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Els nous vestits dels gegants 
es van donar a conèixer en 
un acte sorpresa que havia 
anunciat la Colla Gegantera 
de La Llagosta en el marc de 

ci de l’Ajuntament, l’entitat va 

ten el Josepet, la Blanqueta i la 
Torradeta i que ha dissenyat el 
Taller Sarandaca. 
La jornada va començar amb 
la plantada dels gegants a la 

da per diferents carrers de la 
nostra localitat. La Trobada 

el ball dels gegants a la plaça 
d’Antoni Baqué i el lliurament 
dels obsequis als participants.

Concert 

El programa de les Festes de 
Sant Josep es va iniciar el 16 
de març amb el concert de 

cola de Música van interpretar 
13 cançons durant gairebé 
dues hores de concert amb el 
títol de Tornem als 80. 

Els gegants de la Llagosta van estrenar la seva nova 
vestimenta durant la 12a edició de la Trobada gegantera de 
la nostra localitat, que es va celebrar el 26 de març. L’activitat 

de les Festes de Sant Josep. La ciutadania ha gaudit durant 
les darreres setmanes de diferents actes organitzats per 
l’Ajuntament de la Llagosta i per diverses entitats locals. 

El 18 de març, es van fer dues 
passejades Mateu Bartalot, 
un tomb per la història de la 
Llagosta. La primera, a càrrec 
d’Horacio Matas, va consistir 

nicipi per conèixer els arbres 
de la Llagosta i la seva història. 
Una trentena de persones van 
participar en l’acte. La segona 
passejada va ser virtual. José 
Luis Mediavilla parlava en 
ella dels primers carrers de la 
Llagosta i la història dels seus 
noms. 

parròquia de Sant Josep a la 
plaça d’Antoni Baqué. El dia 
va acabar amb la Nit jove amb 

ment al Parc Popular.
El dia 19, va començar amb 
el 12è Torneig de Sant Josep 

l’AMPA de l’Escola Les Planes. 

ció del monologuista Sergio 

La plaça d’Antoni Baqué va  

Revetlla de Sant Josep. Concert de l’Escola de Música. 

Trobada gegantera. Torneig de futbol sala de l’Escola Les Planes.
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La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament va aprovar de 
forma inicial el 9 de març el 
projecte per a la construcció 
d’un nou skate park al Parc 
Popular, que ha estat elaborat 

tura i paisatge. En el document 

pels usuaris de l’actual Skate 
Park a través d’un procés de 
participació ciutadana. 

Modernització

tual. Està previst enderrocar 
els mòduls de fusta existents 
i la solera actual per construir 
una nova pista de formigó, 
que dona millors resultats a 

ment que les pistes de mòduls 
de fusta. El projecte té com a 

existents d’esports urbans de 

dins del Parc Popular. Amb 

jat una pista d’esports urbans 

teixa, amb un element central 

ció dels elements perimetrals 
que ajuda a lligar les diferents 

litats d’ús, mitjançant amples 
murs baixos que es poden fer 
servir tant per seure com per 
ser lliscats. 

perimetrals preveuen acollir, 
en un futur, elements vegetals 
que integraran la pista dins de 
l’estructura del parc. 

SOCIETAT
El document ha estat consensuat amb els usuaris

L’Ajuntament ja té el projecte 
de creació del nou Skate Park

ma en set setmanes des de la 
data de la signatura de l’Acta 
de replanteig. El pressupost 
d’execució del projecte és de 
145.910,31 euros.
El grup motor de la reforma 

bre de l’any passat la proposta 

d’arquitectura va presentar 

jecte té una àrea d’actuació de 

Cintas

Així serà el nou Skate Park de la Llagosta.

Gairebé 175 persones participen 
en la passejada de la Llagosta

SOCIETAT

sejada de marxa nòrdica de la 
Llagosta per a gent gran en el 

la Diputació de Barcelona i els 

nes de la Llagosta, Sant Pol de 
Mar, Roda de Ter i Martorell. 

panyat de la regidora de Gent 

pants abans de la sortida des 
del Centre Cultural. 
Després de fer uns exercicis 

men çar l’ex cursió, en la qual 
també va participar l’alcalde. 

tre Cultural, on es va dinar i hi 

Juanjo Cintas

ECONOMIA

Taller sobre recerca de feina per 
a l’alumnat de l’Institut Marina

La Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

bre recerca de feina a l’alumnat de la branca social de primer de 
Batxillerat de l’Institut Marina. Durant vuit sessions d’una hora i 

La Casa de Andalucía de la 
Llagosta va commemorar el 

sia amb diferents activitats.  
Lotokotó va actuar a la plaça 
d’Antoni Baqué i després es va 
hissar la bandera d’Andalusia 

ment de la Llagosta. 

dar posteriorment al Centre 
Cultural, on van actuar els 
quadres de ball de la Casa de 

SOCIETAT

La Casa de Andalucía
celebra el Dia d’Andalusia



5 ACTUALITATNúm 101 | Abril 2023
lallagostainforma.cat 

Ivan Bonache, veí de Mollet de 

ció del Concurs de microrelats 
del Dia internacional de les 

listes va tenir lloc el 7 de març 
en l’acte institucional del 8M 

men, que enguany tenia com 
a temàtica la Nit de les Dones, 

dories d’Igualtat i Cultura de 
l’Ajuntament, la Biblio teca de 

cia Literària.

