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En Desenvolupament econò-
mic i foment de l’ocupació s’ha 
executat ja el 93% del que hi 
havia previst; en Transparèn-
cia, participació i bon govern, 
el 88%; en Igualtat d’oportuni-
tats i benestar social, el 78%; i 
en Regeneració urbana i sos-
tenibilitat, el 69%. En total, ja 
són realitat 140 accions i 16 
estan en procés.

Participació ciutadana

Durant aquest mandat s’han 
posat en marxa els pressupos-
tos participatius, mitjançat els 
quals la ciutadania ha pogut 
escollir el destí d’una part dels 
diners que té l’Ajuntament 
cada any. A més, es va organit-
zar un procés de participació 
ciutadana sobre el futur de la 
masia de Can Baqué.
Una altra de les accions que 
s’ha portat a terme ha estat 
la reforma del carrer de Sant 
Miquel per tal de facilitar que 
la ciutadania pugui passe-
jar sense haver de compartir 
l’espai amb els vehicles. Tam-
bé, s’ha reformat la vorera de 
l’avinguda del Primer de Maig.  
L’equip de govern també ha 

treballat en la creació de més 
places d’aparcament a la nos-
tra localitat.
La ciutadania ja va poder gau-
dir l’estiu passat del Parc d’ai-
gua de la plaça d’Europa, la 
primera instal·lació d’aques-
tes característiques a la Lla-
gosta. També s’ha renovat la 
gespa del Camp Municipal de 
Futbol Joan Gelabert.  
A més de les accions contem-
plades al PAM, l’Ajuntament 
va haver d’actuar per fer front 
a les conseqüències econò-
miques derivades de la pan-
dèmia de la Covid-19. Així es 
van haver de destinar recur-
sos en el marc del Pacte per 
la Reconstrucció Econòmica i 
So cial del municipi de la Lla-
gosta. “Sense esperar-ho, va 
arribar la Covid i vam haver 
de canviar els plans priorit-
zant la gestió de la pandèmia 
i la recuperació econòmica i 
social de la Llagosta”, ha dit 
l’alcalde, Óscar Sierra. “Amb 
la pandèmia vam perdre 
un any de gestió del nostre 
PAM, però ho estem recupe-
rant i les properes setmanes 
veurem moltes coses no-
ves”, ha afegit. - Juanjo Cintas

L’equip de govern municipal ha executat 
ja el 80% del Pla d’Acció de Mandat
Quan falten poc menys de cinc mesos per a les properes 
eleccions municipals, l’equip de govern de l’Ajuntament de la 
Llagosta ha executat el 80% del Pla d’Acció de Mandat (PAM) 
2019-2023. A més, un altre 9% de les accions previstes està en 
procés d’execució. El PAM estava dividit en quatre grans àrees: 
Igualtat d’oportunitats i benestar social, Desenvolupament 
econòmic i foment de l’ocupació, Regeneració urbana i 
sostenibilitat i Transparència, participació i bon govern. 

El carrer de Sant Miquel. El Parc d’aigua de la plaça d’Europa. 

El procés de participació ciutadana de Can Baqué. Nova gespa al camp de futbol.
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Els Reis Mags d’Orient no van 
faltar a la seva cita amb la ciu-
tadania de la Llagosta. Van fer 
un recorregut pels carrers de 
la nostra localitat que va aca-
bar a l’escenari de la plaça 
d’Antoni Baqué per recollir les 
cartes dels infants.

Cavalcada

En aquesta ocasió, es va po-
der celebrar la Cavalcada de 
Reis amb plena normalitat. Els 
Reis van estar acompanyats 
per diferents entitats, el CB 
La Llagosta 2017, Aspayfacos, 
l’AMPA de l’Escola Sagrada Fa-
mília, l’AMPA de l’Escola Les 
Planes, els Saltats, l’Associació 
Pessebre Vivent, el Club d’Es-
plai Dijoc i Lotokotó. 
Els Reis d’Orient van accedir 
a l’Església de Sant Josep per 
fer la tradicional ofrena d’or, 
encens i mirra al nen Jesús. 
Després, van pujar a l’escena-
ri de la plaça d’Antoni Baqué, 
on van recollir les cartes dels 
infants. 

Durant les darreres setma-
nes, s’han desenvolupat a la 
Llagosta diferents actes en 
el marc de la programació de 
Nadal i Reis. Un gran nombre 
de persones van assistir a la 
festa de Cap d’Any que es va 
celebrar al CEM El Turó amb 
la col·laboració de VIPS. 

SOCIETAT
Diferents entitats van acompanyar Melcior, Gaspar i Baltasar

La Cavalcada dels Reis
Mags torna a la normalitat

D’altra banda, el Centre Cul-
tural es va omplir el 29 de 
desembre durant el concert 
que va oferir el grup La quin-
ta voce. El públic va ovacionar 
els artistes, que van protago-
nitzar un espectacle de gran 
qualitat. - Juanjo Cintas / José 
Luis Rodríguez

El rei Melcior arriba a la plaça d’Antoni Baqué.

L’entitat Resistència Literària 
va muntar un mercat de Nadal

CULTURA

L’associació Resistència Lite-
rària de la Llagosta va celebrar 
el 10 de desembre la primera 
edició del Mercat de Nadal, que 
es va ubicar a la plaça d’Antoni 
Baqué des de les deu del matí 

la jornada, es van vendre pro-
ductes típics nadalencs i un 
grup d’escriptors i escriptores 
van ser-hi amb les seves novel-
les publicades.
Entre els escriptors i escripto-
res, hi havia Andrés Hernán-
dez, José Ramón Vera, Mayte 
Bonilla, Eva Villanueva, Cris 
Pino, Gabino Serrano, Manuel 
Gris, Beatriz Fernández i Óscar 
G. Beteta. També, es van ven-

dre productes artesans i l’Asso-
ciació Juvenil contra l’LGTBI-
fòbia de la Llagosta també va 
muntar una paradeta. 
“Estem molt contents per-
què ha passat molta gent per 
aquest mercat nadalenc, so-
bretot s’han pogut vendre 
detalls nadalencs i llibres 
d’autors i autores de Resis-
tència Literària per regalar 
al Nadal”, va explicar una de 
les portaveus de Resistència 
Literària, Mayte Bonilla, que 
voldria repetir l’experiència el 
Nadal del 2023. Durant la jor-
nada, també es va fer el sor-
teig d’una panera. - José Luis 
Rodrígue  z Beltrán

Una de les parades del Mercat de Nadal. 

SOCIETAT

El passeig de l’11 de Setembre 
va estrenar llums de Nadal

Els llums de Nadal dels carrers 
de la Llagosta van ser encesos 
el dia de Santa Llúcia, com és 
tradició a la nostra localitat. 
Operaris de la Brigada Muni-
cipal d’Obres van instal·lar di-
ferents elements decoratius de 

llums nadalencs per la nostra 
localitat. Entre les novetats, hi 
havia llums nous a la rambla de 
l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre i es van poder veure altres 
ja emblemàtics, com l’arbre de 
Nadal. - J.L.R.B.

