grup de projectes 
avançats de l’Escola Municipal. 
També es van interpretar altres 
cançons, com ara les conegu-
des Hey Jude, dels The Beatles; 
It’s time, d’Imaging Dragons; i 
Shivers, d’Ed Shee ran. “Estem 
satisfets d’haver pogut cele-
brar el curs actual amb cer-
ta normalitat després d’uns 
anys afectats per la pandè-
mia”, explicava el director de 
l’Escola Municipal de Música, 
Jordi Batanas, que assegurava 
també que “s’ha recuperat el 
nombre de grups de l’Esco-
la que hi havia d’abans de la 
pandèmia”.
L’Escola Municipal de Música 
està ubicada a la segona planta 
de Can Pelegrí. - J.L. Rodríguez

Una de les actuacions al Centre Cultural el 21 de juny.

Inauguració de l’exposició a Can Pelegrí.

L’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya farà el 5 de ju-
liol una atenció presencial o 
telemàtica dirigida als veïns 
i veïnes i a les entitats de la 
Llagosta que vulguin fer con-
sultes o exposar queixes en 
relació amb vulneracions dels 
seus drets per part d’adminis-
tracions públiques i empreses 
que presten serveis generals 
(aigua, llum, gas…). Aquesta 
presència de l’equip del Síndic 
a la Llagosta respon a l’objec-

tiu d’apropar aquesta institu-
ció a les persones per facilitar 
la presentació de queixes i fer 
consultes. A més, s’emmarca 
en les visites que amb regu-
laritat el Síndic fa als munici-
pis i barris de Catalunya. Les 
visites presencials s’atendran 
a Can Pelegrí. Les persones 
interessades cal que concertin 
prèviament l’entrevista al web 
del Síndic, trucant al telèfon 
900 124 124 o a cita previa@
sindic.cat. - J.C.

SOCIETAT

L’equip del Síndic de Greuges 
visitarà la Llagosta el dia 5
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El vestíbul del Centre Cultural 
es va omplir el 3 de juny du-
rant la inauguració de l’expo-

Dones i ideals
i la celebració d’una posterior 
taula rodona sobre la salut 
de les dones. L’acte, organit-
zat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració del Foto-Club La 
Llagosta, va servir per com-
memorar el Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Do-
nes, que s’escau el 28 de maig. 

aquest 30 de juny.

Taula rodona

La inauguració de l’exposició 
va anar a càrrec de la regidora 
d’Igualtat, Melania Beltrán, i 
de la secretària del Foto-Club 
La Llagosta, Eva Redondo. “El 
que volíem era reivindicar 
la salut de les dones, cele-
brar aquest joc de paraules, 
dones i ideals, i mostrar que 
totes som i deal s a la nostra 
manera. Això no només va al 
voltant de la salut física de 
les dones sinó també men-
tal, que em sembla molt im-
portant”, va dir Beltrán. 
Després de la inauguració de 
la mostra, es va realitzar una 

sobre com la pressió estètica 
afecta a la salut de les dones. 
En el marc dels actes del Dia 
Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones també 
s’han desenvolupat un seguit 
de tallers adreçats als alum-
nes de segon d’ESO de l’Insti-
tut Marina. L’activitat portava 

IGUALTAT
L’Ajuntament el va celebrar amb diferents activitats

Dia Internacional d’Acció
per la Salut de les Dones

SOCIETAT

L’ampliació de la depuradora 
de la Llagosta rep un premi

L’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de la Llagos-
ta va rebre un diploma amb 
una menció especial el 13 de 
juny durant la 6a edició de la 
Nit de les infraestructures, or-
ganitzada pel Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalu-
nya, celebrada a l’auditori de 
Foment del Treball a Barcelona 
i que tenia com a eix vertebra-
dor el medi ambient, sota el 
vector aigua.

Menció especial

Segons va assenyalar el jurat 
de la Nit de les infraestruc-
tures, la menció especial de 
l’EDAR de la Llagosta va ser per 
la seva ampliació i remodelació 
recent. Entre la resta de distin-
cions, també hi havia la cons-
trucció d’un moll al Port de 

hospitalaris. La infraestructura 
guanyadora va ser la presa de 
l’Albagés, a terres lleidatanes.
La darrera ampliació i remode-
lació de l’EDAR de la Llagosta 

va ser inaugurada el 25 de fe-
brer de 2022. Amb la remode-
lació s’ha ampliat en 8.000 m2 