El manifest

Bonache, que va guanyar el 
certamen amb el relat Excés 
d’equipatge
mi de 150 euros i la invitació 

ció. “No coneixia gaire la 
Nit de les Dones i vaig bus-
car informació. Aleshores, 
em vaig fer una idea i vaig 
considerar que era el viatge 
de les dones cap a un món 
millor i cap a una igualtat 
real”

mi va ser per al relat de Lara 
Morcillo, que va guanyar 75 
euros, i el tercer, per a Gerard 
Aguilera, amb La nit de la dona, 

IGUALTAT
L’acte institucional del 8M es va celebrar al Centre Cultural

rant l’acte institucional, una 
alumna de l’Escola Municipal 
de Música de la Llagosta va 
llegir el manifest del 8M. En 
el document es va destacar 
el 15è aniversari del Centre 
d’Informació de Recursos per 
a Dones (CIRD) de la Llagosta. 
“En el manifest parlem d’on 
ve el 8 de març, però tam-
bé afegim una rea litat de la 
nostra localitat i enguany el 
CIRD compleix 15 anys. Vam 
ser pioners a la comarca en 
aquest servei per a les do-
nes, tot i no ser obligatori 

per als ajuntaments, però 
des de l’Ajuntament de la 
Llagosta sempre hem tingut 
la voluntat d’ajudar a les do-
nes”, va explicar la regidora 
d’Igualtat, Melania Beltrán, 
que també va destacar “que 
és un dia reivindicatiu per-
què encara hi ha molta feina 
per fer i des de l’Ajuntament 
treballem per fer-la de for-
ma transversal tots els dies 
de l’any”.
L’acte institucional va acabar 

nes de l’Escola Municipal de 

Imatge amb els premiats al Concurs de microrelats.

El Centre de Formació d’Adults 

na per commemorar el Dia 
internacional de les dones. 
Entre els dies 6 i 10 de març, 
es va celebrar la Setmana de 
la dona amb treballs fets per  
l’alumnat del centre.
A la planta baixa i al replà de 

ses exposicions obertes a la 
ciutadania. Hi va haver un 
gran mural amb un recull de 

res, dones importants en la 
història i d’altres anònimes. 

IGUALTAT

El Centre d’Adults va celebrar 
la Setmana de la Dona

Ivan Bonache, guanyador del 
5è Concurs de microrelats

“Són exercicis fets pels 
alum nes de l’escola. Volem 
posar en valor el paper de 
les dones en el món actual, 
però també hi ha alguns tre-
balls amb un punt de vista 
històric. Tot plegat és reivin-
dicar el paper de la dona”, va 
explicar el director de l’Escola 

afegir: “el 8 de març és un sol 
dia, però nosaltres volem 
que tota aquesta setmana 
estigui farcida d’activitats”.
L’alumnat de l’Escola d’Adults 

cipar en diferents cinefòrums 
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SOCIETAT

Alborada va celebrar
l’11 de març el Dia del soci

L’Agrupación Cultural Galega 

lebrar l’11 de març una nova 

titat, al número 6 del carrer de 

sones, el màxim previst, es van 
inscriure per assistir al dinar 

de de la Llagosta, Óscar Sierra, 
i d’altres regidors de l’equip de 
govern municipal.

garín i Manuel Carrete Rivera. 
També, es va lliurar la insígnia 
de l’entitat a les deu famílies 
que s’han fet sòcies d’Alborada 

IGUALTAT

La Nit de les dones

Un total de 126 persones van gaudir del dinar del Dia del soci.

L’Ajuntament va commemorar 
el 13 de març els 15 anys del 

sos per a Dones (CIRD) amb 

ra d’uns poemes. L’acte es va 
celebrar a la sala polivalent 
de Can Pelegrí, al costat d’on 
s’ubica l’Espai d’Igualtat.

Taula rodona

bre el passat, el present i el 

çat a totes les dones de la 
nostra localitat. La conversa 

ca d’Igualtat de l’Ajuntament, 
Judit Terés, i va comptar amb 
la participació de l’assessora 

de Serveis a les Persones de 

Judith Lidón. “Atenem entre 
unes 100 i unes 150 usuà-

ries cada any. Aquest servei 
és clau i vital per a la Llagos-
ta”
tat, Melania Beltrán.
L’acte també va comptar amb 
la projecció d’un vídeo dels 15 
anys del CIRD. “Per a l’Ajun-
tament, és molt important 

IGUALTAT
El 13 de març es va commemorar la celebració a Can Pelegrí

15 anys del Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones 

tenir aquest servei, però 
sobretot ho és més per a les 
dones”, va dir l’alcalde, Óscar 

putació, Laia Franco, també 

La taula rodona, celebrada el 13 de març.

SOCIETAT

Unes 70 donacions en la darrera captació
La darrera captació de sang 
feta a la Llagosta el 14 de 
març es va saldar amb 69 

nes més que van voler donar 
sang, però no ho van poder 
fer per diversos motius. Cinc 

persones van donar sang per 
primera vegada.
La segona captació de l’any a 
la nostra localitat va tenir lloc 
al Centre Cultural, on es va 

Banc de Sang de Catalunya. 

panya, la del gener, quan es 

La propera visita del Banc de 
Sang està prevista per al 2  de 

ral. Totes les dades es podran 
trobar al web del Banc de 
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Les dues classes de quart
de l’Escola Joan Maragall
van visitar l’Ajuntament

EDUCACIÓ

El Partit dels Socialistes de la 
Llagosta va inaugurar la seva 
nova seu, ubicada al carrer 
de Maria Aurèlia Capmany, el 
15 de març amb la presència 
de José Montilla, expresident 
de la Generalitat. Montilla va 
arri bar a la nova seu socialista, 
que es va omplir, acompanyat 
per l’alcalde, Óscar Sierra, que 
també és el primer secretari 

president de la Generalitat es 
va trobar amb uns familiars de 
la Llagosta. 