Fins al 20 de gener, es pot 
participar en la consulta so-
bre el procés participatiu per 
a la redacció del reglament 
de participació ciutadana de 
la Llagosta. Les persones in-
teressades a fer propostes 
han d’accedir a la plataforma 
de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de la Llagosta 
(www.llagosta.cat/participa). 
Per participar-hi, cal regis-
trar-se prèviament.
En el marc de la consulta, el 
dia 17 de gener, el Centre Cul-
tural acollirà a les 18.30 h un 
taller participatiu obert a tota 
la població.
La comissió de seguiment 
del procés participatiu per a 
la redacció del reglament de 
participació ciutadana de la 
Llagosta es va reunir el 20 de 
desembre a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament. Aquest grup 

SOCIETAT

Consulta ciutadana sobre
el reglament de participació

motor està format per polí-
tics, tècnics municipals i ciu-
tadans. Durant la reunió es va 
explicar el pla de treball, que 

trimestre d’aquest 2023 amb 

la redacció del reglament de 
participació ciutadana i la 
proposta d’aprovació inicial 
en un ple. Al febrer, s’intenta-
rà enllestir la redacció del re-
glament. - J.L. Rodríguez

Reunió celebrada el 20 de desembre.
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La Murga va lliurar el 20 de 
desembre a l’Hospital Vall 
d’Hebron els 2.769,77 euros 
que va recaptar el 2022 en di-
ferents accions solidàries a la 
Llagosta per a la investigació 
de la cavernomatosis quísti-
ca. L’acte va tenir lloc a l’Edi-

tament de la Llagosta amb la 
presència de representants 
de la Murga; del cap del Servei 
de Neurocirurgia de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron, Fuat Arikan 
Abelló, i dels regidors Mariano 
García i Fran Ruiz.

Agraïments

La Murga va recollir els diners 
durant la celebració de la Cer-
cavila canalla i durant dos ac-
tes de la Festa Major, la pae lla 
popular i la Murga Tapa. “La 
gent es pensa que tenim to-
tes les facilitats per investi-
gar, però no és així, qualse-
vol aportació ens ajuda”, va 
dir Fuat Arikan, que va agrair 
l’aportació de la Murga. “Per 
a investigació i docència, no 

SOLIDARITAT
Els diners es destinaran a investigar la cavernomatosis quística

La Murga lliura 2.769 euros
a l’Hospital Vall d’Hebron

hi ha partides pressupostà-
ries, hem de buscar beques 
i ajuts”, va explicar el cap del 
Servei de Neurocirurgia de 
l’Hospital Vall d’Hebron. “En 
els darrers anys, només hi 
ha hagut fons per investi-
gar sobre la Covid; el 2019 
teníem 16 persones per a 
investigació al nostre de-
partament i ara només n’hi 

ha quatre”, va detallar Fuat 
Arikan.
Mariano García va destacar la 
feina de la Murga, de la qual va 
remarcar “el seu esperit de 
solidaritat”. García també va 
agrair a la població les seves 
aportacions. 
Fran Ruiz va dir que “la Lla-
gosta és un poble molt soli-
dari”. - Juanjo Cintas 

Acte de lliurament de la donació a l’Hospital Vall d’Hebron.

Ja està en vigor el canvi de 
nom del passeig del Pintor 
Sert, que ara és el passeig de 
l’Alcalde José Luis López Se-

nomenclatura va ser acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta el 8 d’octubre, quan 
també es va  concedir el títol 
de Fill Adoptiu de la Llagosta 
a l’exalcalde José Luis López 
Segura.
Les persones que resideixen 
en aquest passeig no han de 
fer cap tràmit administratiu 
arrel del canvi. L’Ajuntament 
de la Llagosta ja s’ha encarre-

als organismes oportuns per 
al seu coneixement i efectes. 
L’Ajuntament ha enviat a les 
persones implicades un cer-

d’octubre per tal que puguin 

SOCIETAT

Pintor Sert passa a ser Alcalde 
José Luis López Segura

disposar d’ell per a futures 
possibles gestions adminis-
tratives, com ara renova cions 
del DNI, del carnet de con-
duir o compra-venda o lloguer 

d’habitatges o locals del pas-
seig. 
Así, ara mateix, no és obliga-
tori fer cap gestió al respecte. 
- Juanjo Cintas

Una de les noves plaques del passeig.



Inversions a parcs infantils
Els parcs infantils són un espai d'oci i trobada de la ciutadania. Nens i nenes, pares i 
mares, avis i àvies, gaudeixen cada dia d'ells. 

Durant el mandat 2015-2019 vam invertir més de 520.000 euros en la millora de diversos 
parcs. En aquest mandat, hem continuat fent una aposta important per millorar aquests 
espais públics. Amb una inversió de 458.317 euros, s’han renovat  cinc parcs infantils i 
s’ha construït el primer parc d’aigua de la Llagosta. 

TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
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L’Hospital de Mollet va inau-
gurar el 16 de desembre l’am-
pliació del Servei d’Urgències 
amb la presència del conseller 
de Salut de la Generalitat, Ma-
nel Balcells. Les noves instal-
lacions permeten augmentar 
les urgències de 1.000 a 1.500 
metres quadrats.
Les obres, iniciades el mes de 
març de 2022, han permès 
guanyar espais i incrementar 
confort per a usuaris i profes-
sionals. Aquest projecte dona 
resposta a l’augment de la 
població de referència, entre 
elles la Llagosta, i a l’incre-
ment de de mandes especialit-
zades d’aten ció urgent, a la ve-
gada que permet reordenar els 
circuits assistencials, aporta 
més intimitat i seguretat per 
als pacients i facilita les tas-
ques dels professionals. L’es-
pai compt a amb onze punts 

d’atenció més. Això permet 
sectoritzar els diferents pro-
cessos i establir una atenció 
especialitzada per a pacients 
fràgils, pediàtrics, de trauma-
tologia i de cirurgia. També 
s’ha incorporat una sala de 

SALUT
S’han incrementat els punts d’atenció als pacients

L’Hospital de Mollet inaugura 
l’ampliació d’Urgències

Diag nòstic per la Imatge dins 
el mateix servei. 
Per minimitzar l’afectació 
d’Urgències, l’obra es va fer en 
tres fases: nou accés d’ambu-
làncies, ampliació i reforma 
interior. - J.L. Rodríguez

SOCIETAT

La Murga va celebrar la
botifarrada al Parc Popular

La Murga va organitzar la tarda 
del 18 de desembre una nova 
edició de la botifarrada al Parc 
Popular. Una desena de mem-
bres d’aquesta entitat es van  
encarregar de portar a terme 

l’acte. La Murga va repartir 70 
quilos de botifarra, 30 quilos 
de pa i vuit litres de vi. La boti-
farrada va ser la darrera activi-
tat que va organitzar la Murga 
l’any 2022. - J.C.

