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Es repartiran un total 
de 2.510 euros en 
premis en el Concurs 
de disfresses

Les persones interessades a 
participar en el Concurs de 
disfresses es poden inscriure 

Comparses

localitat.

La Llagosta celebrarà el Carnaval el
cap de setmana del 17 i 18 de febrer
L’Ajuntament de la Llagosta ha preparat dues activitats per 
celebrar el Carnaval de 2023. El dia 17 de febrer a la tarda, 
tindrà lloc el Carnaval infantil, mentre que la gran festa de 
Carnaval adreçada a tota la ciutadania se celebrarà el dia 
18. En aquesta ocasió, el ball de disfresses tornarà a la seva 
ubicació habitual, el pavelló del Complex Esportiu Municipal El 
Turó. L’any passat, per la pandèmia, es va fer al Parc Popular. 

Un moment de la cercavila del Carnaval de l’any passat. 

Acte d’homenatge a Juanjo Maestre
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80 milions d’euros

del Corredor del Mediterrani.

SOCIETAT

Convocat el concurs per a la 
gestió de la futura intermodal

Els terrenys de la futura estació intermodal.

Suport de l’alcalde als empleats 
d’Amazon a Martorelles

ECONOMIA

ciés que la tancarà i traslladarà 

SOCIETAT

El Casal d’Avis compta amb 
nous aparells d’aire condicionat

Dues imatges de la primera sortida de l’any. 

Nova campanya de l’Ajuntament 
de plantada d’arbres

SOCIETAT

Vallalta.

Passejada de 
marxa nòrdica 
per Sant Pol
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litzats per la ciutadania, 338 

57 botigues

COMERÇ

“El balanç és positiu, ja que 
tant el comerç com la ciu-
tadania han participat en 
aquesta campanya”

“En aques-
ta ocasió, hem implantat un 

nou sistema per fer més àgil 
als comerços participants la 
gestió dels vals de descomp-
te”
“La nostra voluntat és que 
aquesta campanya tingui 
continuïtat”

“con-
tinuarem donant suport a 
les entitats que agrupen els 
comerços de la Llagosta”

Eix comercial del carrer de l’Estació.

IGUALTAT

Sexualitat i afectivitat en tallers 
per a alumnat de quart d’ESO

Una de les sessions desenvolupades a l’INS Marina. 

La ciutadania va fer servir 
2.898 vals de descompte 



Inversions a la via pública
TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

Pots consultar el mapa 
interactiu amb la 
informació actualitzada 
de les actuacions  
escanejant el codi QR o 
a l’adreça web: 

https://www.llagosta.cat/mapa

L’espai públic és de tots i totes i cal cuidar-lo i millorar-lo perquè tothom el pugui gaudir. 

L’Ajuntament de la Llagosta ha invertit en el mandat 2019-2023 més d’1.500.000 euros per millorar la via 
pública. S’han fet obres destacades, com la peatonalització del carrer de Sant Miquel o la reforma de la 
vorera oest de la avinguda del Primer de Maig. Hem millorat la seguretat i accessibilitat de diversos carrers 
amb la construcció de passos de vianants elevats. Hem creat més de 140 places d’aparcament amb el nou 
pàrquing de les Planes i els dels carrers de Joaquim Blume i del Progrés. Properament, es millorarà l’asfalt 
de diversos carrers i es posaran en marxa 12 punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 

Però, a banda de les grans obres, se n’han fet altres per eliminar barreres arquitectòniques i millorar voreres,  
s’han instal·lat nous bancs i papereres i s’ha millorat l’enllumenat públic amb nous sistemes d’il·luminació 
led. També s’han plantat nous arbres i s’ha continuat amb el programa de poda anual. 
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IGUALTAT

L’Ajuntament redactarà un
nou Pla d’igualtat de gènere

SOCIETAT

L’atur va baixar lleugerament a 
la Llagosta durant el 2022

CULTURA

Calendari de la Colla Gegantera

ciparà en diferents actes de la 

Desigual

persones que estan sense feina 

Serveis

sense feina. Els sectors que 

42 persones aturades. El sector 

Per estudis

un descens, el de persones que 

Acte a la Llagosta de condemna de la violència masclista.
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dels estudiants que passin per 

Tornen les visites de l’alumnat 
de quart a l’Ajuntament

ERC celebra el Congrés regional 
dels vallesos a la Llagosta

POLÍTICA

lona.