Una segona casa

“Els partits necessiten tenir 
locals com aquest, almenys 
el Partit dels Socialistes ho 
necessita. Nosaltres no som 
un club de fans, on hi ha un 
gran líder. El Partit dels So-
cialistes és una comunitat 
de militants, de persones 
que intenten aportar al par-
tit les seves i dees”

gir que la seu del PSC “és una 
segona casa perquè som un 
partit obert i amb valors. No 
som un grup de Whatsapp”. 
Per la seva banda, l’alcalde i 
primer secretari local del PSC, 

raules de record per a l’antiga 

seu perquè “ha estat una seu 
on els socialistes hem gua-
nyat cadascuna de les elec-
cions municipals a les quals  
ens hem presentat, ara te-
nim el repte de fer-ho amb 
la nova seu en les pròximes 
eleccions municipals”. 
A més, Sierra va reivindicar 
el paper de José Montilla com 
a president de la Generalitat 
perquè “l’última escola [Es-
cola Joan Maragall] que s’ha 
fet a la Llagosta va ser de la 
mà del president José Mon-
tilla”.

car Sierra i José Montilla van 
tallar la cinta d’inauguració 
de la nova seu dels socialistes 
llagostencs. Posteriorment, hi 
va haver un refrigeri per a les 
persones assistents. 

xen, principalment, en dues 
sales: una de reunions i l’altra, 
polivalent, que es pot dividir 
en dues. A més, la nova seu 
seguirà tenint l’activitat de nat de Quart de Primària de 

de, Óscar Sierra, els va donar 
la benvinguda a les portes del 
Consistori. Posteriorment, els 

L’alumnat va entrar a l’Arxiu 
Municipal i va rebre algunes 

Durant la visita, els estu diants 

gant de la Llagosta. 

de plens. L’alcalde els va parlar 
de la importància de reciclar 

rents preguntes a Óscar Sierra, 
que el 30 de març els tornarà 
la visita i els portarà exemplars 

Quart A de l’Escola Joan Maragall.  

Quart B de l’Escola Joan Maragall.

POLÍTICA
José Montilla, expresident de la Generalitat, assisteix a l’acte

El PSC de la Llagosta 
inaugura la seva nova seu

José Montilla, amb membres de la direcció local del PSC.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va anar el 17 de març al 

de quart d’ESO. Els estudiants 

rents preguntes relacionades 

esportives, les festes per a 

quines del gimnàs del CEM El 
Turó, la masia de Can Baqué, 
el Parc d’aigua, el reasfaltat 
dels carrers de la Llagosta, la 
neteja del municipi i sobre si 

SOCIETAT

Tertúlia de l’alcalde amb 
alumnat del Col·legi Balmes
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CULTURA

El llagostenc Miguel Pajares 
publica el seu segon assaig 
sobre el canvi climàtic

Miguel Pajares, de 72 anys i 
veí de la Llagosta, ha publicat 

màtica del canvi climàtic amb 
el títol de Bla-bla-bla. El mite del 
capitalisme ecològic
tenc va presentar el seu últim 
treball el 22 de març a la sala 
polivalent de Can Pelegrí en un 

ca de la Llagosta.

Una desena d’obres

Pajares, que és llicenciat en 
Cièn cies Biològiques i doctor 

blicat una desena d’assajos, 

ció i els drets humans. Els dos 
últims tracten sobre el canvi 
climàtic. “El meu tema cen-
tral ha estat la migració, però 
fa set anys vaig començar a 
treballar en un estudi amb 
un grup del qual formo part 
de la Universitat de Barce-
lona sobre el canvi climàtic. 

Finalment, no es va publicar 
l’estudi, però vaig dedicar 
moltes hores al seu estudi i 
vaig publicar un primer as-
saig, Els refugiats climàtics”, 
ha explicat Miguel Pajares, que 
ha advertit de la gran amenaça 
que suposa el canvi climàtic: 
“el llibre arriba a una con-
clusió sobre el canvi climàtic 
i és que no s’està fent el que 
s’hauria de fer per evitar-lo. 
Per això aquest títol, Bla-bla-
bla, que recull les paraules 
de l’activista Greta Thunberg 
als governs durant una cime-
ra a Glasgow”.
El llibre ha estat publicat per 
l’Editorial Raig Verd i es pot 

sió en castellà i català. Durant 
l’acte de presentació, que va 
ser moderat per la regidora 
de La Llagosta en Comú, Eva 

der conversar amb l’autor per 

SOCIETAT

Pablo Martín, nou vocal del Vallès a la junta de 
l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya

Pablo Martín ha estat escollit 
nou vocal de les comarques 
del Vallès Oriental i del Vallès 

tiva de l’Agrupació de Colles 

brer a Sant Boi. Martín s’havia 
presentat a vocal del Vallès el 
13 de gener, va rebre el suport 

de l’assemblea comarcal i, el 

mar part de la junta directiva 

torials. El llagostenc lidera la 

presentació de totes les colles 
del Vallès Oriental i del Vallès 
Occidental. Entre les seves 

tasques, hi ha la de potenciar 

tera. Enguany, se celebrarà a 
l’octubre la Trobada comarcal 
al barri de Gràcia de Sabadell 
i, al juny, es farà una nova mini 

llès. El mandat de Martín com 

L’Ajuntament va rebre el 20 de 
març el Segell Infoparticipa 

parència de la comunicació 
pública local, que atorga la 

celona (UAB). L’alcalde de la 

tes del Rectorat de la UAB. A 

52 indicadors

L’Ajuntament compleix per 
primera vegada el 100% dels 

disme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB. 

ta els resultats del Laboratori 

de Periodisme de la UAB. Des 

tenc obté aquesta distinció.  
“Estem al selecte club dels 

SOCIETAT
Per primera vegada compleix el 100% dels indicadors

L’Ajuntament rep el Segell
Infoparticipa de 2022

ajuntaments súpertranspa-
rents; estic molt orgullós”, 

L’alcalde rep el Segell infoparticipa del 2022. 

Miguel Pajares.



L’Ajuntament reclama a
la Generalitat que canviï la
coberta de l’Escola d’Adults

EDUCACIÓ

da amb els usuaris del Casal 

lebrar a la sala polivalent del 
Casal d’Avis i l’alcalde va estar 
acompanyat per la regidora de 
Gent Gran, Antonia Illescas.

Diferents temes

Una trentena de persones van 
conversar amb Sierra sobre el 

sos elevats per als vianants, 

l’avinguda del Primer de Maig 
i el carrer de Sant Miquel, el 
respecte pel mobiliari urbà o 

crements dels gossos i de les 
males olors esporàdiques.

fet de la recuperació de les 

prés de l’aturada forçosa per la 
pandèmia. A més, va explicar 
que l’actual govern local ha 
desenvolupat entre el 80% i el 
90% del programa d’actuació 
de mandat i ha fet més de 200 
actuacions a la via pública. 

