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Reconeixement per 
a Antonio Rubio i per 
al Club Petanca
La Llagosta

El premi de millor esportista 
absoluta femenina va ser per 
a Sonia Bocanegra, que va ser 
or  catalana màster en salt de 
llargada i plata en els 60 me-
tres llisos. A més, va participar 
en el Campionat d’Espanya i 
en el d’Europa màster. “Va ser 
una temporada complica-
da, en la qual vaig haver de 
superar lesions. Tot i això, 
vaig poder competir. En-
guany, em trobo molt millor 
i tinc com a objectiu lluitar 
per les medalles al Campio-
nat d’Espanya i ser a l’Euro-
peu de Polònia”, va explicar 
Bocanegra. Finalistes van ser 
Marina Millán, exjugadora de 
l’Handbol Sant Quirze, i Paula 
Bienvenido, judoka de l’Asso-
ciació Esportiva Karate-Judo 
La Llagosta.

Categoria masculina

En categoria masculina, el mi-
llor esportista absolut va ser 
Albert Caballero, que va gua-
nyar el Campionat d’Espanya 
de marató en equip i va ser 
subcampió del 10 km màster 
en equip. “És una satisfacció 
enorme rebre el reconeixe-

ment després de comen-
çar a córrer fa molts anys 
pels carrers de la Llagosta. 
Aquesta temporada tenim 
com a objectiu, novament, 
el Campionat d’Espanya de 
marató per equips amb La 
Blanca”, va dir Caballero. Fi-
nalistes van ser Néstor Ra-
mírez, ciclista del Solarider 
Team, i Álex Pacheco, jugador 
de futbol americà del Barberà 
Rookies.

En la categoria promesa, la 
guanyadora va ser Paula Ro-
man, del Club de Patinatge 
Artístic de Ripollet, que va ser 

nalistes, Naia López, cadet del 
Balonmano Granollers, i Clàu-
dia Roman, aleví del Club de 
Patinatge Artístic de Ripollet. 
En promesa masculí, el gua-
nyador va ser Alejandro Mu-
ñoz, del CA Mollet, que va ser 
amb Catalunya cam pió d’Es-

L’Ajuntament premia els millors
esportistes i equips de la Llagosta
Els atletes Sonia Bocanegra, del Barcelona Atletisme, i Albert 
Ca ballero, de La Blanca, han estat els millors esportistes ab so-
luts de la Llagosta de la temporada 2021-2022. L’Ajuntament 
de la Llagosta els va premiar el 23 de novembre durant la 
celebració de la quarta edició de la Nit de l’Esport, que va 
omplir el Centre Cultural amb el teixit esportiu de la nostra 
localitat. El jurat va lliurar vuit guardons, sis premis i dos re-
co neixements. 

pa nya de selec cions autonò-
miques sub-16 i va destacar 

listes, la parella benjamí Hugo 
Ramírez i Adam Salhi, del Pà-
del Club La Llagosta; i Rubén 
Fernández, cadet del CB Cor-
nellà.
En equips, el millor femení va 
ser el sènior A del Pàdel Club 
La Llagosta, que ha pujat a la 

nalistes van quedar el conjunt 
sènior B del Pàdel Club La Lla-
gosta i el sènior del Club De-
portivo La Concordia. 
En masculí, el guanyador va 
ser l’equip infantil del Fútbol 
Sala Unión Llagostense, per 

nalistes van ser el sènior A del 
FS Unión Llagostense i el sè-
nior del CB La Llagosta 2017.

Els premiats en la quarta Nit de l’Esport de la Llagosta. 

Durant la gala esportiva tam-
bé es va reconèixer la trajectò-
ria individual d’Antonio Rubio, 
president del Club Deportivo 
La Concordia, pel seu compro-
mís de més de quatre dècades 
amb el futbol i el futbol sala; i 
en trajectòria d’entitat, els 50 
anys del Club Petanca La Lla-
gosta.
En total, es van presentar una 
trentena de candidatures. El  
jurat de la quarta Nit de l’Es-
port de la Llagosta va atorgar 
vuit premis i dotze diplomes. 
“Feia anys que no es podia 
celebrar aquesta gala i en-
guany hem donat aquesta 
passa endavant per recupe-
rar-la i donar un reconeixe-
ment públic als esportistes i 
clubs de la nostra localitat. 
És una tasca que moltes ve-

gades no es veu, però que es 
fa cada dia”, va destacar el re-
gidor d’Esports, Antonio Gar-
cía Robledo, que es va mostrar 
molt satisfet per recuperar la 
gala esportiva que feia molts 
anys que no se celebrava.
L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va acomiadar l’acte 
amb un agraïment als espor-
tistes i clubs de la nostra loca-
litat. També va recordar que 
“qualsevol infant que vulgui 
fer esport a la Llagosta i no 
tingui entitat per practicar 
la seva modalitat esportiva 
pot adreçar-se a les Escoles 
d’Iniciació Esportiva que 
promou l’Ajuntament”. La  
Nit de l’Esport de la Llagosta 

listes. - José Luis Rodríguez 
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La Colla Gegantera de la Lla-
gosta va organitzar diumenge 
una nova edició de la Zumba 
Gegant. L’activitat, que es va 
desenvolupar a la plaça de la 
Sardana, va comptar amb la 
participació d’unes 200 per-
sones i d’una vintena de mo-
nitors i monitores. A les 9.30 
h, hi va haver una sessió amb 
el DJ Peris i, a les 10.30 h, va 
començar la Zumba Gegant, 

14 hores.  La recaptació que es 
va aconseguir durant l’activi-
tat, 1.300 euros, es destinarà a 
la Marató de TV3, que, aquest 
any, es dedica a la salut cardio-
vas cular. -  J. Cintas

SOLIDARITAT
Es destinaran 1.300 euros a la Marató de TV3

Unes 200 persones participen 
en la Zumba Gegant 2022

La poda anual d’arbres estarà 
acabada durant aquest mes

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament instal·larà un 
sistema de videovigilància 
amb l’objectiu de millorar la 
seguretat ciutadana i el trànsit  
a la nostra localitat amb dos ti-
pus de càmeres: de seguretat 
ciutadana i de detecció i lec-
tura de matrícules. El sistema 
estarà en funcionament les 24 
hores els 365 dies de l’any. 

