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Ofensiva contra l’incivisme 
de les defecacions de gossos

CONVIVÈNCIA LA POLICIA LOCAL INTENSIFICA LA VIGILÀNCIA PER EVITAR ELS MALS HÀBITS D’ALGUNS PROPIETARIS (PÀGINA 3)

Intervenció de la dona de l’exalcalde José Luis López, Loli Fernández, durant l’homenatge que es va fer el 18 de gener al Centre Cultural.

L’Ajuntament dedicarà un espai públic, 
encara per determinar, a qui va ser
alcalde del municipi del 1983 al 2002

4

Un grup de 14 botiguers de
la Llagosta va exposar els 
seus productes rebaixats
durant el matí de l’1 de febrer 
a la plaça d’Antoni Baqué

COMERÇ

Èxit de la fira 
comercial
Fora Stocks
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El Club Patí la
Llagosta s’estrena 
en competició
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José Luis López serà fill 
adoptiu de la Llagosta
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Ofensiva contra els que no recullen 
les defecacions dels gossos

La Policia Local de la Llagosta ha intensificat des d’aquesta setmana la lluita contra els 
propietaris de gossos que no recullen les defecacions dels seus animals a la via pública. 
Els agents efectuen més patrulles i han augmentat la vigilància de paisà a les zones on 
s’ha detectat darrerament un augment d’aquestes conductes incíviques

Un veí recull unes defecacions de gos al carrer de la Verge de Montserrat.

L’alcalde de la Llagosta, Alberto López, ha avançat que,
de forma paral·lela a aquesta campanya contra els que
no recullen les defecacions dels gossos al carrer, 
l’Ajuntament està estudiant la creació d’un parc específic 
per a gossos d’uns 500 metres quadrats i dins del casc 
urbà. Es tractarà d’una zona acotada per tanques on els 
animals podran córrer sense estar lligats, però on també 
s’hauran de recollir les defecacions i hi haurà papereres i 
dispensadors de bosses. En altres municipis propers a la 
Llagosta, ja funcionen aquest tipus d’instal·lacions.

PARC ESPECÍFIC PER ALS GOSSOS

L’alcalde, Alberto López; el cap 
de la Policia Local, Santiago Vi-
llalba, i els caporals del cos van 
mantenir el dia 21 de gener una 
reunió per traçar les línies d’ac-
tuació de la campanya. “Sabem 
qui són, sabem que són pocs, 

però malauradament fan molt 
de mal a la convivència cívi-
ca embrutant parcs, places i 
carrers de la Llagosta; i se-
rem inflexibles perseguint els 
veïns que no recullin les defe-
cacions dels seus gossos”, va 

explicar l’alcalde. L’ordenança 
municipal de civisme estipula 
que la sanció per no recollir les 
defecacions de gossos és de 300 
euros.
Alberto López va destacar que 
es tindrà especial cura en la 

vigilància de les zones de jocs 
infantils de les places i parcs 
de la Llagosta i al voltant dels 
centres educatius. “No hi pot 
haver gossos on juguen els 
infants i molt menys que fa-
cin les seves necessitats en 
aquests llocs”, va afegir.
Els gossos tenen prohibit ac-
cedir a les zones de jocs infan-
tils dels parcs amb tanca i, on 
aquestes tanques no hi siguin, la 
Policia Local considerarà zona 
de jocs infantils tot el sector en-
voltat pels bancs.
“No es pot permetre que la 
manca d’educació i civisme 
d’uns pocs malmeti la imatge 
de convivència del conjunt de 
la ciutadania de la Llagosta”, 

va explicar Alberto López.
Els agents de la Policia Local 
centren la seva vigilància espe-
cialment per tal que es recullin 
les defecacions dels animals. No 
obstant això, els agents també 
comproven altres aspectes, com 
que els gossos vagin lligats i que 
portin el xip obligatori. També 
es comprova que, els que estan 
obligats, portin morrió i tinguin 
en regla la corresponent asse-
gurança.
Fa temps, que la ciutadania, 
sobretot a través de les xarxes 
socials, mostra públicament el 
seu malestar per les conductes 
incíviques d’alguns propietaris 
de gossos perquè no recullen les 
defecacions. - J. CINTAS / P. DAMIÁN
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José Luis López va ser home-
natjat el 18 de gener per bona 
part de la societat civil llagos-
tenca durant un acte que es va 
fer al Centre Cultural. Les in-
tervencions van servir per des-
tacar la feina feta per López al 
capdavant de l’alcaldia durant 
gairebé 20 anys, la seva proxi-
mitat al poble i la seva coherèn-
cia política.
A l’acte, l’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López, va anunciar que 
es convocarà un ple extraordi-
nari d’honors i distincions per 
nomenar José Luis López fill 