la superfície de la instal·lació, 
que ocupa ara 50.000 m2. El 
pressupost de l’obra va ser de 
més de 14 milions d’euros i va 
consistir principalment en la 
construcció d’un tercer decan-
tador secundari i un nou reac-
tor biològic.
L’EDAR de la Llagosta va ser 
construïda l’any 1994, inicial-

sicoquímic. L’any 1998 es va 
fer una primera ampliació i es 
va introduir el tractament bio-
lògic. Amb aquesta ampliació, 
la depuradora de la Llagosta va 
passar a ser la més gran de la 
conca del Besòs. La depurado-
ra dóna servei a nou municipis 
del Vallès Oriental i Vallès Occi-
dental (la Llagosta, Martorelles, 
Mollet del Vallès, Palau-solità i 
Plegamans, Polinyà, Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Maria 
de Martorelles, Santa Perpètua 
de Mogoda i Sentmenat). - José 
Luis Rodríguez  Beltrán

Inauguració de les obres d’ampliació de la depuradora. 

per títol Tallers de benvinguda 
a la vida cíclica i volia ser un 
espai per fer una pedagogia 
saludable de la menstruació, 

per trencar els mites sobre la 
menstruació i empoderar les 
dones de manera positiva, lú-
dica i cooperativa. - X. Herrero
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L’Ajuntament demana una
subvenció per a Can Baqué

URBANISME

El Poliesportiu Antonio García 
Robledo va acollir el 7 de juny 
el lliurament de diplomes a 
les persones que han parti-
cipat aquest curs 2021-2022 
en les classes de gimnàstica 
del programa d’activitats per a 
persones grans que organitza 
l’Ajuntament de la Llagosta. 
A l’acte van assistir l’alcalde, 
Óscar Sierra, i la regidora de 
Gent Gran, Antonia Illescas.
Unes 200 persones han parti-
cipat aquest curs en les clas-
ses de gimnàstica. “Em do-
neu enveja”, va dir l’alcalde, 
que va destacar que “més de 
200 persones de més de 65 
anys de la Llagosta fan gim-
nàstica habitualment”.
El 14 de juny, es va fer al Casal 
d’Avis el lliurament de diplo-
mes a les 80 persones parti-
cipants en els diferents tallers 
per a la gent gran, que es van 
reprendre al gener després de 
gairebé dos anys aturats per 
la pandèmia de la Covid-19. 
L’acte de lliurament dels di-
plomes va servir per tancar el 
curs 2021-2022. - J.C. / J.L.R.

SOCIETAT
Els actes es van celebrar els dies 7 i 14 de juny

Lliurats els diplomes de
les activitats de gent gran

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
sol·licitat una subvenció per a 
les obres de rehabilitació de la 
masia de Can Baqué al Minis-
teri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana. La sol·licitud 
s’emmarca en la Convocatòria 
d’ajudes per a la rehabilitació 

cals, que forma part dels fons 
Next Generation de la Unió 
Europea. L’ajut al qual opta 
el Consistori de la Llagosta va 

energètica, ambiental, d’ac-
cessibilitat, d’habitabilitat i de 

termini de sis mesos, l’Ajunta-
ment sabrà si li han concedit la 
subvenció. Independentment 
d’això, les obres per rehabilitar 
Can Baqué es faran. D’acord 
amb el resultat del procés par-
ticipatiu veïnal, la major part 

l’Escola Municipal de Música.

Una trentena de persones de 
la Llagosta van participar l’1 
de juny en la jornada de cloen-
da del Cicle de passejades per 
a la gent gran que organitza la 
Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments. La cloenda de l’activi-
tat es va desenvolupar en dos 
dies a causa del volum de par-
ticipants, unes 2.400 perso-
nes de 71 poblacions. 
Durant la jornada, que va te-
nir lloc al Parc de Can Zam de 
Santa Coloma de Gramenet, 
es van fer diferents activitats. 
La regidora de Gent Gran, An-
tonia Illescas, i l’alcalde, Ós-
car Sierra, van acompanyar al 
grup de la Llagosta.
En aquesta edició del Cicle de 
passejades per a la gent gran, 

SOCIETAT
La cloenda va tenir lloc a Santa Coloma el dia 1 de juny

Finalitza el Cicle de passejades 
per a la gent gran 2021-2022

els veïns i veïnes de la Llagos-
ta han visitat Navarcles, Igua-
lada i Sant Climent de Llobre-

gat. La passejada per l’entorn 
de la Llagosta es va fer el 27 
d’abril. - J. Cintas

Imatge del grup de la Llagosta, a Santa Coloma de Gramenet.