La ubicació

Hi haurà un total de 16 cà-
meres en els següents em-
plaçaments: ca rrer de Ni-
colás Longarón cruïlla amb 
carrer de la Florida, carretera 
N-152z cruïlla amb carrer de 
la Riera Seca, plaça d’Antoni 
Baqué, plaça d’Europa, plaça 
dels Drets Humans, avinguda 
Primer de Maig cruï lla amb 
carrer de l’Estació, carrer de 
l’Estació cruïlla amb passeig 
del Pintor Sert, Escola Joan 
Maragall, Pavelló Antonio Gar-
cía Robledo, estació de trens, 
avinguda de l’Onze de Setem-
bre cantonada amb carrer de 
Joaquim Blume, Can Baqué, 
avinguda de l’Onze de Setem-
bre cruïlla amb carrer de Jau-
me Balmes, Escola Les Planes, 

carrer de la Constitució, carrer 
de Víctor Català i plaça de les 
Corts Catalanes.
Les càmeres de seguretat ciu-
tadana gravaran les escenes 
de l’entorn del punt de video-
vigilància i el sistema envia-
rà les imatges a un gravador, 
que s’instal·larà al Centre de 
Processament de Dades de 

passeig del Pintor Sert. Les 
gra va cions es conservaran 

SOCIETAT
Amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana i el trànsit

L’Ajuntament instal·larà
16 càmeres en el municipi

du rant 30 dies. Les altres cà-
meres llegiran, tant de dia 
com de nit, la matrícula dels 
vehicles que circulin dins del 
seu àmbit de control. 
S’instal·laran dues noves pan-

cia Local per a la visualització 
de les imatges del sistema de 
videovigilància.
El pressupost d’aquest pro-
jecte és de 218.639,78 euros. 
- Juanjo Cintas

Una de les càmeres que hi ha a la Comissaria de la Policia Local.
L’empresa Tratamiento y 
Acondicionamiento de Lade-
ras y Obras (TALIO), contrac-
tada per l’Ajuntament de la 
Llagosta, va començar el 16 de 
novembre els treballs de poda 
anual dels arbres de la nostra 
localitat per la zona del passeig 
del Pintor Sert. 
Personal de la Brigada mu-
nicipal de jardineria treballa 
també des de fa setmanes en 

la poda d’arbres en alguns car-
rers i en les escoles.
La poda estarà acabada durant 
aquest  mes de desembre i està 
previst actuar en uns 1.400 ar-
bres. Les zones afectades s’ani-
ran senyalitzant amb antelació 
als treballs. 
El cost de la poda realitzada 
per l’empresa TALIO és d’uns 
27.500 euros, IVA exclòs. - 
Juanjo Cinta s

Treballs de poda al passeig del Pintor Sert. 

Andrés Hernández presenta
a Can Pelegrí el seu darrer llibre

CULTURA

Andrés Hernández va presen-
tar el 16 de novembre a Can 
Pelegrí el seu tercer llibre de 
relats, 88 teclas, acompanyat 
pel seu amic Jordi Quiles i per 
la responsable d’activitats de 
la Biblioteca de la Llagosta, 
Con chi Fernández. Una vinte-
na de persones van assistir a 
l’acte. Hernández va conversar 
a l’inici de la presentació amb 

Quiles, que li va preguntar so-
bre la relació del llibre amb 
la música. “Són dos drames 
amb una pinzellada de tra-
gèdia. Els relats tracten les 
passions humanes, sobretot 
les negatives. Quan em poso 
a escriure, la música m’ins-
pira, perquè m’encanta la 
clàssica”, va explicar Andrés 
Hernández. - J.L.R.B.

Andrés Hernández, al centre, durant la presentació.

La plaça de la Sardana va acollir l’activitat.
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Per tercer any seguit, l’Ajunta-
ment de la Llagosta impulsarà 
una campanya amb el lema 
Al Nadal, tot ho tens aquí! per 
promoure les compres de Na-
dal als comerços de la nostra 
localitat. Cada família rebrà al 
seu domicili un sobre amb un 
val de descompte de 10 euros 
que es podrà fer servir per a 
compres per un import supe-
rior als 30 euros en qualsevol 
de les botigues que s’adhe-
reixin a la campanya. Només 
quedaran fora els estancs i els 
establiments de venda de lo-
teries. 
Els vals es podran fer servir 

al 8 de gener. En el dors del 
descompte, es podran consul-
tar  totes les condicions per a 
la seva utilització. Només es 
podrà fer servir un val per do-
micili. Tots els comerços ad-
herits a la campanya tindran 

tiu. La campanya de promoció 

COMERÇ
L’Ajuntament porta a terme de nou aquesta iniciativa 

Tercera campanya de Nadal 
per promoure el comerç

del comerç local de l’any pas-
sat es va saldar amb 2.560 vals 
de descompte utilitzats per la 
ciutadania. Gràcies a aquesta 
iniciativa es van mobilitzar als 
establiments comercials de la 
Llagosta un mínim de 76.800 
euros. En total, 75 botigues es 

van sumar a la campanya. La 
majoria de vals (46%), es van 
utilitzar al comerç quotidià 
no alimentació, especialment 
drogueries i perfumeries; i en 
moda i complements (boti-
gues de calçat i roba), un 33%. 
- Juanjo Cintas 

Eix comercial del carrer de l’Estació.

L’Ajuntament de la Llagosta va 
aprovar el 24 de novembre una 
moció que demana a la Gene-
ralitat l’assignació del 25% 
del pressupost autonòmic de 
Salut a l’atenció primària. El 
document va ser presentat pel 
grup municipal del Partit dels 
Socialistes en representació 
de la Plataforma en defensa de 
la sanitat pública del Baix Va-
llès. El punt va ser aprovat per 
unanimitat.

Primer pas

El text de la moció destaca que 
l’atenció primària és la porta 
d’accés al dret de la salut per 
a la majoria de la població. El 
document denuncia que l’in-
crement de les necessitats sa-
nitàries de la salut no s’ha vist 

ces ni d’un augment de la in-

POLÍTICA
El Ple va aprovar per unanimitat la moció

L’Ajuntament demana més 
diners per a l’atenció primària

versió a l’atenció primària. La 
moció diu que destinar el 25% 
a l’atenció primària és un pri-
mer pas per a l’increment pro-
gressiu d’acord amb les neces-
sitats sanitàries de la població.
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va 
presentar una altra moció per 
exigir inversions pendents i 
millores al sistema de Roda-
lies. Segons el text de la mo-
ció, a Catalunya el 36% de l’in-
compliment en l’execució de 
les inversions del govern del 
PSOE que es va arrossegant, 
majoritàriament, és de man-
ca d’inversions en el transport 
ferroviari. La moció va sortir 
endavant amb els vots a favor 
d’ERC i LLEC, l’abstenció del 
PSC i el vot en contra de Cs. 
Un altre dels punts aprovats 
pel Ple va ser la proposta 
d’aprovació inicial de sis car-

tes de serveis municipals de 
l’Ajuntament de la Llagosta, 

Ciutadania, de l’Escola Bres-
sol Cucutras, de la Biblioteca, 
de Serveis socials bàsics, de la 
Policia Local i de Comunica-
ció. La carta de serveis és un 
document escrit que informa 
públicament a les persones 
usuàries sobre els serveis que 
es presten, els estàndards de 
qualitat que s’hi apliquen i 
els drets i les obligacions que 
les assisteixen. El punt es va 
aprovar per unanimitat. 
El ple també va aprovar les 
bases de la cinquena edició 
del Concurs de Microrelats 
del Dia Internacional de les 
dones, que organitzaran l’any 
que ve les regidories d’Igualtat 
i Cultura, la Biblioteca i l’enti-
tat local Resistència Literària. 
- Xavi Herrero



www.campanyanadal.llagosta.cat

Torna la campanya Al Nadal, tot ho tens aquí ! 
Des del 15 de desembre i fins al 8 de gener de 2023
pots utilitzar el val descompte de 10 euros que arribarà
al teu domicili. en compres d’import superior als 30 euros
als comerços de la Llagosta adherits a la campanya. 