José Luis López serà fill
adoptiu de la Llagosta

VA SER ALCALDE DEL 1983 AL 2002 I VA REBRE UN HOMENATGE POPULAR AL CENTRE CULTURAL

La dona de José Luis López, Loli Fernández, i l’alcalde, Alberto López, parlant després de l’homenatge.

adoptiu de la Llagosta. També 
es posarà el nom de José Luis 
López a un espai públic de la 
nostra localitat.
L’homenatge va consistir en 
parlaments distribuïts en cinc 
temes relacionats amb la vida 
de José Luis López, la part ins-
titucional, el poble, les entitats, 
la política i la seva família i 
amics. A més de l’actual alcalde, 
hi van intervenir dos regidors 
que van formar part en algun 
moment de l’equip de govern 
de José Luis López, Zacaries 
Egea i Adelino Macías; Conchi 

Fernández, bibliotecària de la 
Llagosta, que es va encarregar 
de traslladar a l’acte la veu de la 
ciutadania; José Ramón Serón, 
en representació de les entitats 
locals; Antonio Rísquez, primer 
secretari del PSC a la Llagosta, 
el partit  on va militar José Luis 
López, i Antonia López, amiga 
de la família.
La dona de l’homenatjat, Loli 
Fernández, va acabar agraint 
l’acte impulsat pels socialistes 
llagostencs i organitzat per una 
comissió integrada per entitats 
i ciutadans. - XAVI HERRERO

ASSOCIACIONS

Animalets s’obre
a la ciutadania
L’associació Animalets ins-
tal.larà demà, 7 de febrer, una 
parada a la plaça d’Antoni Ba-
qué per difondre la seva tasca 
i recaptar fons per sufragar les 
despeses de menjar i servei ve-
terinari dels animals que acull.

COMUNICACIÓ

Avaria tècnica
a Ràdio la Llagosta
Una avaria a l’emissora munici-
pal obliga des de mitjans de ge-
ner a emetre una programació 
excepcional mentre es compra 
una nova taula de so. Es preveu 
normalitzar la programació 
durant el mes de febrer.

VISITA A L’AJUNTAMENT. Les dues classes de quart de Primària de 
l’escola Joan Maragall van visitar el 26 de gener l’Ajuntament de 
la Llagosta. L’alcalde, Alberto López, va acompanyar els alum-
nes i dues professores durant la seva estada a diverses dependèn-
cies municipals. Aquesta ha estat la primera visita d’estudiants a 
l’Ajuntament del curs 2014-2015.
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L’empresa pública munici-
pal Gestió de Sòl i Patrimoni 
s’encarregarà de la gestió inte-
gral dels habitatges municipals 
del carrer de Sant Bonaventura. 
Així es va decidir al ple ordinari 
del mes de gener.
El punt va ser aprovat amb els 
vots favorables de l’equip de 
govern (ICV-EUiA i CPLL), en 
contra de CiU i l’abstenció del 
PSC i del regidor no adscrit Ja-
vier Alcaraz. La proposta va ser 
modificada, ja que inicialment 
contemplava un dels habitatges 
del carrer de Sant Bonaventu-
ra i una casa del carrer de la 
Florida. Finalment, seran no-
més les dues del carrer de Sant 
Bonaventura les que adminis-
trarà l’empresa municipal. La 
modificació és conseqüència 
de la reunió mantinguda per 
l’alcalde, Alberto López, amb el 
Departament d’Ensenyament 
per concretar aquests canvis. 
D’aquesta manera, s’aplana el 
camí per poder edificar la nova 
escola Sagrada Família. Això 
va provocar la retirada del punt 

Sòl i Patrimoni gestionarà
els habitatges socials públics

Instant del ple que va fer l’Ajuntament de la Llagosta el 29 de gener.

SOLIDARITAT

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de la Llagosta 
presentarà el 20 de febrer a les 
19 h a la sala Àgora de l’institut 
Marina durant un acte públic la 
iniciativa legislativa popular en 
contra de la pobresa energèti-
ca i els desnonaments. La PAH 
recull signatures a la Llagosta 
en suport d’aquesta iniciativa 
legislativa popular cada dijous 
al mercat ambulant i a la seu 
d’aquesta entitat, a Can Pele-
grí, els dilluns de 17.30 a 20.30 
hores. La PAH assegura que a 
Catalunya hi ha 320.000 famí-
lies afectades per la pobresa 
energètica. - JUANJO CINTAS