SOCIETAT
Una trentena de persones van participar en l’activitat

L’alcalde recupera la xerrada 
amb els usuaris del Casal d’Avis

sitat de la recuperació de les 

trucció del nou ambulatori i la 

sidència de gent gran i centre 

Xerrada celebrada al Casal d’Avis el 22 de març.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, ha enviat una carta al 
conseller d’Educació, Josep 

tució de la coberta d’amiant de 

Formació d’Adults. L’alcalde 

tament decebut amb Educació 
“davant la falta d’iniciativa 
per assumir les seves obli-
gacions davant d’aquesta si-
tuació, que pot tenir greus 
conseqüències per a la salut 
del personal que treballa a 
l’escola i del seu alumnat”.

Inversió de reposició

Sierra recorda que al mes de 
juliol la Generalitat va enviar 

bre la necessitat de canviar el 

nent al Consistori de l’obligació 
de substitució. 

lància dels centres educatius 

sentendre’s de les obligacions 
que ha d’assumir en aquest 
cas. “Quan la coberta de l’edi-

vida útil, el manteniment 
s’acaba i cal procedir a subs-
tituir-la per una de nova, és 
a dir a realitzar una inversió 
de reposició”, s’assegura a la 
carta. 
CFA va ser construït el 1974; 
per tant, després de 49 anys, 
la coberta d’amiant ha supe-
rat amb escreix els 35 anys 
de vida útil que preveu l’Ins-
tituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”
geix al text.
A la carta, es conclou que la 
reposició de la teulada no és 
una actuació de manteniment, 
sinó d’inversió de reposició. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament 

que ha de fer l’obra, ja que la 

bé ha estat enviada al Director 
Els treballadors de l’empresa 

nar a la feina el 16 de març  
després de tres dies de vaga. 
La direcció va explicar el dia 
abans al comitè d’empresa 

ducció. Davant d’aquest canvi 

a l’empresa i desconvocar la 

dament de 38 empleats, 31 
dels quals de la planta de la 
Llagosta. Els responsables de 
l’empresa van indicar després 

tant per la línia de producció 
i no la tancaran. No obstant 
això, l’empresa assegura que 

ECONOMIA
L’empresa rebaixa el nombre de persones que acomiadarà

IRPEN mantindrà la seva línia 
de producció a la Llagosta

men   sionada, que caldrà fer 

tre les persones afectades a 
la Llagosta. L’empresa IRPEN 

dústria de la Llagosta, compta 

ció de planxes de metacrilat, 

L’alcalde va donar suport als treballadors d’IRPEN.

Façana de l’Escola d’Adults de la Llagosta. 

Comunicat d’ERC

clamat en un comunicat que el 
CFA de la Llagosta compti amb 

dicions de seguretat que tenen 

ment. Davant de les acusa cions 
al Departament d’Educació per 
part de l’alcalde, Óscar Sierra, 
de manca de manteniment de 

cana reitera que la titularitat 
de l’equipament és municipal 
i que l’Escola d’Adults de la 
Generalitat presta un servei 
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formatiu per al poble. ERC diu 

mar a l’Ajuntament d’optar a 
una subvenció genèrica per a 

la teulada, “però no s’hi van 
presentar”
veu d’ERC, Cristina Segura.
Segons ERC, el Departament 

crear un fals sostre a l’escala i 
part del segon pis que l’aïlla de 

una obra que ja s’ha fet.
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me durant aquest mes de 
març la renovació de l’asfaltat 

ció es va iniciar al carrer de 
Santa Teresa. En aquest cas, 
es va reasfaltar tot el carrer.

bé s’han reasfaltat trams dels 

ció, Jacint Verdaguer i Progrés 

Setembre, així com l’entorn 

lanes. L’empresa encarregada 
d’aquesta actuació ha estat 
Asfaltos Barcino.

post de 488.535,20 euros i ha 
contemplat també la millora 
de l’accessibilitat a la vorera 

SOCIETAT

L’Ajuntament ha reasfaltat
diferents carrers aquest mes

rrers de Frederica Montseny, 
de Carmen Amaya, de Maria 

serrat Roig. També s’ha fet un 
altre pas elevat a la cruïlla del 

SOCIETAT

El sopar de la Parròquia recapta 
760 euros per a Aspayfacos

carrer de Josep Montserrat 
amb l’avinguda del Turó, s’ha 
arranjat la vorera costat est al 
tram sud de Primer de Maig 

La Parròquia de Sant Josep va 

ga a familiars de persones amb 
diversitat funcional. L’activitat 
solidària va tenir lloc el 4 de 
març durant el Sopar de la fam, 

Parroquial, situat al número 12 
del carrer de Sant Miquel de la 
nostra localitat.

par. Durant l’acte, Aspayfacos 
va lliurar a la Parrò quia de 
Sant Josep un quadre amb una 
imatge de la mare de Déu del 

facos ha agraït la recaptació 

El carrer de l’Estació, reasfaltat i amb la nova senyalització.

Un moment del Sopar de la fam. FOTO: Aspayfacos. 
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Com afrontes la presidència?
Fa més de deu anys que soc soci i 
afronto la presidència amb respon-
sabilitat. Quan Antonio Rubio va co-
municar que no continuaria, vaig de-
cidir fer una passa endavant perquè 
veia que ningú no ho volia fer. Crec 
que era important prendre la decisió 
per convertir-me en el nou president 
perquè veia que la situació de la pe-
nya es podia complicar si no agafava 
les regnes.

Va ser una decisió complicada?
He decidit fer de president perquè 
la joventut no es vol fer càrrec de la 
Peña Madridista i per fer-ho cal una 
dedicació. Prop del 90% dels socis no 
volen tenir problemes o maldecaps. 
Vaig agafar les regnes per ser presi-
dent i estic content. 