SALUT

L’ambulatori de la Llagosta 
posa en marxa un grup de dol
El Centre d’Atenció Primària de 
la Llagosta ha creat un grup de 
benestar emocional en suport 
al dol. Aquest nou servei està 
adreçat a persones majors de 
18 anys en procés de dol.
Els interessats han de progra-
mar una cita amb el seu equip 
de professionals de referència 
de l’ambulatori de la Llagosta. 
L’objectiu de les sessions és 

prevenir que el dol empitjori i 
que apareguin altres trastorns 
mentals, com ara depressió o 
ansietat. 
Està previst realitzar set ses-
sions amb un màxim de 12 
participants. Les trobades van 
començar el 7 de juny i es fa-

de juliol a Can Pelegrí entre les 
16 i les 17.30 hores. - J.C.

Façana principal de Can Baqué.

CULTURA

El Centre Cultural, seu de
diversos festivals aquest mes
El Centre Cultural serà la seu 
durant el mes de juliol de dos 
festivals, un de la Casa de An-
dalucía i un altre de la Unió 
Músical La Flamenca.
La Casa de Andalucía celebrarà 

ball i de guitarra el 9 de juliol 
a partir de les 19 hores al Cen-
tre Cultural. A l’acte actuaran 

els alumnes de les classes de 
guitarra de David Jiménez i els 
quadres de ball de l’entitat. 
El 17 de juliol, a les 18 h, al 
Centre Cultural, tindrà lloc el 
17è Festival de Guitarra Fla-
menca La guitarra y el pueblo. 
L’acte està organitzat per la 
Unió Musical La Flamenca. - 
Juanjo Cintas
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El 15 de juny va ser el Dia 
Mundial de la Presa de Cons-
ciència de l’abús i els maltrac-
taments a les persones grans. 
L’Ajuntament de la Llagosta es 
va sumar a la campanya Prou, 
impulsada des de l’any 2021 
per la Xarxa de Comarques 
per l’Envelliment i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
amb  l’objectiu de continuar 
amb el compromís de crear 
consciència social sobre la 
rea litat que viuen moltes per-
sones grans arreu del món. 

Rebuig

La Llagosta mostra el seu re-
buig contra qualsevol forma 
de violència i, en aquesta oca-
sió, contra la que s’exerceix 
cap a les persones grans.
El municipi de la Llagosta es 
va sumar,  juntament amb el 
Consell Comarcal del Vallès 

SOCIETAT

La Llagosta, en contra dels
maltractaments a la gent gran

Orien tal i la resta de comar-
ques catalanes, per dir prou i  
enviar un missatge ferm i con-
tundent: prou a la manca de 
respecte, prou a les humilia-
cions,  prou a maltractar a les 
persones grans.

SOLIDARITAT

El PSC de la Llagosta dóna 
uns 900 euros a Rems

La campanya, que va consistir 
en la difusió de diversos mis-
satges per les xarxes socials, 
va comptar amb la col·labora-
ció d’alguns veïns i veïnes de 
la Llagosta que es van oferir 
per sortir a les imatges. - J.C.

L’Agrupació del Partit dels So-
cialistes de Catalunya de la 
Llagosta va donar el 9 de juny 
a l’entitat local Rems els 888 
euros que va recaptar durant 
la celebració de la vuitena edi-
ció de la Festa de la Rosa el 22 
de maig. Els diners es destina-
ran a compres extraordinàries 
d’aliments frescos, bàsicament 
carn i formatge. El PSC de la 

Llagosta ja havia avançat que 
els diners aconseguits amb 
la venda de tiquets durant la 
Festa de la Rosa els destinaria 
a Rems, que és l’entitat que 
gestiona el Banc d’Aliments a 
la nostra localitat. Més de 300 
persones van assistir a la ce-
lebració d’aquesta tradicional 
cita dels socialistes llagos-
tencs. - J.C.