OCUPACIÓ

L’atur baixa
el 2014 al nivell 
de fa cinc anys
L’any 2014 es va tancar a la 
Llagosta amb la xifra d’aturats 
més baixa des de mitjans de 
2009. Al desembre, el nom-
bre de llagostencs inscrits a 
l’Oficina de Treball era de 
1.249 persones, 196 menys que 
el 2013. Aquesta xifra ha fet 
que la taxa de desocupació tor-
ni a baixar fins al 18%. Aquest 
ha estat el segon any consecu-
tiu en què la desocupació ha 
baixat. El 2013, però, el des-
cens va ser més moderat. Amb 
tot, la Llagosta continua tenint 
un índex d’aturats superior al 
de la mitjana comarcal, que és 
del 15,4%. - MARIONA RABASA

ECONOMIA

El Ple aprova
definitivament
el Pressupost
El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar el 22 de gener de for-
ma definitiva el Pressupost de 
2015, després de desestimar 
les al.legacions presentades per 
UPyD. Les al.legacions propo-
saven executar un expedient 
parcial de regulació del perso-
nal municipal (reducció de la 
jornada laboral de part de la 
plantilla) i reduir diverses par-
tides. La regidora d’Economia i 
Hisenda, Marta Melgar (ICV-
EUiA), va argumentar que 
aquesta proposta no és la solu-
ció per aconseguir nous ingres-
sos per al Pressupost munici-
pal. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

La PAH recull
firmes contra la 
pobresa energètica

que plantejava sol.licitar a la 
Generalitat la desafectació de 
tots els habitatges. Al ple van 
assistir membres de l’AMPA de 
l’escola que demanaven la reti-
rada d’aquest punt.
El Ple va aprovar encarregar 
a Sòl i Patrimoni la gestió de 
l’Oficina Local d’Habitatge i 
l’adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals d’Habitatge de la Dipu-

tació de Barcelona. També es 
va donar llum verda a la modifi-
cació dels estatuts del Consorci 
per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental i del de la De-
fensa de la Conca del Riu Besòs.
El Ple va aprovar per unanimi-
tat el 3r Pla d’Igualtat de Gè-
nere 2015-2018, que servirà per 
treballar en la defensa dels drets 
de les dones. - XAVI HERRERO

Et vols anunciar
al

654 368 974
truca i t’informarem
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Edils d’EUiA avalen 
Alberto Garzón
Els regidors d’EUiA a la Lla-
gosta, Virginia Jiménez i Jordi 
Alonso, han avalat la candida-
tura d’Alberto Garzón com a 
candidat a les primàries d’IU a 
les generals.

POLÍTICA

ESMENES. El Govern de CiU a la Generalitat, amb el suport 
d’ERC, ha rebutjat les dues esmenes als pressupostos d’ICV-EUiA 
referents a la Llagosta (escola Sagrada Família i desviament línia 
R3). Així ho va explicar David Companyon, diputat d’ICV-EUiA, 
el 29 de gener durant una trobada amb l’alcalde, Alberto López.

La plaça d’Antoni Baqué va aco-
llir el diumenge 1 de febrer els 
estands dels 14 comerços par-
ticipants a la fira Fora Stocks, 
organitzada per l’Associació de 
Comerciants i Serveis (ACiS) de 
la Llagosta. El públic assistent 
va trobar productes rebaixats 
d’aquesta temporada.
El president d’ACiS, Jaime Ca-
rretero, va indicar que la jor-
nada va ser més profitosa de 
l’esperat i que l’afluència de 
clients va ser molt bona, sobre-
tot al migdia. Els comerciants 
es dedicaran ara a promocio-
nar el seu nou web (www.lla-
gostacomercial.com). El web 
s’estrena amb la campanya de 

Èxit de la fira comercial Fora 
Stocks, organitzada per ACiS

Operaris de l’empresa Funda-
ció Viver de Bell-lloc, contrac-
tada per l’Ajuntament de la 
Llagosta, van començar el 27 
de gener els treballs de poda 
dels arbres urbans de la nostra 
localitat. L’operació, que té un 
pressupost de 38.380 euros, es 
va centrar durant els primers 
dies en el passeig del Pintor 
Sert. Els treballs de poda afec-
taran a 948 arbres del municipi 
i està previst que acabin d’aquí 
a un mes i mig.  - JUANJO CINTAS

Comença la poda dels arbres

ELS COMERCIANTS INICIEN L’ANY AMB UN NOU WEB I UNA CAMPANYA PEL DIA DELS ENAMORATS

Afluència de clients a la fira Fora Stocks, l’1 de febrer.