Membres de la Murga, durant la botifarrada.

SOCIETAT

Nova edició del Cicle de passejades
L’Ajuntament de la Llagosta 
tornarà a oferir el Cicle de pas-
sejades per a la gent gran, jun-
tament amb la Diputació de 
Barcelona i altres municipis 
de la província. Novament, la 
marxa nòrdica serà la tècnica 
que es farà servir a les cami-
nades. En aquesta ocasió, la 
Llagosta ha quedat enquadra-
da amb Sant Pol de Mar, Mar-
torell i Roda de Ter.

La primera sortida d’aquest 
nou cicle està prevista per al 
18 de gener a Sant Pol de Mar. 
Al febrer, l’excursió serà a Mar-
torell. La Llagosta i el seu en-
torn serà l’escenari de la sorti-
da del març. A l’abril,  s’anirà a 
Roda de Ter i, al maig, es farà 
la cloenda a un lloc encara per 
determinar.
Com a l’edició passada, el 
nombre de places estarà limi-

tat a 52 persones i la inscrip-
ció es farà per ordre d’arriba-
da. Amb la resta de persones 
que s’inscriguin, es crearà una 
llista d’espera. 
Les dates d’inscripcions del 
Cicle de passejades per a la 
gent gran es publicaran amb 
anterioritat a cada una de les 
sortides. Totes les inscrip-
cions s’hauran de fer al Casal 
d’Avis. - Xavi Herrero

CULTURA

Concert de Nadal de l’Escola 
Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música va celebrar el 22 de desembre el 
Concert de Nadal. A l’escenari del Centre Cultural van pujar di-
ferents grups, distribuïts en duets, els cors Petits Oxalaires, els 
Oxalaires i Oxalà, la banda JAMyX i els conjunts de corda. - J.L.R.

El nou Servei d’Urgències de l’Hospital de Mollet. 
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Amb una gran presència d’es-
pectadors, es va celebrar el 18 
de desembre al Parc Popular 
l’edició número 38 del Pesse-
bre Vivent de la Llagosta. Una 
quarantena de persones vo-
luntàries van fer possible el 
Pessebre Vivent. 
Els espectadors, sobretot els 
infants, van gaudir de les di-
ferents escenes, així com de 
la presència dels Reis Mags 
d’Orient. La màxima respon-
sable de l’Associació Pessebre 
Vivent, Tere Rubio, va dema-
nar més persones voluntàries 
per tal que es pugui celebrar 
l’any que ve el Pessebre Vi-
vent. -  J. Cintas

CULTURA
Es demanen voluntaris per garantir la seva continuïtat

El 38è Pessebre Vivent es
va celebrar al Parc Popular

Programació d’espectacles
del Centre Cultural per al 2023

CULTURA

L’escriptor José Ramón Vera i 
l’il·lustrador Roger Wilson han 
publicat la tercera part del lli-
bre , que es titula 

. Novament, els 
dos llagostencs fan servir una 
trentena de relats que Vera va 

book i que Wilson va il·lustrar 
amb imatges entre els anys 
2019 i 2020.

Les il·lustracions

El llibre tracta diverses temà-
tiques, com ara un relat sobre 
la vida quotidiana a la Llagos-
ta, les bodes, el bàsquet o l’ali-
mentació. “Durant la pandè-
mia no vam voler publicar 
aquest tercer llibre i, ara 
que sembla que la situació 
es normalitza, hem decidit 

conductor entre els relats, 
hi ha una mica de tot”, ex-
plica José Ramón Vera, que 
assenyala que el valor afegit 
del llibre són les il·lustra cions: 
“quan vaig publicar els pri-
mers relats al Facebook sen-
se imatge, no van tenir gai-
re èxit. A partir de publicar 
les imatges de Roger Wilson 

amb els relats  va haver-hi 
un boom. Ara no puc en-

seva imatge”. 
Roger Wilson comenta que va 
començar com un col·labora-

ment se sent els llibres també 
seus. “Hem acabat sent molt 

els dos compartim la contra-
portada del llibre. Aquests 
relats amb il·lustracions són 

CULTURA
Els autors són José Ramón Vera i l’il·lustrador Roger Wilson

Publicada la tercera part

tant seus com meus”, diu l’il-
lustrador.
El pròleg del llibre l’ha escrit 
la periodista Pilar Argudo i es 
pot comprar mitjançant la pla-
taforma d’Amazon a un preu 
de 13,52 euros. Els dos llagos-
tencs van presentar la tercera 
part de la nissaga de relats Re-

,  el 14 
de desembre a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Llagosta.  
- José Luis Rodríguez Beltrán

Roger Wilson i José Ramón Vera (dreta). 
Ja està enllestida la programa-
ció estable del Centre Cultu-
ral de la Llagosta per a aquest 
2023. Per segon any conse-
cutiu, l’Ajuntament ha prepa-
rat un calendari d’espectacles 
professionals per apropar la 
cultura a la nostra localitat.
Aquest any, hi ha previstes nou 
actuacions. La primera pro-
posta tindrà lloc el 22 de gener. 
La Companyia La Barni Teatre 
portarà 

, un musi-
cal que ja ha trepitjat els esce-
naris de Madrid i Barcelona.

Més obres

Les altres obres teatrals pro-
gramades són 

, de La Carpa Produccions, el 
dissabte 4 de març i , 
de la Sala Flyhard, el 2 d’abril. 
Les representacions familiars 
tindran lloc el 4 de febrer, amb 
la Companyia Campi qui pugui 
i el seu nou espectacle 

 i el 2 de desembre, 

amb la Companyia Xip Xap i 
. Els monòlegs tornaran 

a tenir el seu espai a la progra-
mació del Centre Cultural, en 
aquesta ocasió amb el televisiu 
Bruno Oro. L’actor i humorista 
interpretarà el 21 d’octubre la 
seva darrera creació, , 
que parla sobre l’art de per-
dre’s, en via d’extinció en un 
món amb pressa que només 

Maps marca el camí, Spotify 
ens diu què escoltar i Tinder 
qui ens pot agradar.
El Centre Cultural acollirà tres 
concerts. El 8 de juliol actuaran 
Guillem Albà i la Marabunta, 
que, amb l’espectacle del ma-
teix nom portaran el seu circ 

prés de la Festa Major, el 30 de 
setembre, hi haurà un recital 
líric d’òpera i sarsuela que ens 
portarà la companyia de l’As-
sociació Òpera de Terrassa. La 
música de Los Aurora arribarà 
el 4 de novembre amb 

. - X. Herrero

Bruno Oro actuarà el 21 d’octubre a la Llagosta. 

Una de les escenes del Pessebre Vivent.