El projecte

SOCIETAT

Aquest mes es renovarà
l’asfaltat de diversos carrers

Obres per instal·lar un pas de vianants elevat. cidental al Centre Cultural de 

nes de la ponència estatuària 

pendentista. Les propostes 

La reunió va tenir lloc al Centre Cultural. 

Alumnat i professorat de quart de l’Escola Gilpe.

POLÍTICA 

Jorge Sabanza passa
a ser regidor no adscrit
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adults. 

Més participació

CULTURA

La Biblioteca va lliurar 
les tres paneres culturals

“Hem 
tornat a créixer en el nom-
bre total de butlletes i estem 

CULTURA

Convocat el 5è Concurs de
Microrelats Dia de les Dones

molt satisfets de l’alta par-
ticipació. És la xifra rècord 
des que ho fem ja fa uns 
anys”

en castellà o en català, tindrà 

les persones interessades que 

Els guanyadors de les tres paneres. 



Divendres ,  17  de febrer
CARNAVAL INFANTIL

Carn 3

Dissabte ,  18  de febrer
FESTA DE CARNAVAL 
I  CONCURS DE DISFRESSES

Carn 3Carn 3

Dissabte ,  18  de febrer
FESTA DE CARNAVAL 
I  CONCURS DE DISFRESSES

17  h Trobada,  p laça d’Antoni  Baqué

17 . 15  h Cercavi la f ins  a l  CEM El  Turó

18 .45 h Arr ibada al  CEM El  Turó

20 h L l iurament de premis

Divendres ,  17  de febrer
CARNAVAL INFANTIL

17  h Trobada,  p laça d’Antoni  Baqué 

17 .20 h Sort ida de la rua

18 h Festa de Carnaval  a l  CEM El  Turó
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Entrades, 4,5 euros a

www.llagosta.cat/entrades

(plataforma entràpolis)

a la Ciutadania

Programació  
d’espectacles

Cultural 

Dissabte, 4 de febrer, 
a les 18 h

La casa més petita
Companyia Campi qui pugui

221 dades diàries

La Llagosta compleix la llei
sobre partícules PM10

L’any passat es van recollir
a la Llagosta un total de 
31.902 quilos de roba usada

Reutilització

(5.439,72 quilos).

2, 

trons o altres), que es posen en 

Un dels contenidors d’Humana a la Llagosta.

La unitat instal·lada a la Llagosta durant el 2022.

SALUT

73 donacions en la primera captació
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_

És president d’una manera sobtada.
A l’abril del 2021 diferents membres 
del club, entre aquests el coordina-
dor, José Ángel Venero, es van posar 
en contacte amb mi per formar part 
d’una nova junta perquè la presi-
denta, Araceli Bujalance, havia de-
cidit marxar. Em van donar l’opció 
d’entrar a la nova directiva de Santi 
Chacón amb la intenció de col·labo-
rar el màxim possible amb la vice-
presidència. Des d’aleshores, vam  
mantenir aquesta estructura, però al 
desembre de l’any passat, sense res 
parlat i per sorpresa, Chacón ens co-
munica que deixa la junta i el club per 
motius personals. Segons els estatuts 
del club, automàticament no feia fal-
ta convocar eleccions perquè el vi-
cepresident podia assumir el càrrec 

va comunicar també a la Federació 

ticament que jo era el president des 
de la marxa de l’anterior president. A 
partir d’aquí els membres de la junta 

possibilitat de dissoldre-la i convo-
car eleccions però portàvem ja més 
d’un any i mig i treballem molt bé. 
Creiem que les línies de treball que 
vam començar són les més adients 
per gestionar el club.