Sant Valentí. Totes les perso-
nes que es registrin entraran 
en el sorteig d’una escapada 

romàntica. El dia 17 es donarà 
a conèixer al mateix web el nom 
del guanyador. - XAVI HERRERO

Un treballador de Viver de Bell-lloc poda una morera a Pintor Sert.

Patxi López va
visitar la Llagosta
L’exlehendakari es va mos-
trar el 10 de gener convençut 
que els socialistes recuperaran 
l’alcaldia en les properes elec-
cions i va donar suport al can-
didat Óscar Sierra.

POLÍTICA

Període per demanar 
subvencions
Les entitats locals poden pre-
sentar del 16 al 27 de febrer a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania les sol.licituds de subven-
ció de règim ordinari de 2015.

ENTITATS

321 donacions
de sang el 2014
El Banc de Sang va aconseguir 
321 donacions a la Llagosta el 
2014. A la darrera captació, el 
22 de desembre, hi va haver 75 
donacions i cinc donants nous.

SOLIDARITAT
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Nous presidents a l’Agrupación de Jubilados 
i a l’Asociación Rociera Andaluza
Francisco Maestre és el nou president de l’Agrupación de Jubilados 
y Pensionistas, i substitueix Bartolomé Goñalons, que no va optar a 
la reelecció. A l’Asociación Rociera també s’ha produït renovació de 
junta. Emilio Giménez és el president en substitució de Juan Tapia. 

ASSOCIACIONS

GEGANTS. La Colla Gegantera de la Llagosta ha recuperat 
l’activitat ordinària amb la celebració d’una assemblea per escollir 
la junta de l’entitat i el calendari de trobades del 2015. La primera 
de les sortides va ser el 18 de gener a Castelló de la Plana.

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha valorat en 54.240 euros els 
danys a béns públics provocats 
pel temporal de vent que va 
patir la nostra localitat el dia 9 
de desembre de l’any passat. El 
Consistori ha enviat al Consell 

Uns danys de 54.240 euros
INFORME AMB LES DESPESES OCASIONADES PER LA VENTADA DEL 9 DE DESEMBRE

Arbres caiguts als Jardins de la Pineda Fosca el 9 de desembre.

Comarcal del Vallès Oriental 
l’informe corresponent per tal 
de poder gaudir dels ajuts que 
donarà la Diputació de Barcelo-
na als municipis afectats.
En concret, l’Ajuntament ha xi-
frat en 19.140 euros les despe-

ses ocasionades per danys a una 
vintena d’arbres de diversos 
punts del municipi; en 2.845, 
les reparacions que s’hauran de 
fer a la nau de propietat muni-
cipal situada al carrer de Sant 
Llorenç, principalment a la 
façana; en 1.586, els danys als 
llums que hi ha de diferents 
carrers, avingudes i places; i 
en 30.669, l’afectació al sostre 
del Poliesportiu Antonio Gar-
cía Robledo. L’Ajuntament de 
la Llagosta ja ha adjudicat a 
l’empresa CEMET les obres 
per reparar la coberta d’aquesta 
instal.lació esportiva per un im-
port de 28.772 euros.
La Diputació de Barcelona 
haurà de decidir ara quina sub-
venció aporta al municipi de la 
Llagosta i a la resta de pobla-
cions afectades per la ventada 
del desembre. - JUANJO CINTAS



8 08centvint I Dv, 6 Febrer 2015 Espai Obert

PP
* gmpp@llagosta.cat

Cartipàs municipal

ICV - EUiA
* gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
Regidor de Planificació urbanística, Habitatge i Territori; 
de Tecnologies de la informació, Comunicació i Atenció 
ciutadana, i de Recursos humans
Marta Melgar Hervás
Regidora d’Economia i Hisenda, Medi ambient 
i Sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
Regidor de Cultura i Esports
Virginia Jiménez Pueyo
Regidora de Participació ciutadana, Polítiques 
d’igualtat, Educació i Salut pública
Eva Miguel Guerrero
Regidora d’Acció Social, Joventut, Infància i Ciutadania

Mireia Egea Clotet

CiU
* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Adelino Macías González 
Regidor de Treball, Indústria i Formació 
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

CPLL
* gmcpll@llagosta.cat

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Antonio Rísquez Caballero, Raúl Valero Martínez, 
Vanessa Herrador Gerboles, Raúl López Martín, 
Antonia Illescas Martínez i Mariano García 
Cividanes

Jaume Bonallach Aguado

La Piulada
Domingo tarde de curro, adecuando nuestro
rinconcito en el Hotel d’entitats de #laLlagosta

La Murga @murgalallagosta / 11 de enero de 2015

J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de Serveis 
municipals i de Manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