9 ACTUALITATNúm 98 | Gener 2023
lallagostainforma.cat 

Els organitzadors de la Zam-
bomba Solidària han fet un 
balanç molt positiu de les dues 
actuacions que van rea litzar el 
4 de desembre a la Llagosta. 
El Centre Cultural es va omplir 
durant les dues representa-
cions d’aquest espectacle 
que arribava a la seva vuite-
na edició de la mà de l’entitat 
llagostenca La Flamenca Unió 
Musical i de l’Hermandad Pas-
torcillo Divino de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Càncer infantil

El donatiu de l’entrada era de 
vuit euros. La recaptació de la 
Zambomba Solidària es desti-
narà, com sempre, a l’Hospital 
Sant Joan de Déu, concreta-
ment per al SJD Pediatric Can-
cer Center Barcelona. A més, 
aquest any l’organització va 
aconseguir sumar al projecte 

ponsoritzaven l’esdeveniment 
solidari. La vuitena edició de 
la Zambomba també va ser-
vir per incorporar a l’Associa-

ció Polseres Candela, que va 
oferir al vestíbul del Centre 
Cultural els seus productes 
solidaris, que serveixen per 
recollir fons per a la investi-
gació del càncer infantil. La 
Zambomba d’aquest any es 
va ambientar en una casa de 
l’aldea del Rocío de Huelva. A 
l’escenari, hi va haver més de 
50 persones entre guitarris-

CULTURA
La recaptació es va destinar a l’Hospital Sant Joan de Déu

Ple al Centre Cultural
amb la Zambomba Solidària

tes, percussionistes, cantaors 
i cantaores, ballarins i un cor 
infantil, que era una de les no-
vetats de l’espectacle.
A més de a la Llagosta, la 
Zambomba Solidària s’ha po-
gut veure en aquesta ocasió a  
Vilanova i la Geltrú, a Salou, al 
barri barceloní de Sant Martí,  
a Sant Boi, a Terrassa i a l’Hos-
pitalet. - Xavi Herrero

SOCIETAT

La Llagosta va acollir una
exposició de Playmobil

El vestíbul del Centre Cultural 
va acollir una exposició temà-
tica sobre l’oest americà amb 
peces de Playmobil els dies 10 i 
11 de desembre. La mostra es-
tava muntada sobre una gran 
maqueta que tenia diferents 
àrees, un fort militar, un poblat 
indi, un poble, una estació de 
tren i un riu. L’encarregada del 
disseny i del muntatge va ser la 

família Ortiz, Francisco, Fran 
i Eric, que va comptar amb 
la col·laboració de la família 
Boza, Jordi, Jan i Marc. 
Durant l’exposició, prop de 150 
persones van participar en el 
repte de trobar un Pare Noel, 
que estava amagat amb els in-
dis. Els organitzadors ja pen-
sen a fer una segona edició el 
2023. - J.L. Rodríguez

Dues persones, veient els detalls de l’exposició.

SOCIETAT

El Pare Noel va arribar  el 23 de desembre a la Llagosta per salu-
dar els infants en una rua pels carrers de la localitat. - J.L.R.

Un moment de l’actuació al Centre Cultural.

MEDI AMBIENT

Noves estacions per recarregar cotxes
Durant les properes setmanes, 
es posaran en marxa les tres 
noves estacions de recàrrega 
de vehicle elèctric de la Lla-
gosta. En cadascuna d’aques-
tes zones es podran recarre-
gar quatre vehicles.

Els nous punts de recàrre-
ga estan ubicats al carrer del 
Progrés, al carrer de Mollet 
(davant del Centre Cultural) i 
al pàrquing del carrer del Mer-
cat (al costat de l’Ajuntament). 
Les obres, que executa l’Ajun-

tament de la Llagosta, van co-
mençar el dia 14 de desembre. 
El darrer pas per tal que es 
posin en marxa aquestes es-
tacions és la connexió amb la 
xarxa elèctrica corresponent. 
- Juanjo Cintas



Diumenge, 22 de gener, a les 19 h
Ojos Verdes. Miguel de Molina in memoriam. Companyia La Barni Teatre

Programació d’espectaclesCultural 
LA LLAGOSTA

Entrades, 9 euros

Venda d’entrades: 

www.llagosta.cat/entrades

(plataforma entràpolis)

a la Ciutadania
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El Consorci de Residus del 
Vallès Oriental va fer durant 
uns dies a la Llagosta una 
campanya informativa i de 
sen sibilització per millorar la 
qualitat de la recollida selec-
tiva dels residus municipals 
i, més concretament, la d’en-
vasos lleugers, vidre i paper/
cartró. Un equip d’educadores 
ambientals es va encarregar 
de donar informació a peu de 
carrer sobre quines deixalles 
s’han de separar a casa de 
manera selectiva per després 
dipositar-les als contenidors 
corresponents d’envasos lleu-
gers, vidre, paper/cartró, or-
gànica i resta, i contribuir així 
a millorar la qualitat de la re-
collida selectiva, acció que té 
una conseqüència directa en 

A més, la campanya servia 
per recollir dades sobre com 
reciclen els veïns i veïnes de 

MEDI AMBIENT

Campanya a la Llagosta 
sobre reciclatge de residus

la nostra localitat i anotar els 
seus suggeriments o deman-
des per millorar la recollida 
selectiva. La campanya porta-
va per nom 

 i comptava 
amb la col·laboració de l’Agèn-

MEDI AMBIENT

Recollides més de cinc tones 
de residus a les minideixalleries

cia Catalana de Residus. L’ob-
jectiu principal era fomentar 
la consciència ciutadana so-
bre la importància de la reco-
llida selectiva, contribuint així 
a millorar els índexs de reci-
clatge. - Xavi Herrero

A la Llagosta, ja s’han superat 
les cinc tones de residus reci-
clats amb les cinc minideixa-
lleries que hi ha en diferents 
punts del nostre municipi. En 
concret, s’han dipositat en 
aquests elements 5.435,35 
quilos de residus (bombetes: 
785 kg; CD i DVD: 393,30 kg; 
cartutxos de tinta d’impresso-
ra: 218,05 kg; residus d’apa-

rells electrònics i elèctrics: 445 
kg; i piles, bateries i acumula-
dors: 3.594 kg).
Les minideixalleries de la Lla-
gosta recullen petits residus 
que pesen molt pocs grams 
però poden arribar a ser molt 
contaminants. Una pila botó 
pot pesar només un gram, però 
pot contaminar l’aigua d’una 
piscina olímpica. - J.C.

La campanya a peu de carrer. 
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Què el va portar a formar part de 
Protecció Civil de la Llagosta?
La nevada del 1986 em va cridar 
l’atenció. Vaig veure els voluntaris, 
em vaig animar i em vaig apropar. El 
que passa és que jo era menor d’edat, 
tenia quinze anys, i amb aquesta edat 
no pots fer res. Em vaig haver d’espe-
rar. Ara ja porto 35 anys, que es diu 
aviat.

I en aquest temps ha evolucionat 
molt el seu paper a Protecció Civil?
Sí, molt. He fet de tot, començant 

sent el cap operatiu de Protecció Civil 
a la Llagosta i el coordinador d’emer-
gències del municipi. M’ha costat la 
meva feina. També he de dir que soc 
el que soc gràcies a la meva parella, 
que aguanta que marxi quan sona el 
telèfon, sigui l’hora que sigui. Si la 

família més propera no m’aguantes-
sin, no hi seria aquí. 