Membres de Rems i del PSC de la Llagosta.
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Tu vas ser una de les integrants de 
l’entitat Dona, Grup de Dones de la 
Llagosta. 
Aquest era un dels grups en els quals 
vaig estar. També vaig formar part 
de l’Associació de Veïns i del sindicat 
Comissions Obreres. Bé primer esta-
va a les Plataformes, quan encara el 
sindicat no estava legalitzat. El Grup 
de Dones va néixer l’any 1979 i va es-

Era un moment social molt eferves-
cent, amb molta acció al carrer, no?
Sí, sobretot l’Associació de Veïns. En 
aquest poble tot es va aconseguir per 
la lluita i això és el que s’hauria d’ex-
plicar. A mi em sap greu que la gent 
no ho conegui, sobretot els joves. No 
estaríem a on estem si tot això s’ex-
pliqués. Quan et pregunten Quin 
racó t’agrada del poble? A on vols fer 
la foto? Doncs s’ha de fer al semàfor. 
No sé si recordaràs quan es tallava la 
carretera per aconseguir el semàfor, 
a l’antiga travessia de la N-152. Així 
es va aconseguir tot, el Parc Popular, 

lla del barri del Guinardó. Quan vaig 
venir a la Llagosta, era l’època del cop 
d’estat a Xile, el 1973, i no estaven 
posats ni els carrers. 

a  viure?

estàvem a una coordinadora comar-
cal de dones. A Santa Perpètua es va 
aconseguir com un centre municipal 
d’atenció a la dona. El plànning, com 
li dèiem, era un plantejament  molt 
innovador, perquè era atendre la sa-
lut de les dones i la salut reproductiva 

salut juvenil, sexual,... en la seva glo-
balitat. Va ser una de les conquestes 
del moviment feminista del poble. 
Amb això s’ha guanyat molt i és de 
les coses que jo estic més satisfeta. 
Va haver unes quantes dones que 
vam estar picant pedra durant molts 
anys. Aquesta és una altra, la gent es 
pensa que el feminisme va sortir del 
Me Too, no, fa molts anys abans del 
Me Too, però molts i molts.

Ara hi ha el Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones (CIRD).
Nosaltres considerem que és un èxit 
de la lluita feminista. Nosaltres l’ha-
víem demanat en temps de José Luis 
López i no hi va haver manera. Ja 
ha plogut molt. Ara, s’ha vist que el 
CIRD, que ja fa catorze anys que fun-
ciona, té molt d’interès i ajuda molt, 
pensat com a atenció global, amb 
atenció jurídica, atenció psicològi-
ca,... és tot un triomf.

La societat ha canviat molt en la 
lluita per la igualtat?
Jo penso que sí. Una altra cosa són 

Treballava a la Manitos. Era una em-
presa de sabates que estava per la 
zona de Martorelles. Feien sabates 
artesanals. Jo tinc formació, però em 
vaig incorporar a l’empresa per estar 
al comitè i aquella cosa de fer la re-
volució.

Quines van ser les reivindicacions 
que més recordes?

guir. L’atenció integral a les dones la 
va aconseguir el Grup de Dones amb 
les concentracions i quan va venir el 
Pujol a inaugurar l’ambulatori. Per 
reivindicar el semàfor vam arribar a 
anar a Barcelona a entrevistar-nos i 
ens vam dir que havíem de tenir vuit 
morts i només en portàvem tres. Re-
cordo que ho vam explicar a les as-
semblees i es va muntar la grossa, de 
tal manera que a la següent manifes-
tació van venir els grisos. Sembla que 
dius, mira aquesta, ja està explicant 
batalletes com una àvia. Però el tema 
no és aquest, el tema és la importàn-
cia que té estar actius socialment. 
Una altra cosa és que avui en dia tot 
s’ha fet més complex. Des del meu 
punt de vista, a partir de les xarxes, 
tot és molt més complex. 

ció, com va ser d’important? 
Molt, va ser molt important. També 

els canvis profunds en la mentalitat 
de la gent, que això costa més. Ara el 
que passa és que hi ha coses que es 
pensen però no es diuen, perquè s’ha 
de ser políticament correcte. A més 
a la gent jove, les xarxes, el TikTok 
i la resta, no els ajuden a tenir cri-
teri. Després, tot això de les femina-
zis, has d’entrar un per un i discutir 
que no és el mateix el masclisme que 
el feminisme, el feminisme és una 
lluita alliberadora, el masclisme és 
opressió.  

Has viscut molts canvis socials al 
nostre entorn?
Alguns. A la cua del banc, algú més 
gran que jo va dir: Això de les cues fa 
40 anys no ho haguéssim consentit, 
sembla mentida, ara callem per tot, 
el que ha sigut aquest poble. Jo em 
vaig alegrar, però mira, són genera-
cions que se’n van, no generacions 
que vénen. Cal reivindicar la lluita 
com una cosa necessària i impor-
tant. Ara és diferent. Jo, amb tota la 
bonhomia i des del carinyo, intento 
explicar les coses, com les he viscut 
jo. Perquè sinó sembla que les coses 
vénen soles, i no. Un altre exemple és 
l’espai de Gallecs. Vam fer una coor-
dinadora de grups ecologistes al Va-
llès, vam fer una marxa per tota la co-
marca, anàvem dormint pels pobles, 
i amb això vam aconseguir la protec-
ció de Gallecs. - Xavi Herrero

Carme Segarra va ser una de les dones que 
va formar part del teixit social de la Llagosta 

i els inicis de la democràcia. Eren moments 

drets de les dones. 