NO ADSCRITS

AJUNTAMENT 93 560 39 11

PORTES OBERTES

Estimados vecinos y vecinas. 
En los últimos años se está hablando demasiado de las políticas 
económicas que quieren acabar con esta crisis. Políticas que lo 
único que hacen es agravarla.
Se habla de la deuda financiera sin ni siquiera auditarla para 

saber qué cantidad es legítima y cuál no. Se habla de los 
recortes como única salida para conseguir salir de la 
crisis y comenzar la recuperación.
Y desgraciadamente eso ha traído consigo una
reformulación de las maneras de trabajar y de las
obligaciones a las que las administraciones debemos 
hacer frente. Porque las leyes han ido cambiando 
en los últimos años para conseguir que la economía 
sea la prioridad en los ayuntamientos, entre otras 
instituciones.
En La Llagosta hemos tenido que trabajar de lo 

lindo para poder cumplir con esas obligaciones. Y 
este gobierno local ha conseguido en los últimos cuatro 
años resolver dos grandes retos que tenía por delante: 
1) Sanear las cuentas del ayuntamiento y 2) No aplicar 
la política de recortes en servicios básicos y derechos 

laborales.
Y el trabajo ha sido especialmente duro porque estos dos 

objetivos son, a priori, contrapuestos. No 
podemos olvidar que en el año 2011, el 
ayuntamiento estaba inmerso en el segundo 
plan de saneamiento consecutivo debido a 

los continuos cierres presupuestarios
negativos fruto de una política irresponsable 
que primaba el pan y circo antes que hacer
frente a la realidad, aunque ésta no nos
gustara. Tuvieron la posibilidad de fortalecer 
nuestro ayuntamiento cuando vivíamos en 
tiempos de auténtica bonanza económica y, en 
cambio, se tomaron decisiones que dilapidaron 
una cantidad ingente de miles y miles de euros 

y no se hizo nada para que La Llagosta dejase de depender, económicamente hablando, 
de administraciones superiores. Hoy trabajamos para que eso cambie. Trabajamos con 
el principal objetivo de que La Llagosta sea autosuficiente y que el futuro sea nuestro. 
Teniendo capacidad para generar ingresos. Y todo ello reestructurando los servicios 
que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía, reinventándonos cada día para que lo que 
nos cuesta la factura de tan sólo levantar la persiana no nos cueste más de lo que
ingresamos. En los últimos años hemos cerrado los presupuestos en positivo, pero
inmersos en la peor crisis económica que se recuerda. Sin despidos, sin cerrar servicios, 
reduciendo la deuda financiera, ampliando la capacidad de ahorro, rebajando la deuda 
media por habitante hasta situarla en la mitad de la media comarcal, disponiendo de la 
confianza de las entidades financieras que nos ayudan a negociar condiciones especiales 
y más beneficiosas para el ayuntamiento. Eso es lo que desgraciadamente ha primado 
durante este mandato: la economía. Pero gracias a una gestión más que responsable, 
nuestro Ayuntamiento está hoy en el grupo de los privilegiados en toda España.

Alberto López 
Alcalde de la Llagosta

Hemos rebajado la deuda 
municipal por habitante 
hasta situarla en la mitad 
de la media comarcal

BUENA GESTIÓN ECONÓMICA



Dv, 6 Febrer 2015 I 08centvint 9Espai Obert

Denunciar-les. És una ver-
gonya. Molts propietaris de 
gossos dissimulen i, quan es 
pensen que no els veus, dei-
xen les defecacions a terra.

La veu del poble  Què faria per acabar amb l’incivisme de les defecacions de gossos?

MARÍA J. DOMÍNGUEZ
62 anys

Denunciaria aquestes per-
sones i les sancionaria amb 
multes de 200 o 300 euros. 
Si el càstig no et costa di-
ners, no n’aprens.

MARÍA JOSÉ NÚÑEZ
44 anys

S’hauria de trobar la mane-
ra d’informar la gent que els 
animals es tenen per cuidar-
los, no per desatendre’ls. 
Cal més conscienciació.

MANUEL RUEDA
58 anys

És un cas de consciència 
ciutadana. Hem de ser igual 
de responsables amb els 
gossos com ho seríem amb 
els nostres fills.

PILI FERNÁNDEZ
37 anys

Jo els sancionaria amb una 
multa com a toc d’alerta i 
perquè n’aprenguessin. Jo 
tinc dos gossos i sempre re-
cullo les seves defecacions.