Consulta el llistat de comerços i tota
la informació de la campanya al web 
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La Llagosta va commemorar 
durant el mes de novembre 
amb diverses accions el Dia 
Internacional de lluita per 
a l’eliminació de les violèn-
cies masclistes. La regidora 
d’Igualtat, Melania Beltrán, va 
llegir el manifest institucio nal 
durant la celebració del ple or-
dinari de novembre. “En els 
darrers anys, a la Llagosta, 
s’han millorat els serveis 
d’atenció a les dones amb 
l’augment dels serveis del 
Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD)”, 
es destacava en una part del 
text. El manifest acabava 
amb la següent referència: “a 
la Llagosta treballem per 
oferir polítiques de preven-
ció, abordatge, atenció, de-
tecció i reparació adreçades 
a tota la ciutadania i per això 

bre per refermar-nos en el 
nostre rebuig i condemna a 
totes i cadascuna de les for-
mes i àmbits de les violèn-
cies masclistes”.
Punts d’informació als insti-
tuts, tallers de defensa perso-

IGUALTAT
La regidora d’Igualtat, Melania Beltrán, va llegir el manifest

Commemoració del Dia per 
eliminar violències masclistes

nal per a dones, activitats cul-
turals i una jornada de teatre 
i de debat per a l’alumnat de 
tercer d’ESO, amb el suport 
de la Diputació, formaven part 
del programa de commemo-
ració del 25N. - J. Cintas

SOLIDARITAT

Lliuren els 2.000 euros de
la Caminada contra el càncer

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta i la infermera llagostenca 
Gloria González van lliurar el 
dia 2 de novembre els 2.000 
euros que van recaptar durant 
la celebració de la Caminada 
contra el càncer celebrada el 
16 d’octubre. L’entitat Mollet 
Contra el Càncer, que dona su-
port a persones amb càncer de 
la nostra localitat i als seus fa-

miliars, va rebre mil euros i la 
Fundació Sanitària Mollet, que 
gestiona l’Hospital de Mollet, 
els altres mil.
El màxim responsable de la 
Colla Gegantera de la Llagos-
ta, Pablo Martín, i Gloria Gon-
zález es van desplaçar a Mollet 
acompanyats per l’alcalde, Ós-
car Sierra, i el regidor de Salut, 
Mariano García. - Juanjo Cintas

Lliurament d’un dels dos xecs a Mollet Contra el Càncer.

CULTURA

60 novetats literàries a la Biblioteca
La Biblioteca de la Llagosta 
compta amb una seixantena 
de novetats literàries per a 
préstec. Una part de les no-
vel·les han estat adquirides 
amb una subvenció dels fons 
europeus Next Generation. 
L’altra és el lot de llibres que 
va escollir la Biblioteca durant 
la Setmana del Llibre en Cata-
là de l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana.

D’entre els títols que ha incor-
porat la Biblioteca de la Llago-
ta destaquen Todo va a mejorar, 
que és la novel·la pòstuma 
d’Almudena Grandes; Revolu-
ción, d’Arturo Pérez-Reverte; 
Al llac, de Maria Marbal; Es-
clava de la libertad, d’Ildefonso 
Falcones; Francesca de Barce-
lona, de Laia Perarnau; o Las 
madres, de Carmen Mola. “To-
tes les novel·les que hem ad-

quirit són novetats literà ries 
que s’han publicat en els 
darrers mesos”, ha explicat 
el director de la Biblioteca de 
la Llagosta, Ángel Fernández, 
que assenyala que “aquesta 
ha estat una de les compres 
més importants dels dar-
rers anys de la Biblioteca 
pel gran nombre de novetats 
que hem adquirit”. - José 
Luis Rodríguez

SOCIETAT

L’entitat local Animalets va 
muntar una parada solidària
Animalets, l’associació protec-
tora d’animals i plantes de la 
Llagosta, va instal·lar el 12 de 
novembre una nova parada 
solidària al passeig de l’avin-
guda de l’Onze de Setembre. A 
l’estand de l’entitat es va poder  
adquirir el calendari solidari 
2023 i les butlletes del sorteig 
de la panera que rifarà per Na-
dal. A més, Animalets va posar 

a la venda diferents articles, 
com ara treballs manuals o 
samarretes. També va recollir  
donacions per als diferents 
projectes que porta a terme. 

el punt de venda per informar 
del seu projecte social a totes 
aquelles persones que vulguin 
formar-ne part, ja sigui com a 
voluntàries o com a sòcies.

Teatre al detall. Dissabte, 10 de desembre, a les 18.30 h

Programació  d’espectaclesCultural 
LA LLAGOSTA

Entrades anticipades:
3,5 euros

Entrades taquilla: 
4,5 euros

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

(plataforma entràpolis)

a la Ciutadania

La façana de l’Ajuntament il·luminada de lila el 25 de novembre.
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Potenciano Ahijado, en la ca-
tegoria lliure, i Antonio Boixa-
dós, en la de la Llagosta, han 
estat els guanyadors de la 20a 
edició del Concurs Estatal de 

llir l’11 de novembre el vere-
dicte del jurat i l’acte de lliura-
ment de premis del certamen, 
que organitza el Foto-Club La 
Llagosta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
En la categoria lliure, Ahijado 
es va endur un premi de 250 
euros i un diploma; seguit de 
Juan José Guerrero, amb 160 
euros i un diploma; Antonio 
Soriano, amb 100 euros i un 
diploma; Carles Alasraki, amb 
un diploma; i Xavier Xaubet, 
amb un diploma. 
En la categoria la Llagosta, el 
guanyador va ser Antonio Boi-

xadós, veí de Terrassa i mem-
bre del Foto-Club Terrassa, 
que va guanyar un premi de 
120 euros. Al segon lloc va 
quedar Eva Redondo, que va 

CULTURA
Potenciano Ahijado i Antonio Boixadós guanyen el certamen

Lliurats els premis del 20è

guanyar un premi de 75 euros. 
Tercer va ser Carles Alasraki, 
amb 50 euros i un diploma; 
seguit de David Puente i Toni 
Barbany. -  J.L. Rodríguez

Un dels guanyadors, amb l’alcalde i Isabel Moyano.

SOCIETAT

Acte de reconeixement a
Protecció Civil de la Llagosta

L’Ajuntament va fer dilluns en-
trega d’una placa a l’Associa-
ció de Voluntaris de Protecció 
Civil de la Llagosta per la seva 
tasca altruista i el seu reconei-
xement amb la distinció de la 
Creu de Sant Jordi. L’acte es 
va celebrar a la Sala de plens 
amb l’assistència de l’alcalde, 

Óscar Sierra, i el president de 
Protecció Civil de la Llagosta, 
Ma nuel Muñoz, entre d’altres.  
L’Associa ció de Voluntaris de 
Pro tecció Civil de Catalunya, de 
la qual forma part l’associació  
de la Llagosta, va ser distingida 
per la Generalitat amb la Creu 
de Sant Jordi el 2021. - J.L.R.B.