I què sent quan li truquen?
A mi, sona el telèfon i em cremen els 
peus. Estic sopant amb la família, 
sona el telèfon, veig qui és i ja li dic, 
ves dient-me que em vaig can viant. 
Però tant a mi com a la resta de vo-
luntaris. Quan és una emergència, 
saps quan surts, però no saps quan 
tornaràs ni en quines condicions. 
Això suposa una inquietud per a to-

el d’atenció psicològica en situacions 
d’emergència, columnes de fum, cen-
tre d’acollida de primera intervenció, 
el d’extinció d’incendis forestals... 
Qualsevol cosa que surti, com a res-
ponsable, has d’estar preparat per-
què mai saps el que et podràs trobar.

El vostre àmbit d’actuació va més 
enllà de la Llagosta?
Sí. Quan sortim a qualsevol munici-
pi que ens demani ajuda, encara que 
vagi jo com a responsable, sempre 
anem supervisats pel municipi que 
ha demanat la col·laboració. A una 
emergència, el municipi afectat és 
qui té la veu cantant en tot moment, 
ja sigui Protecció Civil, el seu tècnic o  
el seu cap de policia.

En quin moment es troba Protecció 
Civil a la Llagosta?
Estem en un moment ascendent, re-
collint el que s’ha sembrat aquests 
darrers anys. Tenim el suport de 
l’Ajuntament, de l’inspector de la Po-

tres, i això és un valor afegit. 

Què destacaria d’aquests 40 anys? 
A mi em va cridar molt l’atenció, i 
encara no era voluntari de Protecció 
Civil, l’incendi del carrer de Balmes. 
Em va marcar molt. També el de 
plaça de Catalunya o el de Pere IV, la 
pandèmia...

tes les famílies de tots els voluntaris 
i voluntàries de Protecció Civil per 
molt mentalitzades que estiguin.

Quantes hores hi dedica al mes?
La veritat és que no les he calculades. 
Puc estar treballant i dedicar una 
estona a solucionar algun tema que 
tingui amb l’Ajuntament o alguna ne-
cessitat de serveis. Per exemple per 
al servei preventiu de la Cursa Popu-
lar, has de demanar ajuda i coordi-
nar-te amb altres caps d’operacions 
per veure quants voluntaris vindran, 
horaris... No ho puc calcular.

També ha canviat molt el sistema 
d’organització de Protecció Civil.
A la Llagosta, si no ens haguéssim 
mogut, possiblement no hauríem 
arri bat on som. Això era una cosa 
molt personal de qui ho va crear. Fins 
que els voluntaris van veure que hi 
havia més inquietuds al poble, més 
necessitats, que no s’arribava a tot. 
Els voluntaris mateixos vam dir que 
volíem canviar tot això. 

I en l’àmbit general?
Sí, molt. Des de l’any 1992 que l’Es-
tat va passar les competències a la 
Generalitat ha canviat molt i cada 
vegada més. També cada vegada 
t’exigeixen més. Per ser cap d’unitat, 

hi ha tots els cursos de formació com 

Quin paper vau jugar durant la 
pandèmia?
L’Ajuntament ens va convocar per 
fer el control d’accés al Mercat Muni-
cipal, al centre de repartiment d’ali-
ments de Rems, per portar els àpats 
als avis del menjador del Casal, la re-
collida d’inscripcions dels voluntaris 
ocasionals i coordinar el servei que 
prestaven. 

Quina imatge creu que té de Protec-
ció Civil la població de la Llagosta?
Jo crec que bastant bona. No diré que 
bona, bona, perquè segurament no 
agradarem a tothom. Però pel que 
percebo de la gent, bastant bona.

La Generalitat va concedir la Creu 
de Sant Jordi al voluntariat de Pro-
tecció Civil, què suposa?
Per a nosaltres, que la Generalitat, 
amb totes les traves que ha intentat 
posar, reconegui la tasca del volun-
tariat de Protecció Civil arran de la 
pandèmia és un gran pas. 

Quin és el seu desig per a Protecció 
Civil a la Llagosta?
Que quan jo acabi, qui vingui darrere 
continués amb el projecte. Que no di-
guin, se’n va Manolo i ningú vol tirar 
cap a endavant. O també que arribés 
algú que digués que no li agrada com 
ho faig i li volgués fer un gir. - Xavi 
Herrero

Aquest 2023 Protecció Civil de la Llagosta 
celebrarà els seus 40 anys d’història. Primer, 
com a Agrupació de Voluntaris i, després, el 
traspàs de competències a la Generalitat, 
l’any 1992, els va convertir en Associació de 
Voluntaris. Manolo Muñoz és el cap d’unitat 
de la Llagosta. 

Manolo Muñoz

“Estem en un moment 
ascendent, recollint el 
que s’ha sembrat”
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El llagostenc Pau Ramos s’ha 

talana sub-16 de futbol sala 

Campionat d’Espanya de se-
leccions autonòmiques. Els 
catalans van guanyar tots els 
partits de la fase prèvia que 
van disputar durant la darrera 
setmana del mes de desembre 
a la localitat de Torredemba-
rra. Pau Ramos va ser el capità 
del combinat català durant la 
competició.

Quatre victòries

La selecció catalana va debu-
tar el 26 de desembre amb un 
triomf per 2 a 4 contra Aragó. 
Pau Ramos va marcar l’1 a 3. 
Els catalans van començar el 
partit nerviosos i no van poder 

part.
En la segona jornada, Catalu-
nya va guanyar per 0 a 8 Ceuta 
amb dos gols del jove espor-
tista llagostenc. En el tercer 

FUTBOL SALA
El llagostenc és el capità de la selecció catalana sub-16

al Campionat d’Espanya

partit, va derrotar Galícia per 
1 a 7 i es va assegurar la clas-

Campionat d’Espanya.
Catalunya va tancar la seva 
participació en aquesta fase 
prèvia amb una victòria per 
4 a 3 contra la Comunitat Va-
lenciana. En un enfrontament 

molt disputat, Pau Ramos va 
fer el gol que va decidir el par-
tit. Catalunya, que es va clas-

per davant de Galícia, va ano-
tar en total 23 gols i només en 
va encaixar sis. Ramos és ju-
gador del Futbol Club Barcelo-
na. - Juanjo Cintas

Pau Ramos. Foto: FCF

HANDBOL

El Vallag comença la segona 
volta en cinquena posició
L’Handbol Club Vallag comen-
çarà el proper cap de setmana 
la segona volta de la fase re-
gular al grup B de la Tercera 
Catalana. Els llagostencs són 
cinquens amb deu punts, em-
patats amb el quart, l’Handbol 
Vendrell, i el sisè, el Gavà B. 
L’equip dirigit per Javi Iglesias 
va guanyar el darrer partit a 
la pista de l’OAR Gràcia Saba-
dell Júnior per 35 a 39 en un 

duel molt treballat. L’equip de 
la nostra localitat jugarà ara 
contra el Gavà B. En la prime-
ra jornada de lliga, el Vallag va 
imposar-se als del Baix Llo-
bregat per 27 a 24. L’objectiu 
de l’equip de la nostra localitat 
és acabar la fase regular entre 

i passar a la fase per l’ascens i, 
de pas, assegurar-se la perma-
nència. - J.L.R.B.