Quines són les primeres decisions 
com a president?

què ara tenim consolidat el cadet i 
l’infantil. Cal fer un esforç perquè 
això es mantingui, però passar de ca-
det al primer equip suposa uns tres 
o quatre anys. Farem una crida i no 
sabem si donarà resultats però triga-
rem una mica.

Quins reptes us marqueu?
El principal és oferir la pràctica de 
l’esport a totes les edats i, a més, que 
la gent tingui ganes de pertànyer al 
club. Som una família esportiva. Així 
aconseguirem que es consolidin els 
equips, els esportistes vulguin es-
tar més temps aquí i, segurament, 
serem més competitius. Primer és 
aprendre, educar en valors i prac-
ticar esport, i el segon esglaó és la 
competitivitat perquè ens agrada 
guanyar, som un club esportiu. Això 
ho aconseguirem si la gent de la Lla-
gosta vol competir amb el CE La Lla-
gosta. Malauradament, competim 
amb molts clubs que per estructura i 
categories s’emporten molts infants. 
Tot i això, crec que en poc temps 
aconseguirem ascensos i, per exem-
ple, el primer equip masculí el tenim 

puguin aconseguir l’ascens.

Ha estat alcalde, quins reptes té en 
l’àmbit personal?
La veritat és que he entrat al futbol 
perquè sempre m’he mogut al futbol 

Impulsar les línies de treball ja inicia-
des. Per una banda, hem de mantenir 
l’estructura i el nombre d’esportistes. 
Qualsevol persona pot practicar fut-
bol al CE La Llagosta des dels 4 anys 

noies. A més, volem consolidar l’es-

existia el futbol femení. Va ser una 
gran sorpresa que, quan la tempora-
da passada vam fer la convocatòria, 
vam poder muntar quatre equips fe-

Aquests equips han provocat l’efecte 
trucada i als equips més petits estan 
venint noves noies.

Econòmicament com està el club?
Està sanejat i ens podem permetre 
afrontar la temporada sense proble-
mes. La junta té molt clar que hem 
de garantir la solvència perquè som 
un club modest amb recursos limi-
tats. A més, sabem que la ciutadania 
tampoc pot fer grans despeses eco-
nòmiques i entenem que és un sacri-

volem intentar ser el màxim d’auto-

exemple, hem vist que, amb el nou 
videomarcador, podem aconseguir 
nous recursos econòmics.

El club tindrà primer equip femení?
Possiblement trigarà una mica per-

amateur. De petit jugava a futbol, no 
era bo ni dolent, era un més. A casa 
meva sempre s’ha viscut el futbol 
amateur, jo he après a caminar i a 
anar en bicicleta en un camp de fut-
bol. Afronto la presidència com un 
repte amb la màxima serietat, però 
com un hobby. No tinc cap aspiració 
perquè la serietat serà la màxima i la 
dedicació està garantida. Això és una 
feina voluntària per a mi, i la resta de 
junta, perquè ens agrada el futbol i 

nostres amics el practiquin. A títol 
personal no vull cap reconeixement.

Quina és la seva vinculació amb el 
futbol amateur?
De petit vivia a Mollet i amb sis o set 
anys jugava en un equip de barri, la 
Peña Vaso. Després vaig anar al Sant 
Gervasi, Plana Lledó i la Fliselina, 

la universitat, ho vaig deixar perquè 
el primer equip era un gran primer 
equip. A més, vaig començar els es-
tudis i a treballar. La Fliselina era un 
dels equips punters de la comarca i el 
meu pare va ser directiu molts anys. 
Em vaig tornar a reenganxar quan el 

va començar al prebenjamí del CE 
La Llagosta i des d’aleshores no m’he 
perdut un partit d’ells. És més, abans 
d’entrar a la junta era ja delegat del  
del juvenil. - José Luis Rodríguez 

Antonio Rísquez, de 54 anys, és el president 
del Club Esportiu La Llagosta des del de-
sem bre de l’any passat per la marxa de l’an-
terior responsable, Santi Chacón. Des de 
feia un any i mig, ja era el vicepresident del 
club i ara afronta la presidència amb il·lusió i 

Antonio Rísquez

“He après a caminar
 i a anar en bicicleta
en un camp de futbol”
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tra dos equips de la part alta 

Darrer triomf

El FS Unión Llagostense 
s’apropa a la zona d’ascens

El sènior A del FS Unión Llagostense ha començat molt bé l’any.