Lliurament de la placa a Protecció Civil de la Llagosta.
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Eva Miguel es presenta com a 
alcaldable per La Llagosta En 
Comú + Llagosta (LLEC) amb 

cions municipals del 2023 i 
convertir-se “en la primera 
alcaldessa de la Llagosta, 
que ja toca”. Així ho va dir el 
4 de novembre durant l’acte 
de la seva presentació, que es 
va celebrar a la plaça d’Anda-
lusia i va comptar amb el su-
port d’Aina Vidal, diputada al 
Congrés d’En Comú Podem, 
i d’Alberto López, alcalde de 
la Llagosta amb ICV-EUiA de 
2011 a 2015.
La llagostenca serà la cap de 
llista per primer cop de la for-
mació d’esquerres i es va voler 
presentar a la plaça d’Andalu-
sia “perquè és on vaig viure 
16 anys de la meva vida i ara 
està oblidada perquè està 
molt bruta”. “Tenim el mu-
nicipi més brut del Vallès 
Oriental perquè hi ha un 
problema d’incivisme a la 
Llagosta, que volem solucio-
nar amb un pla de civisme“, 
va dir. L’alcaldable, que és re-

POLÍTICA
La candidata aposta per crear un pla de civisme a la Llagosta

Eva Miguel, presentada
com a alcaldable per LLEC

Eva Miguel es dirigeix als assistents a la seva presentació.

POLÍTICA

Alcaldes del PSC reclamen a 
la Generalitat més inversions 
en equipaments educatius

Els alcaldes del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) al 
Vallès Oriental van reclamar el 
21 de novembre a la Generali-
tat més inversions a la comarca 
en infraestructures educatives. 
Els primers edils del PSC, entre 
ells Óscar Sierra, es van reunir 
a la nostra localitat per tractar 
sobre aquesta situació i, poste-
riorment, van oferir una roda 
de premsa davant del Centre 
de Formació d’Adults.

Moltes mancances

Sierra va remarcar que “al 
Vallès Oriental hi ha moltes 
mancances” i va reivindicar 
que “a la nostra comarca 
hem de tenir, com a mínim, 
equipaments educatius de-
cents”. L’alcalde va recordar 
que a l’Institut Marina hi ha 
problemes d’accessibilitat en 
bona part de les aules. “La 
segona planta de l’Escola 

d’Adults es tà tancada per 
problemes d’amiant i, a l’Es-
cola Sagrada Família, tenim 
clausurat l’auditori per des-
preniments i una torre de la 
zona d’educació infantil”, va 
destacar Óscar Sierra. L’alcal-
de va indicar que la Generalitat 
“necessita un nou pressu-

en infraestructures”.
Els alcaldes i alcaldesses de 
Mollet del Vallès, Granollers, 
Montmeló i Canovelles tam-
bé van prendre la paraula per 

pateixen en els seus municipis 
en matèria educativa, com ara 
al centre d’educació especial 
Can Vila, que també dona ser-
vei a la nostra localitat. Jordi 
Terra des, diputat del PSC al 
Parlament, va dir que “l’ac tual 
conseller d’Educació és el 
pitjor que hem tingut en els 
darrers anys; en FP, el fracàs 
és absolut”. - Juanjo Cintas

gidora a l’oposició amb LLEC, 
va explicar també que vol im-
pulsar un pla d’igualtat, po-
tenciar l’habitatge per als jo-
ves i les persones grans, crear 
un casal de joventut, millorar 
el polígon industrial i formar a 
persones per aconseguir llocs 
de treball a la futura estació 
intermodal.

Aina Vidal va assenyalar que 
“Eva Miguel es presenta per 
guanyar les eleccions per-
què la Llagosta necessita 
una Llagosta més feminista, 
justa i ecologista”. Alberto 
López va manifestar que el li-
deratge de Miguel vol “reivin-
dicar les zones oblidades de 
la Llagosta”. - J.L. Rodríguez

Alcaldes, regidors i diputats del PSC a la Llagosta.

SOCIETAT

El Centre Cultural de la Lla-
gosta acollirà els dies 10 i 11 
de desembre una gran expo-

La mostra podrà ser visitada 
de 10 a 14 hores i de 17 a 20 

tal·lades al vestíbul del Centre 
Cultural.
L’entrada per veure l’exposició 
és gratuïta. Els organitzadors 
d’aquesta activitat són Eric Or-

tiz, Fran Ortiz, Francisco Ortiz, 
Marc Boza, Jan Boza i Jordi 
Boza. Aquesta és la primera 
vegada que es podrà veure 
aquesta mostra a la nostra lo-
calitat. - J.C.

SOCIETAT

Els llums de Nadal, el 13 de desembre 
Els llums de Nadal dels car-
rers de la Llagosta seran en-
cesos el 13 de desembre, dia 
de Santa Llúcia. Aquest any, hi 
haurà llums nous a la rambla 
de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre. 
Operaris de la Brigada Muni-
cipal d’Obres estan instal·lant 
els diferents elements decora-
tius des de fa unes setmanes. 
També, hi haurà l’arbre de 

l’Ajuntament. - J.C.

MEDI AMBIENT

Entren en funcionament els 
dos aparcabicis tancats
Des de dilluns es poden fer ser-
vir els dos aparcabicis tancats 
que ha instal·lat l’Ajuntament 
de la Llagosta al costat de l’es-
tació de trens. Cada box modu-
lar té una capacitat per a cinc 
bicicletes. El registre al sistema 
d’aparcament dóna dret a esta-
cionar gratuïtament una bici-
cleta per un temps màxim de 
48 hores consecutives. Aques-
ta limitació s’ha establert per 
facilitar la rotació de persones 

usuàries. En cas d’excedir el 
màxim temps permès d’apar-
cament continuat, es penalit-
zarà l’usuari amb dies no hàbils 
per al servei, a comptar imme-
diatament després de la retira-
da de la bicicleta. Les persones 
usuà ries han de subscriure’s al 
contracte corresponent a tra-
vés del web www.parkingver-
de.com o de l’aplicació Pverde. 
Els dos mòduls han costat uns 
18.000 euros. - J.C.
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El Centre Cultural va acollir el 
20 de novembre l’acte central 
de celebració a la Llagosta del 
Dia Mundial de la Infància. 
L’Ajuntament va programar 

sobre les emocions dels in-
fants. La jornada va començar 
a les 10 h amb uns tallers de 

Emocions 

També hi va haver un taller or-
ganitzat per Som Tribu adre-
çat als infants i a les seves fa-
mílies, i una zona de jocs amb 
música. Posterior ment, es va 
representar l’obra FEED BACK, 
a càrrec de La Carpa Espai 

xionar sobre les emo cions 
dels infants i de les seves fa-
mílies amb la moderació de 
professionals de psicopedago-

SOCIETAT

Celebració a la Llagosta del  
Dia Mundial de la Infància

gia que participaven en l’obra. 
“És molt important aquest 
tipus d’activitats després 
de dos anys de pandèmia en 
els quals els infants no han 
pogut fer les activitats que 
volen. Per això és molt im-

SALUT

La Fundació Sanitària Mollet 
rep un premi internacional

portant que es pugui treba-
llar sobre les emocions dels 
infants i puguin gaudir”, va 
explicar la regidora d’Infàn-
cia, Judith Robles. Després de 