HANDBOL

El 8è Handball Day va comptar 
amb 125 participants

Antonio García Robledo va or-
ganitzar el 23 de desembre la 
8a edició de l’Handball Day 
amb 125 participants. L’activi-
tat estava adreçada a esportis-
tes de 7 a 16 anys i incloïa una 

un dinar.
L’Handball Day es va celebrar 
al Pavelló Antonio García Ro-
bledo de 9.30 a 18 h amb la 
presència de l’esportista pro-
fessional de la nostra localitat, 

que va fer diferents exercicis 
amb els participants i va do-
nar consells per millorar el joc 
i la tàctica individual. D’entre 
les activitats, hi havia una ses-
sió d’handbol pista, d’handbol 
platja, activitat de lleure amb 

municipi. “Estem molt con-
tents que els nens i nenes 
ens escollin per passar un 
dia tan bonic”, va explicar An-
tonio García. - J.L. Rodríguez

Un dels exercicis de l’Handball Day. 

FUTBOL

Antonio Rísquez, nou president 
del Club Esportiu La Llagosta

Antonio Rísquez és el nou 
president del Club Esportiu La 
Llagosta. El llagostenc, de 54 
anys, arriba a la presidència 
del club després de la marxa 
de Santi Chacón per motius 
personals. “La renúncia de 

Federació Catalana de Futbol 
i, automàticament, vaig pas-
sar a ser president perquè 
era el vicepresident”, explica 
Antonio Rísquez, que va acce-
dir a la presidència del club a 

Chacón havia estat nomenat 
president del club el maig de 
2021 per la marxa d’Araceli 
Bujalance i, aleshores, Rísquez 
va entrar a formar part de la di-
rectiva com a vicepresident. En 
aquests anys, el club ha conso-
lidat el projecte de formació de 
futbol 7 i futbol 11 i, a més, ha 
creat una estructura femenina. 
“Volem mantenir la línia de 
treball que s’ha seguit en els 
últims anys i enfortir-la. Cal 

seguir creixent en el nombre 

l’amateur masculí i, pel que 
fa a l’estructura femenina, 
cal consolidar-la”, diu Rís-
quez, que va ser alcalde de la 
Llagosta de 2003 a 2011. La di-
rectiva també la formen Móni-
ca Oliveira, secretària; Yolanda 
Marruecos, tresorera; i José 
Muñoz, vocal. - J.L.R.B.

BTT

Néstor Ramírez, del Solarider 
Team i veí de la Llagosta, ha es-
tat subcampió de la Copa Cata-
lana sub-23 d’enduro de 2022 
amb una puntuació total de 886 
punts. El ciclista llagostenc va 
completar cinc de les sis curses 
del calendari de la Copa Catala-
na i es va quedar a 60 punts del 
campió, David Bosch, del For-
nells de la Selva Club BTT.
Ramírez va participar el 4 de 
desembre en l’última prova del 
calendari català amb la dispu-
ta de la Gavarres Gravity Race 
amb un recorregut de 32 quilò-
metres i 1.100 metres de des-
nivell. El llagostenc va quedar 
al segon lloc de la cursa gironi-
na i va consolidar el segon lloc 
de la general sub-23. “És una 

aquesta campanya i ara veig 
la seva recompensa”, explica 
Ramírez. - J.L.R.B.

Néstor Ramírez, 
subcampió de la 
Copa Catalana

FUTBOL SALA

El CD La Concordia dona 100 
quilos d’aliments a Rems
El CD La Concordia va recaptar 
100 quilos d’aliments durant 

trian gular cadet i un partit aleví 
de futbol sala. La competició va 
tenir lloc el 30 de desembre al 
Pavelló Antonio García Robledo 
i tota la recaptació s’ha donat a 
Rems. En el triangular van par-
ticipar el Ripollet, l’Sport Sala 

i la Concordia; mentre que el 
partit aleví va ser entre l’Escola 
Montseny de Mollet i la Con-
cordia. “El resultat dels par-
tits no tenia importància, el 
més important era la recap-
tació; vam acabar la jornada 
molt satisfets”, ha explicat la 
coordinadora de la Concordia, 
Sonia Blanco. - J.L.R.B.
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HALTEROFÍLIA

Iris Gracia es va proclamar sub-
campiona d’Espanya sub-17 
d’halterofília amb la selecció 
catalana el 17 de desembre a la 
localitat d’Arucas, a Gran Canà-
ria. El combinat català va acon-
seguir el segon lloc per darre-
re d’Andalusia i per davant de 
Galícia.
Gracia, que va participar en la 
categoria de menys de 55 qui-
los, va acabar al desè lloc indi-
vidual. La llagostenca va fer la 
seva millor marca després d’ai-
xecar 42 quilos en arrencada i 
51 quilos en dos temps. En el 
pes olímpic, Gracia va aconse-
guir aixecar un total de 93 qui-
los, un més que la seva anterior 
millor marca. “Les andaluses 
van ser molt superiors, però 
el segon lloc va estar molt dis-
putat amb Galícia”, va explicar 
Gracia, que es va mostrar molt 
satisfeta amb la seva actua ció 
en la competició. - J.L.R.B.

Iris Gracia, 
subcampiona
d’Espanya sub-17

KARATE

L’Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta va guanyar 
cinc trofeus en el Campionat de 
Catalunya de kyus de karate de 
categoria infantil. El torneig va 
tenir lloc el 17 de desembre a 
Montcada i Reixac i el club de 
la nostra localitat va participar 
amb una delegació de deu es-
portistes.
En total, la secció de karate va 
aconseguir quatre bronzes i 
una plata. En la modalitat de 
kata, van ser bronze María 
López i Guillem Milagros; i en 
kumite, va ser  plata Héctor Ma-
rín i bronze Mario Vega i Alan 
Herreros. “Estic molt content 
pel treball fet per tots els es-
portistes; no només per les 
copes aconseguides també 
perquè veig que s’ho passen 
bé fent karate”, va explicar el 
responsable de la secció, Àlex 
Mendoza. El club compta amb 
50 karatekes. - J.L.R.B.