MARÍA V. RODRÍGUEZ
71 anys

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Juanjo Cintas, Xavi Herrero, Mariona Ra-
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Temps de memòria

1968-1969. Inauguració del pas inferior de vianants
Abans d’aquesta construcció a la plaça d’Antoni Baqué no hi havia cap pas segur per travessar l’antiga 

carretera N-152. A la foto, identifiquem Emilio Nonell, al costat de l’alcalde, Antonio Morral 
(amb ulleres fosques); el capellà mossèn Pere Rúbies i al seu costat, José Sayeras.

Fotografia cedida a l’Arxiu municipal per Maria Morató Trias

CEM El Turó

L’Ajuntament vol aclarir, en 
relació a la carta publicada per 
un grup d’usuaris del CEM El 
Turó, que tant abans com ara 
s’han atès totes les demandes i 
queixes que han estat planteja-
des no només per la gestió del 
CEM El Turó, sinó per qualse-
vol altre tema.
Cal dir que mai s’ha contestat a 
ningú es lo que hay o lo tomas o lo 
dejas. Això és faltar a la veritat.
El CEM El Turó és un cen-
tre amb moltíssimes activats 
diàries, on s’ha millorat tot: 
neteja, atenció a l’usuari, segu-
retat, nivell professional dels 
monitors, espais, confortabili-
tat i, per sobre de tot, les activi-
tats. Potser hi ha mancances en 
la gestió, però la perfecció no 
existeix i els professionals ho 
fan el millor possible per acon-
seguir l’excel.lència. No es pot 
dubtar de la seva implicació.
Tota crítica cal interpretar-la 
de forma positiva, sempre per 
millorar, però aquesta ha de 
ser objectiva, no només basa-
da en expectatives personals 

que de vegades poden ser molt 
elevades i que, per molt que es 
treballi, no poden ser satisfe-
tes. Des que l’empresa munici-
pal s’encarrega de la gestió del 
CEM El Turó, aquest equipa-
ment ha millorat en tots els as-
pectes. És cert que el complex 
esportiu necessita inversions, 
però aquestes han d’anar desti-
nades a benefici de tothom i no 
d’una part dels usuaris.
Des que l’Ajuntament es va fer 
càrrec de la gestió, el CEM El 
Turó ha augmentat el nom-
bre d’abonats, d’activitats i 
de serveis amb un grau de sa-
tisfacció, d’acord amb les en-
questes, de notable. És injust, 
per tant, presentar un escenari 
d’abandonament de la gestió i 
l’atenció. Això és faltar a la ve-
ritat.
Totes les queixes rebudes han 
tingut sempre resposta per 
part de la direcció del centre 
o de l’Ajuntament, en aquest 
últim cas amb data de sortida 
del registre municipal del 5 de 
desembre de 2014. Restem a la 
vostra disposició, com ha estat 
i serà sempre, per atendre tots 

els vostres suggeriments.
Àrea municipal d’Esports

Gracias

Desde Rems queremos agrade-
cer a la Obra Social La Caixa, 
y en particular al director de 
la sucursal de La Llagosta, el 
donativo aportado de 1.500 eu-

ros, que servirà para la mejora 
nuestras de instalaciones y así 
poder asumir nuevos proyectos 
solidarios y de apoyo a las fami-
lias desfavorecidas. Por lo que 
respecta a la campaña de Na-
vidad, queremos expresar tam-
bién nuestro agradecimiento a 
las entidades y empresas que 
han colaborado con nosotros: 

Lékué, Casa Andalucía, Aso-
ciación Rociera, Joventut Han-
dbol, La Llagosta més Activa, 
PSC, AMPA Joan Maragall y 
Ayuntamiento de La Llagosta. 
Así como también a la ciudada-
nía que se ha volcado en ayudar 
para que la campaña de Navidad 
haya sido un éxito. Gracias.

Rems
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La política de vivienda es 
prioritaria, pero eso no jus-
tifica actuar de cualquier 
manera para cubrir el expe-
diente. Tras cuatro años sin 
hacer nada ahora pretendían 
rehabilitar a contrarreloj las 
casas de los maestros de Safa 
con un coste total de unos 
400.000 euros. Ese proyecto 
suponía un revés definitivo 
para la futura reforma de 
Safa. Afortunadamente, el 
gobierno local ha reculado. 
Tal y como defendimos en 
su día, las casas de la calle 
de la Florida se excluyen 
del proyecto de acuerdo con 
la opinión de la comunidad 
educativa de Safa. Pero si-
guen obcecados en su error 
de rehabilitar las tres casas 
de la calle de Sant Bonaven-
tura con un coste de unos 
50.000 euros por casa. En 
total 150.000 euros más una 

retribución extra del 5,4% 
para la gerencia de la empre-
sa municipal. Con ese dinero 
se podrían aplicar medidas 
más eficaces, rápidas y que 
lleguen a muchas más fa-
milias. Por ejemplo: ayudas 
directas al alquiler. Hace dos 
años se negaron a rehabili-
tar el bar del Parc Popular. 
Decían que rehabilitar era 
más caro que derribar y 
construir. Ahora cambian de 
criterio. Probablemente la 
cercanía de mayo tenga al-
guna relación con sus prisas.