Per quines persones està formada 
la junta directiva?
Per persones que tenen una àmplia 
experiència en altres juntes direc-
tives de la mateixa penya. Antonio 
Ocaña és el vicepresident; Israel 
Martínez, secretari; José Castillo, 
tresorer; i de vocals, hi ha Armando 
Sánchez, Jesús Ocaña i José Manuel 
Muñoz. De tots aquests, n’hi ha dos 
que ja van ser presidents i això ens 
ajudarà molt per organitzar activi-
tats. Armando Sánchez i Antonio 
Ocaña van ser màxims responsa-

les activitats o, com a mínim, omplim 
la seu per veure els partits del nostre 

ser penyista.

Per què és complicat ser penyista?
A tot arreu ser penyista és complicat 
i això que nosaltres tenim una quan-
titat de socis molt important, estem 
contents. El que passa és que les pla-
taformes digitals de televisió oferei-
xen els partits i qualsevol els pot veu-
re al seu domicili. Aleshores, veiem 

cia durant els partits perquè la gent 

saltres tenim servei de bar i això és 
clau perquè vinguin a la nostra seu 
i mantenir l’activitat social. Et diria 
que el servei de bar és pràcticament 
el 60 o 70% d’important d’una penya 
de futbol.

Com es viuen els partits?
Amb molta intensitat, amb respecte 
i sense fer soroll pels veïns. La tem-
porada passada vam viure una cam-
panya històrica amb la Lliga i la Lliga 
de Campions, la vam celebrar moltís-
sim. Aquesta temporada només ens 
queda Europa, la Lliga de Campions, 
perquè crec que la lliga està molt 
complicada, la competició domèsti-
ca serà per al Barça... Bé, a banda de 
la Lliga de Campions també hi ha la 

bles fa anys. A més, José Castillo fa 

molta experiència. Això sí, no som 
una junta continuista d’Antonio Ru-
bio. Vam quedar molt contents amb 
la seva gestió amb els actes del 25è 
aniversari, però nosaltres volem ges-
tionar la penya de forma diferent. 
Per exemple, volem posar a la venda 
unes banderoles de la Peña Madri-
dista. Ja tenim el disseny fet.

Quines activitats voleu fer?
Volem obrir la Peña Madridista a la 
ciutadania. Les activitats que fem es-
tan obertes a tota la ciutadania de la 
Llagosta i potser aquest missatge no 
arriba, però és la nostra voluntat. Vo-
lem fer moltes coses, entre elles vo-
lem recuperar els viatges de partits 

això ho anirem fent poc a poc. Ara 
per ara, hem de pensar un calendari 

les activitats que farem seran perquè 
la ciutadania participi amb nosaltres.

Com és ser soci de la Peña Madri-
dista a la Llagosta?
Amb total normalitat, vivim a la Lla-
gosta i som del Real Madrid. Som la 
penya més gran de Catalunya i su-
mem 96 socis. No hi ha cap altra pe-
nya que tingui un nombre de massa 

a la seu social i la comunicació és for-

Copa del Rei. Crec que a la tornada de 

lers, hi ha molt bon ambient amb les 
persones que són del Barça, que tam-
bé poden venir a la penya.

Quan començareu a fer viatges per 
veure els partits?
Portem poc temps, però la intenció 
és recuperar les sortides. Hem d’es-
tudiar molt bé quan les farem perquè 
cada vegada és més complicat. Pensa 
que les entrades per a les penyes ara 
s’han reduït i muntar un viatge amb 
menys de 30 persones és inviable 
perquè no surten els comptes.

Com és la relació amb el club?
Abans el club veia les penyes com 
una imatge de marca per animar a 
l’equip en qualsevol racó del món. En 
canvi, avui en dia el que veue n és que 
són persones que formen part d’una 
penya, però que no van tant sovint a 
l’estadi, com sí que fan, per exemple, 
els socis. Aleshores, ja no les tenen 
tant en compte. Crec que el futur de 
les penyes és anar a menys. Si això 
passa, el club tampoc no apostarà 
per les penyes. Ara per ara la Peña 
Madridista de la Llagosta no va a 
menys, la intenció és pujar el nom-
bre de socis. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

José Avi, de 66 anys i veí de la Llagosta, és 
el nou president de la Peña Madridista de la 
Llagosta i relleva en el càrrec a Antonio Rubio. 
Des de fa més d’una dècada, forma part del 
dia a dia de l’entitat de la nostra localitat 
com a soci, però fa unes setmanes va decidir 
fer una passa endavant per impulsar encara 
més l’activitat de la penya.

José Avi

“Volem obrir la 
Peña Madridista 
de la Llagosta a la 
ciutadania” 
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rà la fase d’ascens si guanya 
el darrer partit de la primera 

ria el quart lloc del grup B de 

promís s’havia de disputar el 
25 de març al Poliespoertiu  
Antonio García Robledo, però 

tre va provocar la suspensió 

rà aquest dijous a les 21.15 
hores al Poliesportiu Antonio 
García Robledo. 

La permanència

L’equip de Javi Iglesias tenia 
marcat al calendari la jornada 

mís i que un dels altres dos 
equips aspirants al quart lloc, 

dés. La premissa es va donar 
i el Gavà B va perdre a la pista 

HANDBOL
El conjunt llagostenc està obligat a guanyar l’OAR Gràcia Júnior

El Vallag depèn d’ell mateix 
per passar a la fase d’ascens

Vendrell va guanyar contra el 

Ara mateix, el Vendrell és 

llag és cinquè amb 20 però 
amb un partit pendent. Si els 

promís suspès contra l’OAR 

Gràcia Sabadell Júnior, que és 

ran la fase regular al quart lloc 

ge amb el Vendrell. D’aquesta 
manera, el Vallag depèn d’ell 

permanència i jugar la fase 

Els jugadors del Vallag. 