Carme Segarra

“En aquest poble tot 
es va aconseguir per la 
lluita i això és el que 
s’hauria d’explicar”
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Jaime Martínez s’ha compro-
mès amb el CD La Concordia 
per dirigir el sènior femení 
la temporada 2022-2023. El 
tècnic va arribar al febrer a 
la banqueta llagostenca i va 
trencar la ratxa negativa de re-

de l’equip per disputar la Copa 
de la Reina el pròxim curs.
L’equip va acabar la campa-
nya 2021-2022 amb bones 
sensacions amb Martínez i el 
club vol tornar a lluitar per les 
posicions capdavanteres de la 
Segona Divisió espanyola. 

Satisfets

“Jaime Martínez es mereix 
continuar i encetar una tem-
porada des de la pretempo-
rada. Va agafar l’equip en 
una situació complicada, i 
tots vam acabar satisfets”, 
explica el coordinador Iván 
Beas. El club té la convicció de 
presentar una plantilla potent 

FUTBOL SALA

Jaime Martínez continuarà
al sènior del CD La Concordia

el pròxim curs. Continuen Jú-
lia Sanz, Sonia Blanco, Paula 
Pérez, Laura Botifoll, Kautar 
Azdaou, Naiara Moreno, Ma-
rina Flor i Mercè Portabella, 

la seva recuperació. Mònica 
Utrilla, Paula Jiménez, Claudia 

Navio, Marta Coll i l’entrena-
dor de porteres, Sergi Barceló, 
són baixa. La plantilla s’ha re-
forçat amb les incorporacions 
de l’ala-pivot Cintia Villarreal, 
procedent del Sabadell, la por-
tera Sara Carrera i l’ala Núria 
Cervera. - José Luis Rodríguez

El Club Esportiu La Llagosta 
va organitzar els dies 11 i 12 
de juny la dissetena edició del 
Trofeu Joan Gelabert, que va 
aplegar a la nostra localitat 
més de 600 joves esportistes 
de 56 clubs, entre ells el Bar-
ça, l’Espanyol, el Cornellà, el 
Badalona i el Jàbac Terrassa. 
“Ha estat un torneig de gran 
nivell, envejable a tot el Va-
llès”, va destacar el coordina-
dor del CE La Llagosta, José 
Ángel Venero. “El balanç és 
molt positiu, ha vingut mol-
ta gent i els nostres equips 
han estat molt competitius. 
Cal destacar el prebenjamí, 
que ha estat tercer per da-
rrere del Barça i de l’Espa-
nyol”, va afegir Venero.
En juvenils, el CE La Llagosta 
va guanyar el torneig després 

FUTBOL 
El juvenil del CE La Llagosta va guanyar la seva competició

El 17è Trofeu Joan Gelabert 
va aplegar molta qualitat

desfet del Premier Barcelona. 
En cadets, el conjunt llagos-
tenc va ser tercer i en infan-
tils, també tercer. En alevins, 
el conjunt D va ser segon; el B, 

tercer; l’A, cinquè i el C, vuitè. 
En benjamins, el B va ser sisè 
i l’A, vuitè. En prebenjamins, 
tercer i, en escoleta, tercer. - 
Juanjo Cintas

ESPORT ESCOLAR

Jornades esportives
per a escolars de la Llagosta

L’Ajuntament va muntar el 27 
de maig una jornada esporti-
va per a l’alumnat de quart de 
Primària de les escoles de la 
nostra localitat. L’activitat es 
va desenvolupar durant el matí 
al Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert i al Poliesportiu 
Antonio García Robledo sota 

la supervisió de diversos mo-
nitors. Els estu diants de quart 
de Primària van gaudir de di-
ferents esports i jocs. Aquesta 
mateixa activitat va tenir lloc 
el 3 de juny, però adreçada a 
escolars de sisè de Primària, 
amb l’assistència del regidor 
d’Esports, Antonio García. - J.C.