El Viejas Glorias acaba la
primera volta en la vuitena plaça

està a quatre punts de la zona 

tat. “Crec que hem anat de 
més a menys, potser perquè 
ens han perjudicat algunes 
le sions”

Dues victòries seguides
per a l’Handbol Club Vallag

a 29 a la pista del cuer, el Pau 

Una acció d’un partit d’aquesta temporada a la Llagosta.

Golejada

Tercera posició per al primer 
equip del CE La Llagosta

Cintas

Primer equip del Club Esportiu La Llagosta.
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a 5. “La temporada passa-
da vam baixar de categoria, 
però vam muntar una plan-
tilla per recuperar la divisió 
perduda i ho hem aconse-
guit, aquest era l’objectiu. 
No vam poder guanyar la 
lliga, però hem estat millors 
en la promoció d’ascens, ens 
ho hem merescut”

PETANCA

El Club Petanca La Llagosta 
puja a la Segona Catalana 

per 2 a 7 contra el Capri B. A 

Primer equip masculí del Club Petanca La Llagosta.

BÀSQUET

Bàsquet La Llagosta 2017

“La jornada va servir per do-
nar visibilitat al projecte de  
l’associació Lodbrok”
plicar la coordinadora de CB La 
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L’ENTITAT Aspayfacos

2 febrer
VILA 

3 - 9 febrer
CARRERAS ARBAT

10 - 15 febrer
CALVO SÁNCHEZ

16 - 23 febrer
VILA 

24 febrer - 2 març
CARRERAS ARBAT

3 - 9 març
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

Famílies usuàries: 17
Correu electrònic: aspayfacos@gmail.com
Xarxes socials: Facebook

des als seus usuaris i per als 
seus cuidadors.

Altres propostes

en les disfresses que portaran 
a la rua. 

AGENDA Febrer
CONCURS DE MICRORELATS DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Presentació de treballs  ns al 25 de 
febrer a la Biblioteca de la Llagosta o 
a l’a/e b.llagosta@diba.cat.
Bases: www.llagosta.cat/microrelats

CICLE DE XERRADES LACTÀNCIA 
I ALIMENTACIÓ DES DE LA 
LOGOPÈDIA
Divendres,  ns al 24 de febrer. 
Places limitades. 
Membres de Som Tribu: gratuït. 
No membres: 5 euros.
A Soster Cafè Pilates
Som Tribu

4 | DISSABTE
PARADETA SOLIDÀRIA
De 10 a 14 h, al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre
Animalets

TEATRE FAMILIAR
La casa més petita, amb la 
Companyia Campi qui pugui.
Preu de l’entrada: 4,5 euros.
Entrades a www.entrapolis.com i a 
l’OAC.
A les 18 h, al Centre Cultural

5, 12, 19 I 26 | DIUMENGE
BALLS AMB MÚSICA EN DIRECTE
A les 17 h, al Casal d’Avis

11 | DISSABTE
FESTA I BALL DE SANT VALENTÍ
Aforament limitat, reserves al telèfon 
615 921 733 (Alicia)
A les 21.30 h, al Centre Cultural
La Llagosta Club de Ball

12 | DIUMENGE
SORTIDA DE GEGANTS A PALLEJÀ
Sortida a les 8.45 h, Centre Cultural
Colla Gegantera de la Llagosta

25 | DISSABTE
INTERCANVI CULTURAL
Amb el Centro cultural andaluz 
Virgen de Gracia de Sabadell i 
els quadres de ball de la Casa de 
Andalucía Cristina, Azahar  amenco 
i Dana i la cantant Rocío Ramírez.
A les 18 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía

26 | DIUMENGE
FESTA BALL
A les 17 h, al Centre Cultural
Line Dance La Llagosta

AGENDA BIBLIOTECA
Activitats infantils amb inscripció prèvia

4 | DISSABTE
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Per a infants de 3 a 7 anys. 
A les 12 h, a Can Pelegrí

7 | DIMARTS
L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Amb Llagosta Language Center. 
Per a infants a partir de 3 anys. 
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

8 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA
88 teclas, d’Andrés Hernández. Amb 
la presència de l’autor.
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

14 | DIMARTS
TALLER INFANTIL
Màscares de Carnestoltes.
Per a infants a partir de 3 anys. 
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

21 I 28 | DIMARTS
L’HORA DEL CONTE
Amb Un Conte al sac. 
Per a infants a partir de 3 anys. 
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

2, 9, 16 I 23 | DIJOUS
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Conchi Fernández
Informació a la Biblioteca.
A les 18.30 h, a Can Pelegrí

INFORMACIÓ
CARNAVAL
PÀGINA 10
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Temps de memòria
Dècada de 1980. 
Panoràmica.

Blanco.
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Días de emociones
Han sido cuatro años de una extrema dureza, la pandemia lo puso muy difícil, 
paralizando a todo un País. Pero lo dimos todo, nos esforzamos al máximo y hoy 
podemos decir que hemos conseguido realizar casi la totalidad del programa 
electoral con el que nos presentábamos. Además lo hemos hecho con una 
principal premisa, nadie, ninguna persona, ninguna familia, ninguna entidad, se 
quedaba atrás. Hoy podemos decir que lo hemos conseguido.
Hoy tenemos uno de los pueblos más seguros del País, unos parques infantiles 
de primera, más calles ajardinadas y peatonales, menos barreras para que 
se pueda pasear todavía mejor, un centro cultural lleno de espectáculos 
profesionales y de entidades del pueblo, incluso, quien lo iba a decir, uno de los 
mejores parques de agua para que todas las personas que quieran se puedan 
remojar. Parque que muchos ayuntamientos han venido a visitar y copiar para 
sus municipios.  
Somos un equipo impregnado del amor que tenemos por el pueblo, amor 
por La Llagosta y evidentemente siempre hay retos que superar, siempre hay 
cosas que envejecen y hay que renovar, mejoras constantes que día a día nos 
preocupan, pero que, siempre atentos y cercanos resolvemos con la mayor 
celeridad posible. 
Con esta cercanía, empezamos a presentar nuestro proyecto de futuro, donde 
nuestro alcalde y compañero Óscar Sierra ha comunicado que quiere volver 
a ser nuestro Candidato a la Alcaldía y poder así seguir con los proyectos de 
mejora y de futuro para el pueblo. Los Gobiernos Socialistas somos garantía de 
buena gestión y transparencia, nos avalan las mejoras que han transformado La 
Llagosta. Además pretendemos hacerlo con una fórmula que funciona, con un 
alcalde, amable, cercano, que escucha y que siempre está al lado de los vecinos 
y vecinas, en los momentos buenos, pero sobre todo, en los malos. 

A salto de mata

En el passat Ple Ordinari realitzat el dijous, 26 de gener, es va aprovar una Moció 
presentada per l’AMERC, Associació dels Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, 
on ens comprometem a gestionar conjuntament amb els municipis veïns i 
treballar en àrees tan importants com la transició energètica, la reducció de les 
emissions de CO2, la gestió de la sequera, etc. temes que malauradament no
entenen de fronteres municipals.

Desconeixem quins fulls de ruta tenen la resta de municipis sobre la gestió 
d’aquests temes i com ho treballen dins de les seves poblacions, però el que sí 
que coneixem nosaltres és que al nostre poble, La Llagosta, l’equip de govern, 
de full de ruta o programa sobre transició energètica no té, o bé no l’ha fet públic 
i no ha fet lloança a la seva “transparència política”. 