José Luis Rodríguez Beltrán

La Fundació Sanitària Mollet 
(FSM) ha guanyat el premi pla-
ta dels International Hospital 
Federation Awards 2022, en la 
categoria American Hospital 
Association Excellence Award 
for Healthcare Workers’ Well-
being. L’FSM ha estat recone-
guda amb el guardó pel pro-
jecte Entitat Saludable, que es 
basa en la implantació d’un sis-
tema de gestió d’entitat saluda-
ble que contribueix a millorar 
la salut, el benestar i la segu-
retat dels professionals i de la 
comunitat. L’FSM està forma-
da per 11 municipis vallesans 
vinculats als serveis sanitaris i 
socials, entre els quals hi ha la 
Llagosta, i ha estat l’únic centre 
d’Espanya premiat al congrés 
internacional.
El projecte consisteix en qua-
tre pilars clau per a la salut dels 
pro fessionals i la comunitat 
ba sats en els Standards for He-
alth Promoting Hospitals and 
Health Services 2020: segure-

tat de les persones, benestar 
de l’organització, estils de vida 
saludables i compromís amb 
la comunitat. Per dur a terme 
aquesta implantació, es van 
crear grups especialitzats de 
treball en els àmbits d’activi-
tat física, benestar emocional, 
menjar saludable i deshabitua-
ció tabàquica que dissenyen 

Algunes de les accions desen-
volupades són el programa de 
Deshabituació Tabàquica per 
a professionals, que va merèi-

Member de la Global Network 
for Tobacco Free Healthcare; 
el programa de prevenció de 
riscos laborals, que ha per-
mès una disminució de l’índex 
d’incidència d’accidentalitat 
dels professionals un 81% en 
4 anys; i projectes comunitaris 
per a persones vulnerables tals 
com els pisos de cohabitatge 
o la teràpia assistida amb ani-
mals. - J.L.R.B.

Una de les activitats que es van celebrar al Centre Cultural. 
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Durant el 2022, a la Llagosta 
han tingut lloc sis captacions 
de sang. En total, s’han rea-
litzat 461 donacions i 36 per-
sones s’han animat a donar 
sang per primera vegada. En 
les quatre ocasions que s’ha 
pogut donar plasma, ho han 
fet 37 persones i, en les altres 
quatre que s’ha realitzat cap-
tació de medul·la òssia, s’han 
aconseguit 11 donacions. Al 
llarg de l’any hi ha hagut 53 
oferiments de donacions de 
sang que no s’han pogut fer 
per diverses raons.
La darrera captació de sang 
realitzada a la Llagosta, el 8 de 
novembre, es va saldar amb 
93 donacions. La jornada, que 
va comptar amb la col·labo-
ració de  l’alumnat de sisè de 
l’Escola Gilpe, va registrar deu 
nous donants, nou oferiments 
de persones que no van poder 
donar sang per diversos mo-

SOLIDARITAT

Les donacions de sang
continuen incrementant-se

tius i quatre donacions de me-
dul·la òssia. Aquestes són de 
les millors dades registrades 
aquest any a la Llagosta.
Les donacions de sang es van 
incrementant any rere any a 
la Llagosta. L’any passat es va 

SOCIETAT

Nova sessió de benvinguda
a persones nouvingudes
a la nostra localitat

arribar a les 455 donacions; el 
2020 els registres es van que-
dar en 333, ja que només es 
van poder realitzar tres capta-
cions de sang; el 2019, van ser 
432; el 2018, 333 i el 2017,  
318. - Xavi Herrero

L’Ajuntament de la Llagosta va organitzar el 8 de novembre a la 
Sala de plens una nova sessió de benvinguda adreçada a perso-
nes nouvingudes al nostre municipi. Durant la reunió, es van do-
nar a conèixer els principals serveis, equipaments i recursos de 
la Llagosta. En la sessió van participar més d’una vintena de per-
sones nouvingudes. L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcal-
de, Óscar Sierra, i de personal tècnic municipal. - J.L. Rodríguez

Una donació realitzada a la Llagosta. Un moment de la sessió del 8 de novembre.
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Voler i no poder. Com és això?
Era donant de sang i, l’any 2009, em 
van descobrir un cavernoma cere-
bral, que és un tumor bascular, i, al 
gener del 2010, em van operar. Vaig 
esperar el temps indicat per l’opera-
ció per donar sang, però, quan ho vaig 
intentar, em van dir que no podia. Tot 
era perquè havia rebut un teixit ani-
mal i aquestes persones ja quedem 
fora del circuit de la donació. No ho 
vaig encaixar massa bé, però vaig 
pensar que, si no podia donar sang, 
faria tot allò que pogués per animar a 
la resta. Aleshores, vaig promocionar 
la sang per les meves xarxes socials. 
Un dia, casualment, em vaig trobar 
una de les delegades de més temps 
de la Llagosta, Pepi, que estava preo-
cupada perquè no podia ser en un 
acapte de sang. Vaig preguntar-li què 
s’havia de fer i vaig anar-hi. 

Abans de l’operació havies donat 
sang, per què?
A la meva família ja estava establert 
això de ser donant de sang. Ho feia 
perquè saps que fas un bé. Ara estic 
molt més informada de la necessitat 
que hi ha, però m’agradava fer-ho.

Quantes vegades pot una persona 
donar sang?
Les persones poden ser actives des 

poden donar quatre vegades a l’any 

que les tenen molta por, però és que 
no fa mal. Abans de donar sang, et 
miren el nivell d’hemoglobina i ara 

fa anys es feia punxant el dit. Aquesta 
punxada que es feia era més doloro-
sa que la punxada per la sang. Sem-
pre tothom ho deia. Donar sang no fa 

gui por que vingui un dia a provar-ho 
i segur que repetirà.

La Llagosta és solidària?
A la Llagosta tenim un percentatge 
que arriba al 33% de donants de sang 
de la població. Està bastant bé, però 
tens més seguretat de tenir sang 
quan hi ha encara més donants. Lla-
vors, s’ha d’intentar que molta més 
gent doni sang perquè, si falla un, 
pugui donar sang un altre.

Com intenteu arribar a la gent per 
aconseguir més donants?
Al principi de ser delegada no teníem 
xarxes socials i el que fèiem era do-
nar suport a les campanyes del bus 
per donar sang que s’instal·lava al 
municipi. Aquell dia estàvem tot el 
dia ajudant al donant o fent d’inter-
mediaris. Va arribar un moment que 
vaig pensar que en la meva xarxa 
social personal feia ressò, però com 
a delegada no i potser hauríem de te-

vam obrir el Facebook i poc després 

i les dones tres, per la menstruació. 
Això quan parlem de la donació de 
sang, però es poden fer altres dona-
cions, com ara el plasma o les pla-
quetes. El plasma és la part líquida 
de la sang i la persona es recupera 
molt més ràpid, així que es pot donar 
plasma cada quinze dies i 24 cops a 
l’any, tant homes com dones. També 
hi ha la donació de la medul·la òssia, 
que en aquest cas hi ha un handicap 
perquè les persones de més 40 anys 
ja no poden inscriure’ns al registre. 
Bàsicament, perquè està comprovat 
que els menors de 40 anys tenen mi-
llors resultats.