PETANCA

Mor Manolo Gónzalez, un dels 
fundadors del CP La Llagosta

dadors del Club Petanca La 
Llagosta, va morir el 2 de març. 

da al club durant tota la seva 
vida. L’any 1972 va ser un dels 

tat i durant els anys vuitanta i 
noranta va ser el seu president. 

lético La Llagosta Petanca, que 
disposava d’una pista a la plaça 
de Pere IV.

culat durant molts anys a la 
Federació Catalana de Petanca 

mònia de comiat va tenir lloc 

ATLETISME

Alejandro Muñoz, plata en el 
Campionat d’Espanya sub-16

çada. La competició va tenir 

se (Galícia).

nat amb un salt d’1,88 metres, 

tismo Albacete. 

l’11 de març l’or del Campionat 

d’1,96 metres, que, a més, és 
el nou rècord dels campionats 

del CA Mollet va superar en sis 
centímetres l’anterior marca. 

Sonia Bocanegra

gra, del Barcelona Atletisme, 
es va proclamar subcampiona 

tres llisos. L’atleta llagostenca 
va participar el primer cap de 
setmana d’aquest mes de març 

al Campionat d’Espanya de 

laga) en la categoria de 45 a 49 
anys. Bocanegra arribava a la 

nat català dels 60 metres llisos. 

guir la medalla de plata amb 

ruña, amb 8,37 segons.

tar per la medalla en el relleu 
mixt dels 4×200 metres llisos. 
L’atleta va participar amb el 

me, amb un quart lloc amb un 
temps d’1 minut i 58 segons, 

dividual dels 200 metres llisos 

nat de Catalunya màster dels 
10.000 metres en pista, que va 

lita al club LEA La Blanca, va 

Beltrán

JUDO

Naiara González, bronze
en el Campionat català júnior

pionat de Catalunya júnior 
de judo, que va tenir lloc el 4 
de març al Poliesportiu Llars 
Mundet de Barcelona.
L’esportista llagostenca va 
participar en la categoria de 

ment se li va escapar. 
D’altra banda, el 5 de març es 
va celebrar la Supercopa de 
Catalunya aleví i benjamí de 

lles per a l’entitat llagostenca. 

nyar tres ors, una plata i dos 

HANDBOL
Antonio
García arriba 
als 1.000 gols

trat en la llista de jugadors de 
la lliga Asobal que han marcat 

tenc va aconseguir superar 
aquesta xifra en el partit que el 
seu equip, el BM Granollers, va 
jugar el 3 de març.
Antonio García va trigar vuit 
minuts a marcar els quatre 

mar el miler de dianes en la 
lliga Asobal. “Per a mi és una 
alegria i un orgull per es-
tar tot el temps necessari 
per arribar a aquesta xifra. 
A més, s’ha d’agrair la feina 
dels companys, entrenadors 
i clubs en els quals he pogut 
marcar els gols”, va explicar 
García Robledo, que va afegir 
que “és un premi simbòlic 
individual perquè jo el que 
més gaudeixo i celebro són 
els títols i objectius amb el 
meu equip”

FUTBOL
La Llagosta 
goleja i és
tercer

tiu La Llagosta, que dissabte va 
guanyar per 5 a 1 l’Escola de 
Futbol Base Sentmenat. Abans 
del descans, ja dominava per 

çar amb un gol de Francisco 
Alcodori, però, pocs minuts 

patar. A partir d’aquí, l’equip 
local va ser molt efectiu de cara 
a la porteria rival amb tres gols 

1 al 44.
A les acaballes, Iván Arroyo va 

na més, al tercer lloc del grup 

té la pressió als dos primers 

Polinyà. Ara, jugarà contra el 

FUTBOL SALA
Gran ratxa

Llagostense 

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense es troba 

nyat els quatre darrers partits 
que ha disputat. Dissabte, va 
derrotar per 5 a 3 l’Arenys de 
Mar. Els llagostencs manaven 
al minut 17 per 3 a 0 amb dos 

Saavedra. Els visitants van fer 
dos gols seguits, però els de la 
nostra localitat van reaccionar 
amb dos gols, un de Navajas i 

va arribar el 5 a 3. 

vón puja a la cinquena posició 
amb 32 punts i està empatat 

çol. Els llagostencs estan a set 

cara que el Racing Pineda té 
un partit pendent. El proper 
cap de setmana, s’enfrontaran 
al Ciutat de Mataró B, que és 
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El llagostenc Pau Ramos es va 

talunya de futbol sala de la 

a Ourense (Galícia). Catalunya 

dalusia per 2 gols a 3.
Pau Ramos, que va exercir de 

partit decisiu, Catalunya es va 
veure superada per Andalusia. 

als primers minuts, però els 

guida. Abans del descans, va 
arribar l’1 a 2. 
A la segona part, Catalunya 
va ser superior i va empatar 

donar davant de la porteria. 

FUTBOL SALA

Pau Ramos, subcampió
d’Espanya amb Catalunya

ment en l’única ocasió que va 
tenir durant la segona part i es 
va emportar el títol. 

Beltrán

Catalunya sub-16, amb Pau Ramos. FOTO: FCF

ARTS MARCIALS

Una cinquantena de medalles 
per al Goshindo Ikigai Schools 

El Goshindo Ikigai Schools de 
la Llagosta va celebrar l’11 de 

nada de la Samurai Cup, que 
va omplir la pista poliesportiva 
del CEM El Turó amb uns 150 

gories prebenjamí a júnior. La 

tenc, va reunir a gimnasos de 
Tarragona, Vilanova del Camí, 

Terrassa i Mollet. El Goshindo 
Ikigai Schools de la Llagosta va 
guanyar una cinquantena de 

sibles. 
“Ha estat un gran èxit de 
participació i d’organització. 
Això demostra que tenim 
un gran nivell competitiu”, 
valorava positivament Patrick 
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30 març
CALVO SÁNCHEZ 

31 març - 6 abril
NADAL 

7 - 13 abril
VILA

14 - 20 abril
CARRERAS ARBAT

21 - 27 abril
CALVO SÁNCHEZ 

28 abril - 4 maig
NADAL

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
Unes 60

C. electrònic: asociacionattadamon@gmail.com
Xarxes socials: Instagram i Facebook

Attadamon vol dir solidaritat. 
Tot va començar amb la 
iniciativa d’unes dones 
d’origen marroquí que tenien 
la necessitat d’oferir classes 

la Llagosta. A partir d’aquí, el 
grup va anar creixent i va anar 
descobrint que podia treballar 
en altres temes d’interès per 

Llagosta.