Posar a “salto de mata” carregadors per a cotxes elèctrics sense fer un estudi 
que ens marqui les prioritats, o fer xerrades per a les comunitats de veïns 
i veïnes per donar a conèixer l’opció de muntar plaques solars, no es pot dir 
que sigui fer polítiques mediambientals. Política Mediambiental és preservar 
el nostre espai verd i fomentar el seu ús, fomentar la mobilitat en transport 
públic i lluitar per tenir molt més del que tenim i de més qualitat, lluitar per la 
connectivitat en bicicleta amb les poblacions que tenim més properes, com ara 
Mollet, Montcada, o Santa Perpètua, treballar per poder tenir connexions amb el 
Vallès Occidental sense haver de fer servir el cotxe.
Per poder fer polítiques mediambientals, primer de tot és creure-se-les, fer-les a 
casa teva i lluitar per preservar el nostre territori i no apostar per propostes on es 
destrueix el parc agrícola, com ara la proposta del 4t Cinturó. 

No han mort, han estat assassinades
Des de l’any 2003, 1188 dones han estat assassinades a mans de la seva parella 
o ex parella. Aquest any 2023, a data de 13 de gener, aquesta xifra ja ascendeix 
a 6 dones. 6 casos de violència masclista que esdevenen tan sols la punta de 
l’iceberg de la xacra social que colpeja la nostra societat i que, desgraciadament,   
va en augment. De fet, quan aquest article sigui publicat, és molt probable que 
aquest número de dones assassinades sigui més alt. Per tant, volem manifestar 
el nostre profund malestar i preocupació pel degoteig constant de feminicidis 
que hi ha. I, de la mateixa manera,  volem expressar que som aquí per cridar ben 
fort que les dones ens volem vives i lliures!

Així, des d’ERC, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de 
violència masclista, de la mateixa manera que condemnem aquesta vulneració 

A més, volem denunciar fermament totes les violències que patim les dones pel 
simple fet de ser-ho, i que es manifesten de moltes maneres com a conseqüència 
del sistema patriarcal en què vivim.

També, reclamem que els pressupostos de les administracions públiques i de 
les empreses privades implementin els recursos necessaris per a la prevenció i 
reparació d’aquesta situació.

I, per últim, voldríem demanar a tots els mitjans de comunicació que deixin de dir 
que una dona ha mort a mans de la seva parella o ex parella perquè les dones, 
en aquests casos, no ens morim, ens assassinen i, a més, amb una impunitat 
judicial que en molts casos és alarmant.

Por responsabilidad y compromiso

Después de un tiempo meditando detenidamente he tomado la decisión de dejar 
ser concejal de Ciudadanos y pasar a concejal no adscrito en el Ayuntamiento 
de la Llagosta, decisión nada fácil pero necesaria desde la responsabilidad y el 
compromiso adquirido con los vecinos.

Ante todo, lo primero es pedir disculpas a todas aquellas personas a las cuales 

representarles dentro de este ayuntamiento. Siempre he entendido la política 
para servir a los vecinos trabajando para ayudar en la medida de lo posible, con 
mis aciertos y errores.

La falta de apoyo consideramos que es un “error” por parte del partido, ya que 
los concejales somos el caldo de cultivo para sumar las bases de cualquier 
proyecto que quiera hacerse grande a nivel nacional, ya que en los municipios 
es donde se hace política, donde se convence al amigo, al vecino, al conocido, 
demostrando con hechos que se puede hacer política de otra manera, con la 
verdad y sin miedo. Aun así, nuestra intención es de continuar en política, pero 

al frente de un nuevo partido político defendiendo lo mismo que nos trajo aquí la 
libertad, la igualdad y la verdad.

Invitamos a aquellos vecinos de la Llagosta que quieran trabajar y aportar ideas 
por el bien nuestro pueblo, a unirse a nosotros cuando presentemos nuestro 
nuevo proyecto, el cual está abierto a todas aquellas personas que estén 
dispuestas y quieran trabajar por la Llagosta.

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