KARATE

Tres podis per als karatekes 
locals en el Català de kyus

L’AE Karate-Judo de la Llagos-
ta va aconseguir tres podis en 
el Campionat de Catalunya de 
kyus que va tenir lloc a Mont-
cada. L’entitat de la nostra lo-
calitat va participar en aquesta 
competició amb set karatekes.
Noa Sánchez i Norah Mestre 

van ser terceres en kata i Héc-
tor Martín va ocupar aquesta 
posició en kumite. Els altres 
quatre esportistes de l’AE Ka-
rate-Judo de la Llagosta, Alan 
Herreros, Iván Vega, Mario 
Vega i Álex Lavado, van estar 
molt a prop de pujar al podi. 

FUTBOL SALA

El sènior A del Fútbol Sala Unión
Llagostense té nou tècnic

El sènior A del FS Unión Lla-
gostense té canvi a la banqueta 
després de l’ascens a la Segona 
Catalana. El club llagostenc ha 
comunicat que Jordi Pavón és 
el nou entrenador del sènior A 
en substitució de Ferran Salvo, 
que va arribar a un acord per a  

la seva desvinculació amb l’en-
titat. Pavón afrontarà la seva 
primera experiència en la di-
recció d’un equip absolut. Fins 
ara, havia compaginat la tasca 
d’entrenador en categories de 
formació i la de jugador de la 
Unió FS Mollet. - J.L.R.B.
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PATINATGE

L’esportista llagostenca Pau-

cap de setmana de l’11 i 12 
de juny en tercera posició en 
el Campio nat de Catalunya de 
patinatge artístic de categoria 
cadet en la modalitat lliure in-
dividual. La competició es va 
celebrar a Celrà.
Paula Román, del CPA Ripollet, 
que era cinquena en la prime-
ra jornada, va realitzar un es-
plèndid programa llarg que li va 
atorgar la primera posició en la 
segona jornada i la tercera a la 

punts. La llagostenca portava 
dues temporades sense poder 
competir, primer per culpa de 
la pandèmia de la Covid-19 i, 
després, per una lesió.
La tercera posició al Campionat 
de Catalunya li permetrà parti-
cipar al Campionat d’Espanya, 
que tindrà lloc a Ripollet del 21 
al 23 de juliol. - J.C.

Paula Román, 
tercera cadet 
de Catalunya

PARC POPULAR

2 DE JULIOL

A LES 22 H
16 DE JULIOLA LES 22 H

CINEMA A LA FRESCA

FUTBOL SALA

Campions de lliga

El cadet A i l’infantil A del Fútbol Sala Unión Llagostense han es-
tat aquesta temporada campions de lliga.

BÀSQUET

El Club Bàsquet La Llagosta 
2017 va celebrar el 18 de juny  
la 4a edició del Torneig Vila de 
la Llagosta, que va tenir com a 
campions el Bàsquet Sant Jordi 
i el Lliçà de Vall. L’activitat es va 
disputar al CEM El Turó al llarg 
del matí en un format de trian-
gular en les categories cadet 
masculí i preinfantil mixt.
En cadet, el Sant Jordi de Rubí 
va ser el millor equip, seguit del 
Sant Andreu i del CB La Llagos-
ta 2017. En preinfantil, el Lli-
çà de Vall es va imposar a dos 
conjunts del club llagostenc. 
També es va fer un concurs 
de triples, que, en la categoria 
preinfantil, va guanyar l’espor-
tista local Mauro. “Estem sa-
tisfets de poder celebrar una 
nova edició del torneig per-
què l’objectiu era passar una 
bona estona”, ha explicat Rosa 
Carrillo, coordinadora del CB La 
Llagosta 2017. - J.L.R.B.

Torneig Vila
de la Llagosta 
de bàsquet

PETANCA

El Càmping Estrella de Mar A de 
Castelldefels ha estat la tripleta 
guanyadora de l’Open femení, 
que va organitzar l’11 de juny 
el Club Petanca La Llagosta. El 
campionat va comptar amb 24 
tripletes i un total de 72 parti-
cipants.
L’equip del Baix Llobregat va 
ser precisament el conjunt que 
va eliminar la tripleta del Club 
Petanca La Llagosta, que va 

D’altra banda, el Club Petanca 
La Llagosta va tancar el 12 de 
juny la participació en la prime-
ra edició del Torneig interclubs. 
L’equip llagostenc ha acabat al 
tercer lloc.
El pròxim campionat del CP La 
Llagosta serà el 2 de juliol amb 
l’Open masculí, que se celebra-
rà a les pistes municipals de 
la nostra localitat i que servirà 
també per commemorar els 50 
anys del club. - J.L.R.B.