Cinc podis en
el Campionat
català de kyus

El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense rebrà el 
proper cap de setmana la vi-
sita del Castellterçol en la 
primera jornada de lliga del 
2023. El conjunt llagostenc és 
desè al grup 1 de Barcelona 
de la Segona Catalana amb 11 
punts, mentre que el Castell-
terçol és quart amb 16 punts.
El FS Unión Llagostense va 
perdre el darrer partit de lliga, 
disputat el 20 de desembre, 
a la pista de l’Alella per 5 a 4. 
Sergio Heredia va fer el 0 a 1 
al minut 11. L’Alella va empa-
tar poc després, però els lla-
gostencs es van tornar a dis-
tanciar amb un gol de Sergio 
Heredia i un altre de Sergio 
Saavedra. Abans del descans, 
l’Alella va marcar el 2 a 3. A la 
segona part, el FS Unión Lla-

FUTBOL SALA
Els llagostencs són desens i el seu proper rival, quart

El FS Unión Llagostense rep 
la visita del Castellterçol

gostense va encaixar dos gols 
seguits. En el darrer minut, 
Álex Pérez va empatar i l’Alella 
va aconseguir el gol de la vic-

tòria. El sènior B rebrà el cap 
de setmana la visita del Mataró 
C i el sènior C jugarà contra el 
Vall de Tenes B. - Juanjo Cintas

Una acció d’un partit d’aquesta temporada. 
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L’ENTITAT Pàdel Club La Llagosta

12 gener
CALVO SÁNCHEZ

13 - 19 gener
CARRERAS ARBAT

20 - 26 gener
NADAL

27 gener - 2 febrer
VILA 

3 - 9 febrer
CARRERAS ARBAT

10 - 15 febrer
CALVO SÁNCHEZ

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: 2017
Esportistes: 200
Telèfon: 93 560 59 68
Xarxes socials: Instagram i Facebook

El Pàdel Club La Llagosta va 
complir el desembre passat 
cinc anys des de la seva fun-
dació. L’entitat va posar-se en 

Villarreal per aquest esport, 
que en els darrers anys ha 
crescut en nombre d’espor-

idea de Villarreal la van seguir 
també les seves germanes, 
Olga i Teresa, i tots tres van 
decidir ubicar-se al número 
1 del carrer de Girona de la 
Llagosta. El club de pàdel va 
començar amb quatre pistes 
exteriors. Ràpidament van do-
blar la instal·lació amb quatre 
pistes més, en aquest cas d’in-
terior. 

5.000 practicants

Al llarg del dia, segons dades 
del club, passen per les instal-
lacions prop de 180 persones i 
tenen registrats més de 5.000 
practicants. A més, el club des 
dels inicis, ja va crear una es-
cola de pàdel, que ha propiciat 

que ara sumi uns 200 espor-
tistes vinculats amb l’entitat. 
La meitat dels esportistes amb 
vinculació amb el Pàdel Club 
La Llagosta són infants.

L’objectiu del club és poten-
ciar la competitivitat dels seus 
esportistes i donar a conèi-
xer la pràctica del pàdel a la 
ciutadania. El club aplega un 
gran nombre d’usuaris d’altres 
municipis propers a la nostra 
localitat. D’entre les activitats 
que fa el club per promoure el 
pàdel, hi ha els tornejos que 
se celebren gairebé cada mes 
i mig i de diferents formats. 
Fins i tot, en un dels tornejos 
privats que es van celebrar el 
2021 va participar l’streamer 
Ibai Llanos. El club també 
ha comptat amb jugadors de 
pàdel destacats, com ara Ale 
Galán o Martita Ortega, dos re-
ferents internacionals. 

Els projectes més immediats 
de l’entitat esportiva llagos-
tenca són consolidar les vuit 

club familiar. A banda de tot 
això, també vol millorar com-
petitivament amb les lligues 
federades de Catalunya. La 
temporada 2022 va celebrar 

ria amb el sènior femení A i B, 
que van pujar a la Primera Di-
visió i la Cinquena Divisió, res-
pectivament; i el sènior mas-
culí B, a la Cinquena Divisió. 
Pel que fa al sènior masculí A, 
va aconseguir la permanència 
a la Divisió d’Honor B, que és 
la segona màxima categoria 
de la província de Barcelona. 
Dels equips absoluts, els se-
gons equips estan farcits d’es-
portistes formats a l’escola del 
club i l’entitat vol continuar 
potenciant els seus jugadors i 
jugadores. 
L’any passat va aconseguir 
èxits amb els menors, entre 
aquests, la parella formada 
per Hugo Ramírez i Adam Sal-
hi, que va guanyar el Campio-
nat de Catalunya benjamí. - 
José Luis Rodríguez Beltrán

FITXA

AGENDA Gener
CONCURS DE MICRORELATS DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Tema: Una història que transcorre 
durant «La nit de les dones a la 
Llagosta».

febrer a la Biblioteca de la Llagosta o 
a l’adreça electrònica:
b.llagosta@diba.cat.
Bases: www.llagosta.cat/microrelats

INSCRIPCIONS AL CICLE 
DE XERRADES LACTÀNCIA 
I ALIMENTACIÓ DES DE LA 
LOGOPÈDIA
Les xerrades es faran els dijous del 
27 de gener al 24 de febrer. 
Places limitades. 
Membres de Som Tribu: gratuït. 
No membres: 5 euros.
Al Soster Cafè Pilates
Som Tribu

15, 22 I 29 | DIUMENGE
BALLS AMB MÚSICA EN DIRECTE
A les 17 h, al Casal d’Avis

17 | DIMARTS
TALLER PARTICIPATIU
Obert a tota la població interessada 
a participar en la redacció del 
Reglament de Participació Ciutadana 
de la Llagosta.
A les 18.30 h, al Centre Cultural

18 | DIMECRES
PASSEJADA GENT GRAN
Sortida a Sant Pol de Mar.

21 | DISSABTE
INTERCANVI CULTURAL
A les 17.30 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía

22 | DIUMENGE
SORTIDA GEGANTS
28a Trobada de Sant Vicenç de 
Mollet del Vallès.
Sortida a les 9.15 h, des del Centre 
Cultural
Colla Gegantera de la Llagosta

TEATRE
Ojos verdes. Miguel Molina in 
memoriam, amb la Companyia La 
Barni Teatre.
Preu de l’entrada: 9 euros.
Entrades a www.entrapolis.com.
A les 19 h, al Centre Cultural

AGENDA BIBLIOTECA

GENER
PREMI ATRAPALLIBRES
Obertura d’inscripcions per formar 
part del jurat.
Per a infants entre 9 i 12 anys.

11 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA
El Valle de los arcángeles, de Rafael 
Tarradas Bultó.
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

17, 24 I 31 | DIMARTS
L’HORA DEL CONTE
Amb Un Conte al sac. 
Per a infants a partir de 3 anys. 
Cal fer inscripció prèvia.
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

28 | DISSABTE
L’HORA DELS NADONS
Amb Un Conte al sac. 
Per a infants de 0 a 2 anys. 
Cal fer inscripció prèvia.
A les 11 h, a Can Pelegrí

12, 19 I 26 | DIJOUS
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca.
A les 18.30 h, a Can Pelegrí



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
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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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1955. Passada dels Tres Tombs

Temps de memòria

fons, el carrer de Santa Rosalia, anomenat posteriorment carrer de les Escoles i, a l’esquerra de la 

Mateu Bartalot Pagès i, a la façana principal de les cases, les panotxes de blat de moro penjades per tal 
d’assecar el gra.
És interessant observar la disposició dels elements que conformaven les propietats d’aquesta zona. Al 

a més, s’hi podia trobar la comuna amb el pou negre, el paller, zona d’emmagatzematge i els animals 

propietats d’aquesta zona de la Llagosta a l’època. 