Com li afecta a una persona ser do-
nant de sang?
En negatiu, res. Tan sols que aquell 
dia que has donat sang, pots treba-
llar, però prendre’t el matí o la tarda 
amb tranquil·litat perquè et falta mig 
litre de sang. La persona que dona 
ho fa perquè vol fer-ho i dona molta 
satisfacció. Les persones donants ho 
fan de manera altruista i ho fan per-
què volen fer-ho, se senten bé, saben 
que ajuden, saben que és necessari i, 

Per saber-ho, s’ha de donar.

Què li diries a les persones que te-
nen por a la punxada de la donació?
Que no tinguin por. Tots sabem que 
les agulles imposen i hi ha persones 

es va posar de moda Instagram i tam-
bé el vam obrir. En l’últim any, hem 

intentes arribar al màxim de públic 
possible i les xarxes socials et donen 
la immediatesa i l’oportunitat d’arri-
bar a molta més gent que no pas fí-
sicament al poble. Tot és compatible 
i no hi ha una forma més important 
que l’altra, però és cert que les xarxes 
socials tenen molt pes.

També feu actes amb les escoles.
El que passa amb tothom és que, si 
ningú t’explica la donació de sang, 
o has de tenir un cas proper que ha 
rebut sang o n’ha donat. És una cosa 
que no penses en el dia a dia. Alesho-
res, s’ha de posar davant dels ulls, ja 
sigui per xarxes socials, per ràdio, te-
levisió, com sigui. Aleshores, si par-
lem amb els infants ja creixen sabent 
que això existeix i quan siguin adults 
podran decidir si seran donants o 
no, però almenys ja saben que això 
existeix i és de vital importància. Per 
exemple, vam fer un conte infantil 
amb un vídeo de sis minuts i està 
adreçat a nens més petits, però en-
cara no ho hem pogut tirar endavant 
perquè va arribar la pandèmia. Tot i 
això, pensem que al 2023 promocio-
narem més aquest vídeo, que està 
penjat a les nostres xarxes. També 
hem fet un joc de taula. És molt di-
vertit. - José Luis Rodríguez 

És auxiliar tècnica de farmàcia i, des de fa 
quatre anys, és una de les delegades de la 
Llagosta de l’Associació de Donants de Sang 
del Vallès Oriental. Des d’aleshores, s’ha 

ciutadania de la importància de la donació 
de sang. Això sí, ella per una malaltia no pot 
ser donant, ara per ara, però anteriorment ho 
havia estat. 

Silvia López

“Un donant de sang se 
sent bé, sap que ajuda
i és necessari”
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El Club Esportiu La Llagosta 
va fer el 19 de novembre la 
presentació de la temporada 
al Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert amb una gran 
presència de públic. L’entitat 
ha creat una estructura feme-
nina amb quatre equips i ara 
té un total de 18 conjunts. 

Futbol femení

La novetat d’aquesta campa-
nya és l’apartat femení amb un 
aleví, dos infantils i un cadet. 
“Tenim tres etapes forma-
tives en el futbol femení, el 
que ens donarà continuïtat 
la pròxima temporada per 
seguir creixent en la nova 
estructura del club”, va ex-
plicar el coordinador, José 
Ángel Venero, que aspira a 
crear un primer equip femení 
en un futur. La resta d’equips 
són masculins amb dos d’es-
coleta, dos prebenjamins, tres 
benjamins, dos alevins, dos 
infantils, un cadet, un juvenil 

FUTBOL
L’entitat ha creat una estructura femenina amb quatre conjunts

El Club Esportiu La Llagosta 
compta amb 18 equips

i un amateur. Entre les estruc-
tures femenina i masculina, el 
club suma un total de 250 es-
portistes. “Hem passat d’uns 
170 esportistes la tempora-
da passada a superar la xi-

quatre equips femenins en 
la nova estructura i tenim 

completa la masculina, 

l’amateur”, va dir satisfet el 
president del CE La Llagosta, 
Santi Chacón. La presentació 
va comptar amb música, un 
canó d’escuma i la inaugura-
ció del nou videomarcador del 
camp municipal. - J.L.R.B.

PÀDEL

El Pàdel Club La Llagosta 
aconsegueix tres ascensos

El Pàdel Club La Llagosta ha 
celebrat tres ascensos a les 
lligues territorials de la Fe-
deració Catalana de Pàdel. El 
femení A va acabar la compe-
tició al primer lloc de la Sego-
na Divisió del Vallès i assoleix 
l’ascens a la Primera Divisió del 
Vallès. El femení B va ser tercer 
al grup A de la Sisena Divisió 
del Vallès i puja a la Cinquena 
Divisió del Vallès. Pel que fa als 
homes, el masculí B va con-
cloure la temporada en tercera 
posició del grup D de la Sisena 

Divisió del Vallès i puja a la Cin-
quena Divisió del Vallès. “L’ob-
jectiu d’aquests tres equips 
era l’ascens i ho hem aconse-
guit, estem molt contents. A 
més, els segons equips estan 
formats per jugadors i juga-
dores de la nostra escola, el 
que ens permet seguir evolu-
cionant”, ha explicat Roberto 
Villarreal, responsable del Pà-
del Club La Llagosta. 
El sènior masculí A va assegu-
rar la permanència a la Divisió 
d’Honor B. - J.L.R.B.

BÀSQUET

El CB La Llagosta 2017 va fer 
la presentació de la temporada

El CB La Llagosta 2017 té 
aquesta temporada una cin-
quan tena d’esportistes en un 
to tal de sis equips. L’entitat va 
ce lebrar l’acte de presentació 
el 19 de novembre al CEM El 
Tu ró. El CB La Llagosta 2017 té 
un equip d’escoleta, un premi-
ni mixt, un mini mixt, un infan-
til masculí, un cadet masculí 
i un sub-25 masculí. “El pri-
mer any hi havia dos equips 
i ara podem presentar cinc 

conjunts competitius i un 
d’escoleta. Anem a poc a poc, 
però estem contents per gau-
dir amb la promoció del bàs-
quet”, va explicar la coordi-
nadora del club, Rosa Ca rrillo. 
“Fomentem la formació en 
els equips. Si volem que els 
nostres equips siguin cada 
vegada millors, han de tenir 
un bon aprenentatge”, va dir 
la presidenta, María José Gar-
cía. - José Luis Rodríguez

La imatge amb tots els conjunts del club.

FUTBOL SALA

Segona victòria per al sènior A 
del FS Unión Llagostense

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va aconse-
guir el cap de setmana passat 
la segona victòria de la tem-
porada. El conjunt de la nostra 
localitat va guanyar a la pista 
del Premià de Mar per 3 a 5. 
Al descans, el resultat era d’1 
a 3. Álex Pérez va fer dos gols 
i Patxi, Alonso i Saavedra, un 
cadascun.
El FS Unión Llagostense ocupa 
l’onzena posició amb set punts 
al grup 1 de Barcelona de la 
Segona Catalana. Dissabte, re-
brà la visita de la Unió Futbol 
Sala Mollet, que és sisè amb 12 
punts.
D’altra banda, el sènior B va 
guanyar la jornada passada 
l’Arenys de Munt B per 7 a 2 
amb tres gols de Carlos Rodrí-
guez, dos d’Óscar Cubero, un 
d’Heredia i un altre de Nava-
jas. L’equip que entrena Dani 

del grup 1 de Barcelona de 
la Tercera Catalana amb 15 

punts. El seu proper rival serà 
l’Òrrius, que és tercer amb 13 
punts.
El sènior C va derrotar dissabte 
el Quatre Camins per 3 a 1. Van 
marcar Dani Muñido, Johathan 
i Sergio Cruz. Els llagostencs  
són segons, empatats amb el 
líder, el Llinars. Ara, jugaran 
contra el Montornès, que és el 