Celebració dels 
50 anys del
CP La Llagosta
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L’ENTITAT Club Patí La Llagosta

30 juny
NADAL

1 - 7 juliol
VILA 

8 - 14 juliol
CARRERAS ARBAT

15 - 21 juliol
CALVO SÁNCHEZ 

22 - 28 juliol
CARRERAS ARBAT

29 juliol - 4 agost
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

Any de fundació: 2013
Esportistes: 22
Contacte: clubpatilallagosta@gmail.com
Xarxes socials: Instagram 

El Club Patí La Llagosta afron-
ta una nova etapa esportiva 
des que fa uns mesos Estefa-
nia Fernández va assumir la 
presidència. La llagostenca, de 
31 anys, coneix perfectament 
l’entitat, perquè era entrena-
dora amb l’anterior directiva, 
que va marxar a l’estiu passat.

Aquesta temporada 2021-
2022 ha estat la primera de 
Fernández al capdavant del 
club i l’entitat s’ha bolcat per 
mantenir la bona feina feta 

ponsable practica patinatge 
artístic des de fa molts anys i 
en edat sènior va aconseguir 
el subcampionat de la Copa 
Catalana. 

Aquesta campanya, el Club 
Patí La Llagosta ha decidit po-
tenciar la presència a les com-
peticions del Consell Esportiu 
del Vallès Oriental i ha acon-
seguit podis amb diferents 

patinadores. Tot i que l’èxit 
més gran d’aquest curs ha es-
tat continuar amb el projecte 
esportiu de les 22 esportistes, 
d’entre 5 i 15 anys. 

Des de fa uns anys, el club en-
trena a la pista poliesportiva 

els caps de setmana per parti-
cipar en alguns festivals de pa-
tinatge artístic o campionats 
territorials. 

Fi de temporada

Fernández té el suport de la 
directiva formada per la vice-
presidenta Patrícia Fernández 
i la tresorera Gema Díaz. To-
tes tres tenen com a objectiu 
mantenir la pròxima tempo-
rada al club a les competicions 
del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental i no descarten partici-
par, en un futur, a les compe-
ticions de la Federació Cata-
lana de Patinatge Artístic. Tot 

dependrà del nivell esportiu 
que presentin les esportistes, 
que entrenament rere entre-
nament milloren considera-
blement. 

A mitjans d’aquest mes de 
juny, el club va acomiadar la 
temporada amb un festival 
de patinatge artístic amb una 
temàtica de les pel·lícules de 
Disney. En especial, una inter-
pretació en patins de la histò-
ria de la Bella i la Bèstia va fer 
embogir als familiars que van 

Marina. 

La intenció del club és tornar 
a celebrar amb èxit un segon 
festival de patinatge artístic 
aquest any, a prop de les dates 
del Nadal. La temporada del 
patinatge artístic ara s’atura 
per l’estiu, però el club ja ha 
obert les inscripcions per al 
curs 2022-2023, que s’inicia-
rà al setembre. - José Luis 
Rodrí guez Beltrán

FITXA

AGENDA Juliol
FINS AL 8 DE JULIOL
EXPOSICIÓ 
A través de la història del col·lectiu

A Can Pelegrí

2 | DISSABTE
50è ANIVERSARI CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA 

A partir de les 8.30 h, a les Pistes 
Municipals de Petanca

SORTIDA DELS GEGANTS

Sortida a les 16.15 h des del Centre 
Cultural

TEATRE. Not loving

A les 20 h, al Centre Cultural

5 | DIMARTS
VISITA DE L’OFICINA DEL SÍNDIC 
DE GREUGES 

De 9.30 a 14 h, a Can Pelegrí

PRESENTACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

A las 19 h, al Saló de Plens

CAPTACIÓ DE SANG

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, 
al Centre Cultural

23 | DISSABTE
SORTIDA DELS GEGANTS

Sortida de tarda

TOTA LA PROGRAMACIÓ 

AMB LES ACTIVITATS 

D’ESTIU 2022,

 A LA PÀGINA 6

TOTA LA PROGRAMACIÓ 

AMB LES ACTIVITATS 

D’ESTIU 2022,

 A LA PÀGINA 6



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Marc Ruiz Llorente

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

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

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

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

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

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

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

LA LLAGOSTA
INFORMA Cartipàs municipal

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / 

@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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Plaça de Ponent. 
1970 i 1992.