Així va néixer l’associació 

gración. L’entitat treballa per 
afavorir que les dones d’origen 

d’una forma real els mateixos 

cions que qualsevol altre veí i 
veïna de la nostra localitat. A 
més, l’entitat també vol ajudar 

mordial per poder créixer com 
a persones.

jectiu apropar la societat civil 
a la cultura marroquina per 
trencar estereotips i treballar 

vitats a la població. 

En sis anys d’existència, les 
membres de l’entitat han notat 
un gran canvi. Durant aquest 
temps, amb l’aturada per la 

pliat molt.

Projectes integradors

A més de les classes d’àrab per 
a infants i joves, també han 

bre diversos temes i trobades 

lacionades amb el seu origen. 
Un dels projectes que posaran 
en marxa pròximament serà 

escoles classes per promoure 
la formació entre dones per 

treure’s el carnet de conduir. 
El permís de conducció els 
facilitarà la mobilitat o l’accés 

dones de l’entitat.

ses de cultura àrab i la religió 
en català i castellà impartides 
per professors universitaris, 
acadèmics, amb l’objectiu de 

tar que ho facin a través de les 

des.

me altres activitats al voltant 
de dates importants, com el 
Dia Internacional de les Dones 
o el Dia Internacional contra la 

marroquí, xerrades sobre els 
drets de les dones, activitats 

Attadamon, mujer por la integración

AGENDA BIBLIOTECA
INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES ACTIVITATS INFANTILS

AGENDA Abril
1 | DISSABTE
LLIURAMENT DE TROFEUS
Lliga de dòmino i Copa.
A partir de les 12 h, al Bar Ramiro, 
plaça de Pere IV 
Entidad Dominó La Llagosta.

2 | DIUMENGE
TEATRE. 
De Carmen Marfà i Yago Alonso, 
amb la producció de la Sala Flyhard.
Preu de l’entrada: 9 euros.
Entrades a www.entrapolis.com i a 
l’OAC.
A les 19 h, al Centre Cultural

DEL 3 AL 6 D’ABRIL
TORNEIG FUTBOL SALA
Categories masculina i femenina 
aleví, infantil i cadet.
De 9 a 14.30 h, al Pavelló Antonio 
García Robledo
Fútbol Sala Unión Llagostense

15 | DISSABTE
TROBADA. 
Amb les actuacions de:

ball.
Rocío Ramírez, Manuel Cribaño i 
Adrián Espejo, al cant. 
A les 17 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta i 
Asoc. Cultural Loreños por el Mundo

16 | DIUMENGE
SORTIDA GEGANTERA
Al matí, a Manlleu

REPRESENTACIÓ 

Entrada-donatiu: 6 euros.
A les 18 h, al Centre Cultural
Casa de Andalucía de Sta. Perpètua

22 I 23 | DISSABTE I 
DIUMENGE
TEATRE. Jump Teatre.
Donatiu: 5 euros. Entrades a 
Villaronga perruquers, Petit i Bó, Foto 
Estudio Damián i Glitters Make up.
Dissabte, a les 17.30 i a les 20 h, 
i diumenge, a les 17 h, al Centre 
Cultural

MAIG

1 | DILLUNS
BOTIFARRADA SOLIDÀRIA
Investigació contra el càncer infantil 
Hospital Sant Joan de Déu.
A partir de les 10 h, al Camp 
Municipal de Futbol Joan Gelabert
AMPA Escola Joan Maragall

2 | DIMARTS
CAPTACIÓ DE SANG I PLASMA
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, al Centre Cultural

6, 13, 20 I 27 | DIJOUS
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
A les 18.30 h, a Can Pelegrí

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

12 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA
La familia, de Sara Mesa.
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

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

18 I 25 | DIMARTS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

19 | DIMECRES
XERRADA-TALLER

A càrrec d’Ana Huguet.
A les 16.30 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
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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1970.
Panoràmica des dels blocs de 
la plaça de la Concòrdia. 

es poden apreciar els carrer de Vic i de Caldes. Entre els dos carrers, el 
parc infantil, conegut popularment com a parc de Calibrados, pel nom 

de Francisco Javier Serrano Postigo.

tat industrial. Aquesta delimitació primària la van dur a terme els veïns 
i les veïnes d’una forma totalment voluntària i altruista, esperonats per 
l’Associació de veïns de la Llagosta. 

que se pueden apreciar las calles Vic y Caldes. Entre las dos calles, el 
parque infantil, conocido popularmente como parque de Calibrados, por 
el nombre de la empresa que se observa junto al parque, actualmente 

ces se reivindicaba como parque popular y contra los usos que estaban 
previstos de actividad industrial. Esta delimitación primaria la llevaron 
a cabo los vecinos y las vecinas de una forma totalmente voluntaria y 
altruista, espoleados por la Asociación de vecinos de La Llagosta.
Paralelo a la calle Vic, justo en el talud de la acera donde actualmente 
se encuentra el ambulatorio, se había ubicado hasta pocos años antes el 
lavadero público.
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Buen trabajo por
La Llagosta