El Hotel de Entidades es 
ya una realidad, en un es-
pacio adaptado para ello, 
atendiendo así una petición 
histórica y cumpliendo una 
de nuestras promesas en 
las pasadas elecciones. Un 
espacio gestionado por las 
propias entidades, con des-
pachos compartidos, sala de 
reuniones y en el que a to-
das las entidades del muni-
cipio se les ha dado la opor-

tunidad de participar.
Sabemos que el espacio y 
los recursos actuales pue-
den resultar insuficientes, 
pero a día de hoy contamos 
con una infraestructura 
que, poco a poco, iremos 
abasteciendo.
Y es que este equipo de go-
bierno escucha a la ciuda-
danía y aunque a veces los 
consensos tardan en llegar, 
está demostrado que con 
tesón y constancia, al final 
llegan. Porque estar al lado 
de las entidades no solo es 
una cuestión económica, 
también es importante la 
colaboración personal, las 
infraestructuras (tarimas, 
sillas, luz...), los espacios 
cedidos (Centre Cultural, 
pabellones, campo de fút-
bol...), pero principalmente 
la confianza y la libertad 
ofrecida desde la institu-
ción. Y este gobierno confía 
en las entidades.

Pensàvem que ja ho havíem 
vist tot, però no. Després 
que tots els alliberats (a sou 
complet) de l’Ajuntament 
pertanyin a ICV-EUiA, que 
han acabat aguantant-se 
amb equilibris amb regi-
dors expulsats per pres-
sumpte transfuguisme, que 
s’envien diners a l’empresa 
municipal tot i que el CEM 
El Turó està al màxim ren-
diment (hauria de tenir be-
neficis), que no envien cap 
proposta per al nou CAP al 
Departament de Sanitat (tot 
i el compromís adquirit per 
part de la Generalitat), que 
és l’Ajuntament vallesà que 
més tard i malament paga 
als proveïdors i que volen 
reformar i ocupar les cases 
dels mestres reservades per 
a la nova escola Sagrada 
Família, tal com consta al 
projecte d’Ensenyament, ve 
la guinda: el govern de la 
Llagosta ha demanat un crè-
dit a Caixabank d’1.000.000 

d’euros (un milió d’euros) 
per pagar despeses de tre-
soreria. És a dir, que qua-
tre anys al govern d’aquest 
poti-poti acabarà amb un 
increment del deute acabat 
de sortir del forn i amb tota 
la incertesa de com el pa-
garem d’aquí a un any (ter-
mini signat): la coherència 
d’esquerres.

No es fácil gobernar cuando 
la crisis aprieta. De eso en el 
PP sabemos bastante. Nos 
ha tocado gobernar con la 
crisis más dura en décadas.
No es fácil gobernar cuan-
do no se han ganado las 
elecciones y hay que contar 
con pactos para poder ha-
cerlo. No es fácil gobernar 

con tránsfugas. No es fácil 
gobernar con una empresa 
municipal donde algunos 
consejeros de administra-
ción del Gobierno han de 
hacer valer sus criterios 
partidistas. No es fácil go-
bernar aceptando mociones 
populares que luego no se 
pueden cumplir. No es fácil 
mover el mercado semanal 
a gusto de todos.
Sí es más fácil gobernar si 
se buscan consensos y la 
participación de todos en 
los proyectos importan-
tes. Pero esa no ha sido la 
voluntad del mandato del 
supuesto cambio. ¡Ni el 
ROM se ha cambiado! ¿Y el 
Ayuntamiento de cristal?
Usando palabras de nuestro 
alcalde: “Cuando te parece 
que todos van en dirección 
contraria, a lo mejor eres tú 
el que no va bien”.