Aquest espai urbà rep el seu nom a partir de l’any 1992. El nom 
es deu a la ubicació de l’espai dins del terme municipal de la Lla-
gosta. Aquesta plaça es troba ubicada entre el carrer de Nicolás 
Longarón i la via del nord, a ponent de la plaça, el carrer de Sant 
Pau, a migdia, i el de Santa Rosalia, al nord. Ocupa l’antiga pro-
pietat de Can Ramón (nom que prové de Ramón de ca l’Ustrella). 
A les imatges, es poden observar dos moments d’aquest espai 
urbà. A la primera imatge, de principis de la dècada de 1970, 

s’observa l’enderrocament de la construcció preexistent, una 
granja de porcs, en part de la propietat i, a la segona, del mes de 
juliol de 1991, la construcció de part de la promoció de cases i 
la plaça encara sense acabar d’urbanitzar, amb el terra simple-
ment aplanat i la presència de dos jocs infantils, segurament, 
reutilitzats d’algun altre espai de jocs.
Este espacio urbano recibe su nombre a partir del año 1992. El 
nombre se debe a la ubicación del espacio dentro del término 

municipal de La Llagosta. Esta plaza 
se encuentra ubicada entre la calle Ni-
colás Longarón y la vía del norte, a po-
niente de la plaza, la calle Sant Pau, al 
sur, y la de Santa Rosalia, al norte. Ocu-
pa la antigua propiedad de Can Ramón 
(nombre que proviene de Ramón de 
ca l’Ustrella). En las imágenes se pue-
den observar dos momentos de este 
espacio urbano. En la primera imagen, 
de principios de la década de 1970, se 
observa el derribo de la construcción 
preexistente, una granja de cerdos, en 
parte de la propiedad y, en la segunda, 
del mes de julio de 1991, la construc-
ción de parte de la promoción de casas 
y la plaza aún sin terminar de urbani-
zar, con el suelo simplemente allanado 
y la presencia de dos juegos infantiles, 
seguramente, reutilizados de algún otro 
espacio de juegos.

Font de les imatges: 

de la Llagosta.

” La Llagosta. Recull onomàstic” d’Enric 

1996
“Nomenclàtor dels carrers de la Llagos-
ta” d’Enric Garcia-Pey dins de la revista 
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La Llagosta para todos
Que seamos el pueblo de la zona con menos ocupaciones ilegales tiene un 
nombre, La Llagosta, y lo decimos con este orgullo que sentimos de nuestra 
forma de ser, con este titular de mosqueteros lo decimos bien alto, porque 

pueblo que no dude en ponerse en contacto con la policía. Con el programa de 

fórmula para conseguir estos buenos datos. Pues bien, estos datos son fruto 
del gran trabajo en equipo, del pueblo de La Llagosta y su Ayuntamiento.

en seguir mejorando La Llagosta para todos y todas, desde grandes a pequeños, 

arreglos también de la Plaza del Ayuntamiento, del paseo Pintor Sert y de la 

las personas. Porque trabajamos intensamente por el pueblo que quieres.   

I què fem amb el Turó?

comunicar a la ciutadania que no són bons, que dona pèrdues, unes pèrdues 

en la instal·lació per tal que sigui rentable. Apostem per a que el CEM “el Turó” 

adaptades a les persones amb discapacitats, etc amb preus adaptats, i crear un

Parole, parole, parole...

El nostre és un projecte, doncs, que difereix de base del model que representa 
el Quart Cinturó, un projecte obsolet, que no té consens ni pressupost, plantejat 
als anys 60 i  que, de facto, suposaria construir, per imposició de Madrid, una 

a les infraestructures dels Vallesos i apostem especialment pel transport públic 
amb el tren orbital. 

de l’estat, amb només un 36% de l’execució realitzada per a aquest any, perquè 

aquesta Comunitat. Així que menys promeses i més execucions.

Falta de limpieza y mantenimiento

quejas por el deplorable estado del pueblo de la suciedad que presentan las 
aceras de las calles donde residen o tienen sus negocios, la falta de limpieza 
y mantenimiento de nuestra ciudad tienen completamente abandonados a 

especialmente en los barrios periféricos, y no puede ser que lo único que 

Que se preste la misma atención a todos los barrios el estado de suciedad que 

urbano son competencias municipales, siendo inexcusable su desempeño por 
quien gobierna.

La Llagosta es un pueblo precioso que se merece un cuidado y trato especial, 
pero parece que esto no importa seguiremos incidiendo en el tema para que 
cambie la actual situación. porque este tipo de lamentables postales de la 

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