HANDBOL

L’Handbol Club Vallag jugarà 
aquesta jornada a casa contra 
el Sant Andreu de la Barca des-
prés de descansar el cap de set-
mana passat. El conjunt dirigit 
per Javi Iglesias s’enfrontarà a 
un dels millors equips del grup 
B de la Tercera Catalana.
El Vallag suma vuit punts, ha 
guanyat quatre partits i n’ha 
perdut altres quatre. En aques-
tes primeres vuit jornades de la 
competició ha marcat 221 gols i 
n’ha encaixat 219.
En el darrer partit disputat, els 
llagostencs va perdre per 32 a 
28 contra el Laietà d’Argentona, 
un altre conjunt situat a la part 

va signar un mal inici de partit 
amb un parcial de 8 a 2, que li  

del partit. Al descans va acon-
seguir escurçar la diferència 
(18-15), però, a la represa, els 
locals van ampliar el seu avan-
tatge. - J.C. / J.L.R.B.

El Vallag rep el 
Sant Andreu de 
la Barca
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L’ENTITAT Associació Pessebre Vivent

CALVO SÁNCHEZ

NADAL

CALVO SÁNCHEZ

CARRERAS ARBAT 

VILA

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 42 44)

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

VILA
11 de Setembre, 65
(93 031 49 48)

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

Violència de gènere  016

Assetjament escolar   
 900 018 018

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: 2006
Membres: 40
Correu: tererub@hotmail.com
Xarxes socials: Facebook

El cap de setmana d’abans del 
Nadal, els veïns i veïnes de la 
nostra localitat i les persones 
que ens visiten poden gaudir 
del Pessebre Vivent de la Lla-
gosta. Amb gairebé 40 anys 
d’història, el Pessebre és una 
de les cites clàssiques de les 
festes nadalenques a la nostra 
població.

L’Associació Pessebre Vivent 
de la Llagosta aplega cada any 
a un bon nombre de voluntaris 
i voluntàries de totes les edats 
que preparen cada una de les 
escenes del Pessebre, pastors, 
llenyataires, pescadors, fus-
ters, els Reis Mags, els àngels, 
Josep, Maria,... 

Prop d’una quarantena de per-
sones ja han iniciat els assajos 
de la present edició. Tot i això, 
la participació encara està 
oberta i qualsevol persona, de 
qualsevol edat, pot apropar-se 
els diumenges, a partir de les 
12 h, al Parc Popular per for-
mar part del Pessebre Vivent. 

El Pessebre Vivent es conver-
teix durant els dos mesos que 
duren els assajos en un espai 
de convivència familiar, on pa-
res i mares que des de petits en 
formen part porten ara als seus 

d’acollida, ja que darrerament 
s’han afegit persones nouvin-
gudes a la nostra localitat. 

La feina, però, va més enllà del 
temps d’assaig. Cal preparar 

tuari, la llum, el so... Tota una 
feina que no es veu, però que 

Canvis per adaptar-se

Els primer anys, el Pessebre va 
estar vinculat a la Parròquia de 
Sant Josep, més concretament 
al Racó d’Esplai Sant Josep. 
Després d’un temps, un grup 
de persones va prendre el re-
lleu i va continuar amb l’esce-

del costat de l’església. Amb 
el temps, el Pessebre va anar 
creixent i es va decidir cons-
tituir una entitat, l’Associació 
Pessebre Vivent de la Llagosta, 
i la representació es va tras-
lladar al Parc Popular. L’espai 
permetria ampliar les escenes 
i acollir millor la gran quantitat 
de públic que aplegava. 

El Pessebre Vivent s’ha anat 
adaptant a les normatives vi-
gents en cada moment. Fa 
un temps hi havia un bu rro, 
gallines, conills,... Tots els 
animals els cedien veïns del 
poble, com l’Isidre Pagès o el 
Pepe Martín. Hores d’ara, els 
animals han estat substituïts 

no permet l’exposició dels ma-
teixos.

Durant tot aquest temps, no-
més s’ha deixat de represen-
tar una vegada, el 2020, a 
causa de les restriccions pro-
vocades per la pandèmia de la 
Covid-19. - Xavi Herrero

FITXA

AGENDA Desembre
FINS AL 9 DE DESEMBRE
PROVES DE COL·LOCACIÓ CURSOS 
DE CATALÀ
Al web www.cpnl.cat/inscripcions

EXPOSICIÓ CONCURS ESTATAL DE 
FOTOGRAFIA
De dilluns a dijous, de 18 a 21h
Al Centre Cultural
Foto-Club La Llagosta

10 | DISSABTE
TEATRE. La motxilla de l’Ada, de 
Teatre al detall.
Entrada anticipada 3,5 euros a l’OAC 
i a www.llagosta.cat/entrades
A les 18.30 h, al Centre Cultural

10 I 11 | DISSABTE I 
DIUMENGE
EXPOSICIÓ DE PLAYMOBILS
De 10 a 20 h, al Centre Cultural

DESEMBRE
INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ 
Inscripció presencial amb cita prèvia 
(cal trucar al 634 25 47 61).
Preferent exalumnes últim any, 15 de 
desembre, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, 
i 16 de desembre, de 10 a 13 h.
Oberta, 19 i 20 desembre, de 10 a 13 
h i de 16 a 19 h.
Inscripció en línia al web 
www.cpnl.cat/inscripcions.
Els cursos presencials començaran 
el 9 de gener. 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h

Dilluns i dimecres de 16 a 18 h.
- Curs bàsic 2

del Pintor Sert
Tarda: Can Pelegrí
Consorci per a la Normalització 
Lingüística

DE GENER
CASAL D’HIVERN
Dies laborables, de 9 a 13 h. Servei 
d’acollida, de 8 a 9 h, i de menjador, 
de 13 a 15 h.
Més informació a les xarxes socials 
del Dijoc.
A l’Escola Joan Maragall
Club d’Esplai Dijoc

DE GENER
CAMPUS ESPORTIU
Del 27 al 31 de desembre i 3, 4, 5 i 7 
de gener, de 9 a 13 h. 
Servei d’acollida, de 8 a 9 h, i de 
migdia, de 13 a 14 h.
Inscripcions del 5 al 22 de desembre 
al web www.cemelturo.com.
Al CEM El Turó
CEM El Turó

AGENDA BIBLIOTECA

14 | DIMECRES
PRESENTACIÓ
Somos gilipollas, de José Ramón 
Vera, amb il·lustracions de Roger 
Wilson i pròleg de Pilar Argudo.
Amb la presència de l’autor.
A les 19 h, al Saló de plens

Nit de Reis 2023

Arribada dels Reis Mags a les 17.30 h al carrer de 
l’Estació. El recorregut pels carrers de la Llagosta 
finalitzarà a la plaça d’Antoni Baqué a les 19 h. Allà 
tots els nens i nenes de la Llagosta podran donar la 
seva carta als Reis Mags.