Estos días hemos podido observar los últimos 

intensa legislatura. Seguiremos trabajando 
cada día, pero dejaremos a un lado las grandes 
inversiones que se han ido viendo durante estos 
4 años. Inversiones de mejora en el pueblo 
que avalan, una vez más, nuestra gestión al 
frente del ayuntamiento. Hemos sabido salir 
de la pandemia sin que nadie se quede atrás, 
hemos sabido volver a reactivar cultural, 
deportiva y socialmente nuestro pueblo, con 
mucho esfuerzo desde el consistorio, pero 
evidentemente con la ayuda incansable de 
todas las entidades a las que hay que dar las 
gracias por el enorme trabajo desinteresado 
para hacer que esto sea una realidad.
Más de 200 actuaciones en la vía pública, 
entre las que destacamos la avenida Primero 
de Mayo, la calle San Miguel, las reformas de 

agua. Actuaciones que han mejorado cada 
rincón de nuestro pueblo, ya sea asfaltando el 
centro del pueblo o las calles exteriores que más 
lo necesitaban. Nos avala, la transformación a 
mejor del municipio, un pueblo que es hoy más 
seguro que ayer, más accesible que ayer, con 
zonas peatonales para hacer eso que tanto nos 
gusta decir, “hacer pueblo”, con menos barreras, 
para que todo el mundo pueda llegar a todas 
partes. Con esta buena gestión, queremos 
seguir a vuestro lado y por ello seguiremos 
contando con el mejor equipo posible para que 
La Llagosta siga transformándose a mejor, 
con el árduo trabajo de todos y todas. De un 
equipo socialista que nunca falla a los vecinos 
y vecinas. Cuando los Socialistas gobiernan en 
el pueblo se ve claramente su transformación, 
donde se han destinado los recursos de todos 
y todas, porque cuando lo hacemos nosotros 
siempre es para construir un futuro mejor, 
siempre en positivo, sin críticas a nadie y 
asumiendo siempre en primer lugar nuestra 
responsabilidad. En breve empezará la carrera 
electoral, nosotros haremos propuestas en 
positivo para mejorar el pueblo, y a partir de 
Mayo, os las haremos llegar a todos los vecinos 
y vecinas. Esperemos que el resto de partidos 
hagan lo mismo que nosotros, proponer y 
confrontar ideas, porque de momento lo único 
que han hecho es atacarnos, con cualquier 
cosa que se les haya ocurrido, en cambio hasta 
ahora hemos escuchado cero propuestas por 
su parte. Esperemos que vuelvan a la senda 
de la constructividad, allí donde siempre nos 

artículo, nos gustaría invitaros a la novena 
edición de la Fiesta de la Rosa de los Socialistas 
que haremos el próximo 14 de Mayo a las 13  
en el Parque Popular, un día de fraternidad que 
tantos años llevamos repitiendo.

Partit dels
Socialistes de
Catalunya-Candidatura 
de Progrés

La Llagosta 
En Comú + Llagosta - 
En Comú Guanyem

Esquerra
Republicana de 
Catalunya-Acord 
Municipal

Voleu una nova gestió 
municipal?

En el darrer ple ordinari del mes de febrer, des 
d’ERC vàrem votar en contra de la proposta 
d’aprovació dels comptes d’explotació 
corresponents al servei de subministrament 
municipal d’aigua potable. I per què? Doncs 

2016 i que, des de llavors, estem en una continua 
pròrroga, mentre que la llei diu que només es 
pot prorrogar un contracte durant el termini d’un 
any i, a partir d’aquí, presentar concurs. I tot 
això sense comptar que, durant els anys de la 
concessió del servei, no s’han realitzat tasques 
de manteniment correctes i que, per això, cada 
dos per tres hi ha rebentades de les canonades, 
on es repara la fuita a mode de “parche”. Per 
tant, ens trobem amb un contracte prorrogat 

remunicipalitzar l’aigua i sense un bon servei.

També patim, any rere any, com el PSC no ha parat 
d’apujar les taxes de l’IBI i de les escombraries, 
entre d’altres. De fet, nosaltres considerem 
que augmentar la taxa d’escombraries no és 
la solució al problema i que el que s’hauria de 
fer és trencar la licitació amb l’empresa actual 
i iniciar una nova contractació amb una nova 
empresa que ofereixi millors serveis al mateix 
preu o inferior, ja que ningú, ni partits polítics 
ni ciutadania, està content amb la gestió que 
s’està fent del servei de neteja.

A més, arrel de l’incendi de l’empresa Hebron 
el mes de juliol, ens vàrem assabentar que 
aquesta incomplia en relació a les emissions, la 
producció de residus i la contaminació lumínica, 
i que el PSC era coneixedor d’aquests informes 
i no va dir res a ningú.

O com el PSC va deixar escapar l’oportunitat 
de tenir un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària), que ara tindrà Santa Perpètua de 
Mogoda. Però ja sabeu, és més fàcil culpar a la 
Generalitat.

O, com en qüestió d’uns pocs mesos, i coincidint 
amb les eleccions, el PSC ha començat a fer 
diverses actuacions en la via pública, i tot sense 
informar a l’oposició.

I no podia faltar el canvi de nom del Passeig 
de Pintor Sert pel de José Luís López Segura 
de manera completament unilateral, sense 
tenir en compte l’opinió ni de l’oposició ni de la 
ciutadania.

I aquests en són només uns exemples. 

Vosaltres teniu el poder per a canviar aquesta 
gestió en un futur.

Prestidigitadors 
Polítics

Fa uns anys en un Ple Extraordinari per aprovar 
els Pressupostos de l’Ajuntament, la meva 
companya Virgínia Jiménez, va dir “Quina sort 
tenim les llagostenques i els llagostencs què 
cada 4 anys tinguem eleccions municipals, per 
què d’aquesta manera veiem congelar-se els 
nostres impostos”.

Doncs sí, aquest any, any també d’eleccions 
municipals, també tenim sort, sembla que és el 
moment de fer totes les obres i posar el poble 
en “solfa”, cosa que durant aquests últims 4 
anys no han fet; aquests treballs han de ser 
de manteniment i s’han de fer quan toquen no 
esperar a l’època d’eleccions…

Clar si es fan en el moment necessari no donen 
vots!

I com aquest mes en lloc de fer-nos enviar 
aquest escrit just després del Ple, ens el fan 
fer abans, no sigui que fem crítica sobre si la 
Llagosta necessita gastar 80.000 euros en el 
projecte d’una nova Piscina, només per poder 
posar-ho en el programa electoral, quan totes 
i tots sabem que ni tenen el lloc ni els diners 
per fer-la realitat, i que estant en plena sequera, 
poder no toca.

Aquesta quantitat es podria dedicar a posar 

energètica, en la neteja viària, en millorar el tema 
de la recollida de residus, impulsar el comerç 
local, i tantes altres coses que li fan falta a la 
Llagosta.