Fotografía del pase de los Tres Tombs en el tramo que se llamaría en el futuro avenida del Turó. Al fon-
do, la calle Santa Rosalia, denominada posteriormente calle Escoles y, a la izquierda de la fotografía, en 
la zona de los huertos, la que sería la plaza Cinto Pagès. En primer término, montado a caballo, Mateu 
Bartalot Pagès y, en la fachada principal de las casas, las mazorcas de maíz colgadas para secar el grano.
Es interesante observar la disposición de los elementos que conformaban las propiedades de esa 
zona. Al norte de la calle, la hilera de casas orientadas al sur y, delante, el pozo, el lavadero y el huerto 

almacenamiento y animales (gallinas, conejos, cerdos, vacas, caballos, asnos...). Ésta era, con variacio-

Fonts: 



17 GRUPS MUNICIPALSNúm 98 | Gener 2023 
lallagostainforma.cat 

Feliz año nuevo
El PSC de La Llagosta queremos desearos a todos y todas un feliz 2023, lleno 
de salud, alegrías y que lo podáis pasar con vuestras personas más queridas.

Este año, políticamente vuelve a ser un año especial, un año que estará marcado 
por las elecciones municipales, donde volveremos a poner todo nuestro empeño 
para seguir gobernando La Llagosta, para seguir mejorándola y seguir haciendo 
de nuestro querido pueblo el mejor de todos los posibles. 

Por lo tanto se acaba la legislatura, quedan pocos meses y podemos decir 
con satisfacción, que hemos cumplido con creces nuestro programa electoral, 
nuestro compromiso con los vecinos y vecinas se ha hecho realidad, una vez 
más, mejorando La Llagosta, gracias al trabajo incansable de todo un equipo. 
Largo y tendido durante los próximos meses haremos un repaso de todo lo 
que hemos conseguido y todo lo que estará por venir, si los vecinos y vecinas 

Este año, hacemos un cambio, que será el cambio de lugar de nuestra sede, 
la Casa del Pueblo. Con la pandemia, nos vimos obligados a cerrar como todo 
el mundo, pero además los espacios se quedaron pequeños, para nuestra 
actividad política, pero sobre todo para nuestra actividad social, nuestra escuela 
de pintura necesita más espacio y sobre todo la eliminación de barreras. Por eso 
este inicio de año los Socialistas volveremos con nuestra actividad presencial 
en una nueva sede en la calle Maria Aurelia Capmany.

Benvingut 2023 participatiu

Benvingut 2023, totes i tots teníem moltes ganes de la teva arribada per poder 
deixar de banda un 2022 que vam iniciar amb restriccions i que a mesura que 
vas anar avançant vam poder anar reprenent la normalitat de les nostres vides.
De les nostres vides personals, i de la nostra vida política. A la part personal de
tothom hem pogut reprendre les trobades presencials amb la família i amics, 
trobades molt desitjades, en l’àmbit polític vam poder reprendre els Plens 
presencials.

I de Plens i de Participació Ciutadana volem parlar en aquest petit escrit, per què

inexistent. Els Plens dels Ajuntaments és on es genera el debat sobre els temes 
més importants que afectaran la gestió del poble, i veiem que la ciutadania no 
s’apropa a ells, ni tan sols és coneixedora que són lliures de poder participar-hi.
Ara que s’iniciarà el procés per la creació d’un reglament sobre Participació 
Ciutadana, punt que per a nosaltres és un pilar fonamental a les nostres 

fer propostes i fer que la ciutadania se senti escoltada, que participa i que forma 
part de la vida política del nostre poble, atès que sense la participació ciutadana 

Any nou, any d’eleccions
Enguany, hem pogut tornar a celebrar les festes nadalenques amb normalitat 
després de dos anys amb restriccions. Malgrat això, hem de recordar que el 
virus de la COVID continua circulant, juntament amb d’altres. Això ha portat a 
tensionar l’atenció sanitària tan necessària per als ciutadans del nostre municipi 
i del nostre país en general. Així que cuideu-vos. 

D’altra banda, hem començat a veure com, des de l’equip de govern del PSC, 
han començat a publicitar diverses actuacions en la via pública, com obres 

quan les eleccions s’acosten, cal fer propaganda. Tot i així, ens congratulem que 
passats 3 anys i mig de legislatura tots aquests temes pendents es portin per 

També, en aquests primers mesos de l’any, ens trobem sobre la taula la redacció 
del Reglament de Participació Ciutadana de la Llagosta. Nosaltres, com a 
oposició i part que ha contribuït a que aquest projecte s’enceti, hi farem les 
nostres propostes però, sobretot, esperem que tota la ciutadania hi participi fent 
les seves aportacions. Així que animeu-vos i participeu!

que sigui, que els Reis d’Orient us hagin portat molts regals i que aquest nou any 
que encetem sigui molt millor per a tota la nostra ciutadania.

Romper la soberanía nacional

La pretensión del separatismo de romper la soberanía nacional con un referéndum 
esto supone entrar en un bucle que conlleva la pérdida de oportunidades 
y disgregación de las energías puesto que incluso los presupuestos de la 
Generalitat están condicionados a esa negociación.
Además, el discurso de Aragonés con el pronunciado por el rey, que sí defendió 
el derecho de todos los españoles y solo 48 horas después el presidente de la 
Generalitat llamo a atacar ese derecho.

Lamentamos que no tengamos un gobierno dispuesto a plantar cara al 
independentismo, como hemos visto al presidente Sánchez conceder indultos, 
reformar la sedición, reformar la malversación y transigir con todas las 
reivindicaciones que le han exigido los separatistas, va a acabar concediendo 
ese referéndum que ahora le exigen las fuerzas separatistas con las que ha 
pactado y les resultará más barato el incumplimiento de la constitución.

El presidente del Gobierno ha incumplido con sus votantes y sus promesas de la 
campaña electoral, ha incumplido con todos los catalanes constitucionalistas y 
ha incumplido con España, a la que está vendiendo a trozos. Dijo que no dormiría 
si pactaba con Podemos, que no indultaría a los golpistas, que no gobernaría con 
Bildu, que no gobernaría con el independentismo y no ha cumplido nada de eso, 
verdaderamente solo ha cumplido con sus socios separatistas de legislatura. 
De hecho, Sánchez ha renunciado a ser el presidente de todos los españoles, 
aspecto que incluso señalan algunos de sus barones y miembros del partido 
socialista.

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