5 de gener



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

Edita:
Ajuntament de la Llagosta 

Dipòsit legal: 
B-15.392-2013 

Coordinació:
Juanjo Cintas 

Redacció: 
Departament de Comunicació
(Xavi Herrero, José Luis Rodríguez 
Beltrán i Juanjo Cintas)

Xavi Herrero 

Impressió i Publicitat:
Gestió Publicitària Local SCCL 
(tel. 654 36 89 74) 

Distribució: 
Àrea Distribucions / Areamania 

Tiratge: 6.500 exemplars 

Web: laLlagostainforma.cat

E-mail: info@lallagostainforma.cat 

Tancament d’aquesta edició: 
9.30 h del 30 de novembre

La Llagosta informa no es fa responsable de les 
opinions expressades per la ciutadania, els grups 
municipals o algun col·laborador puntual d’aquest 
periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els 
escrits no poden atemptar contra la dignitat de les 
persones.
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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1960.
Actual avinguda del Primer de Maig.

Actual avinguda del Primer de Maig encara sense 
urbanitzar. Es pot observar els blocs del nou barri 
de la VECASA a l’esquerra. La futura avinguda servi-
ria per connectar aquest nou barri amb la resta del 

l’actual rotonda entre el carrer de l’Estació, carrer 
de Vic i avinguda del Primer de Maig. Al centre, hi 
ha un establiment provisional destinat a xurreria.
Aquest espai al llarg de la història ha rebut diverses 
denominacions. El 1962 la part sud s’anomenava 

del carrer d’Anselm Clavé. El 1965, travessia de la 
Paz. A partir de 1966, avinguda de la Paz, ja en tota 
la seva longitud actual, i, des de 1979, avinguda del 
Primer de Maig.
Actual avenida Primer de Maig aún sin urbanizar. 
Se puede observar los bloques del nuevo barrio de 
la VECASA a la izquierda. La futura avenida servi-
ría para conectar este nuevo barrio con el resto del 
casco urbano. La fotografía está tomada desde la 
zona de la actual rotonda entre la calle Estació, calle 
Vic y avenida Primer de Maig. En el centro, hay un 
establecimiento provisional destinado a churrería.
Este espacio a lo largo de la historia ha recibido 
diversas denominaciones. En 1962 la parte sur se 
llamaba travesía Anselm Clavé, coincidiendo con 

de la Paz. A partir de 1966, avenida de la Paz, ya 
en toda su longitud actual, y, desde 1979, avenida 
Primer de Maig.
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Cargados de ilusiones
Desde el Partido Socialista de La Llagosta, queremos desear a todo el pueblo 

Para que eso sea así, desde el Ayuntamiento, hemos puesto nuestro granito de 

regalo estas navidades, un gran trabajo que los Reyes Magos y el Ayuntamiento 
a través de Servicios Sociales, hacen, para que en un día tan especial todos los 

Aunque sean días festivos, seguiremos con el mono de trabajo puesto poniendo 
a punto el pueblo, con la poda anual, la mejora del paseo Pintor Sert y la mejora 
de pasos elevados y asfaltado que empezará en Enero, para dar los últimos 
retoques y acabar de ejecutar nuestro plan de Gobierno, donde hemos ejecutado 
más de un 90% de todo lo que propusimos cuando iniciamos esta legislatura. 

Trabajando a tu lado, para mejorar La Llagosta. 

Curs suspès, anem a recuperació

a faltar molta feina a fer per part de l’Equip de Govern. 

Estem acostumades a llegir tots els seus escrits per aquesta publicació, com si 
fos la llista de la compra. Un llistat de temes que poder part de la ciutadania no 
comparteix o no s’ajusta a la realitat del poble.

Poder, si tinguéssim en marxa la nova licitació del servei de neteja, que després 
de 2 legislatures hauria d’haver estat adjudicada i en marxa. Si després d’aquests 
vuit anys de govern haguéssim tingut remunicipalitzada la gestió de l’Aigua del 
poble o bé si després de tot aquest temps i després de portar l’ensenya de la 
Participació Ciutadana com a emblema tinguéssim un nou ROM, per potenciar 
aquesta participació de la ciutadania als Plens i que no fes falta que els partits 
polítics presentin i defensin les mocions que ens fan arribar les entitats. Si 
tot això fos una realitat, potser no faria falta que en els plens les preguntes 
siguin sempre les mateixes. Faria que el discurs i la política del poble fos més 
enriquidora i no estar estancats, any darrere any, en els mateixos temes; Neteja,
Aigua, Participació Ciutadana, Gestió Serveis, etc.

D’altra banda, aquest escrit serà l’últim abans de les festes de Nadal, volem 
recordar-vos que el comerç local està a la disposició dels Reis Mags i desitjar-

Per un sistema de Rodalies que funcioni
Aquest passat mes de novembre, des d’ERC vam presentar una moció per a 
exigir les inversions pendents i les millores del sistema de Rodalies, així com el 
seu traspàs, ja que l’incompliment constant en l’execució de les inversions en el 
sistema de Rodalies per part del govern espanyol suposa una gran problemàtica 
per a les persones usuàries d’aquest servei. 

i 2020 en inversions d’Adif i Renfe a Catalunya, només se n’ha executat el 40%. 

A més, nosaltres creiem que és imprescindible garantir un servei ferroviari 
públic, digne i de qualitat, que garanteixi el dret a la mobilitat i al desplaçament 

exigim a l’Estat espanyol la urgent execució de la inversió estructural pendent a 
tot el sistema per a assolir una xarxa de qualitat, així com el traspàs immediat 
d’aquesta competència, acompanyada dels recursos necessaris per a la seva 
gestió. 

Per últim, també instem a totes les administracions a treballar tant en la línia 

mitigació dels efectes nocius del canvi climàtic, amb accions per a incrementar 
l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat.

Asistiendo a un espectáculo impresentable

La obsesión por el lenguaje es una característica de los populismos. Propaganda, 
transformación social y guerra cultural. Las nuevas formas de violencia sexual 
que están provocando alarma, como las agresiones grupales o la sumisión 
química, se fuesen a combatir mejor a través de la demolición completa de lo 
que articulaba el Código Penal. La norma ya sirve para excarcelar a agresores 
sexuales o rebajarles la pena.

Por ese motivo hace tabla rasa de todos ellos elimina la necesaria distinción 
semántica entre abusos y agresiones -hasta ahora más graves, al ser violentas-. 
Si todo es lo mismo, el resultado inevitable es una rebaja generalizada de las 
penas, incluso para las conductas más repugnantes. Nunca los ciudadanos 
habíamos visibilizado con tanta crudeza las consecuencias para la seguridad 
jurídica de legislar a golpe de activismo. La conmoción puede ser mayor si se 

imparable, ya no hay forma de evitar que la ley más favorable se aplique, aunque 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al Consejo de Estado 
advirtió de lo que ocurriría si se aprobaba la ley del sí es sí. Se prescindió de 
uno y de otro, como también la supresión del delito de sedición, que llegará 
al Congreso sin informes técnicos que sostengan semejante acometimiento 
hacia los equilibrios del orden constitucional. Negociando con ERC una rebaja 

Estamos asistiendo a un espectáculo impresentable y obsceno.

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