A pesar de que los gobier-
nos del Partido Popular 
y de Convergència i Unió 
siguen empeñados en im-
pedir el desarrollo de la 
Terminal Intermodal de 
Mercancías Ferroviarias de 
La Llagosta, desde el Ayun-
tamiento estamos por obli-
garles a que la construyan. 
No solo porque el transpor-
te de mercancías a través de 
la vía del AVE, desde la pla-
taforma de La Llagosta, be-
neficiará a más de un millar 
de empresas situadas en 50 
kilómetros de la redonda, 
sino especialmente porque 
los estudios de impacto eco-
nómico hablan de la crea-

ción de unos 500 puestos de 
trabajo y la generación de 
más de 40 millones de euros 
en actividad económica.
Para desarrollar una termi-
nal intermodal que bene-
ficie al territorio inmedia-
to también es crucial una 
alianza estratégica de las 
poblaciones en la Associació 
de municipis de l’Eix de la 
riera de Caldes (AMERC), 
constituida el pasado mes 
de junio.
Y seguimos trabajando 
para obtener el apoyo de 
más sectores sociales y de 
empresas, porque juntos so-
mos más fuertes y no ten-
drán más remedio que escu-
charnos y hacernos caso.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

VIVIENDA SÍ, 
PERO NO ASÍ

LO QUE CUENTA 
SON LOS
HECHOS

A CENT DIES 
D’ACABAR
EL MANDAT

SE PUEDE,
PERO
NO SE QUIERE

LA LLAGOSTA
DEL FUTURO

150.000 euros
para rehabilitar
tres viviendas
a contrarreloj

Estar al lado de 
las entidades no es 
solo una cuestión 
económica

El govern demana 
un crèdit a
Caixabank d’un 
milió d’euros

No es fácil
gobernar cuando 
no se han ganado 
las elecciones

PP y CiU frenan 
la terminal
de mercancías
de La Llagosta
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HANDBOL

Espanya, amb
Antonio García, 
perd el bronze
del Mundial

La selecció espanyola no va po-
der repetir l’èxit de fa dos anys 
a Barcelona i va marxar del 
Mundial d’handbol de Qatar 
sense medalla. Espanya, amb 
el llagostenc Antonio García 
Robledo, va lluitar pel metall 
de bronze contra Polònia en la 
final de consolació, que va per-
dre diumenge 1 de febrer. A la 
final, França (botxí dels espan-
yols a semifinals) es va imposar 
a Qatar.
Antonio García Robledo va 
tancar el Mundial amb 19 gols 
després de marcar 4 dianes 
en el partit per la medalla de 
bronze, sent el llagostenc el ju-
gador més destacat del partit. 
La selecció espanyola va perdre 
després d’una pròrroga (29-28) 
contra Polònia i va marxar sen-
se res de Qatar. A l’última acció 
del partit, Antonio García va 
agafar la responsabilitat de fer 
el tir decisiu per impedir la vic-
tòria polonesa, però es va esta-
vellar contra la defensa.
La selecció espanyola arriba-
va al Mundial sent una de les 
favorites i a la primera fase va 
guanyar els cinc partits. A vui-
tens de final va superar Tunísia 
i a quarts de final, Dinamarca, 
però en semifinals no va poder 
amb França. - J. L. R.

El Club Patí la Llagosta és una 
entitat de recent formació que 
s’intenta obrir camí entrenant a 
la pista de l’institut Marina fent 
patinatge artístic els dimarts i 
dijous a la tarda. Ho fa de la mà 
de Miguel Ángel López, qua-
tre vegades campió d’Espanya; 
Georgina Ciria, subcampiona 
d’Europa Júnior; i Rosa Pey, 
una de les entrenadores amb 
més experiència al patinatge 
artístic estatal. Després d’un 
any i tres mesos de recorregut, 
l’entitat afronta el proper 15 de 

L’ENTITAT, CREADA AL NOVEMBRE DE 2013, AFRONTARÀ LA PRIMERA COMPETICIÓ EL 15 DE FEBRER

El Club Patí la Llagosta 
comença a rodar

febrer a Sant Fost de Campsen-
telles el seu primer campionat.
El Club Patí la Llagosta va co-
mençar a rodar al novembre de 
2013 i al febrer s’estrenarà en 
un campionat del Consell Co-
marcal. “Ens vam iniciar amb 
nou patinadors i ara en tenim 
22. Volem fer esport de com-
petició”, assegura Miguel Án-
gel López, membre fundador, 
actual secretari i expatinador 
de primer ordre.
L’entrenadora responsable de 
dirigir els patinadors, d’entre 

les edats de tres a 11 anys, és 
Georgina Ciria, també campio-
na estatal. “Volem fer un pa-
per acceptable i que s’ho pas-
sin bé”, destaca Ciria.
El Club Patí la Llagosta s’ha 
forjat amb l’interès de donar 
presència i cabuda al patinat-
ge artístic al nostre municipi. 
Per això, els responsables de 
l’entitat tenen el suport com a 
directora tècnica de Rosa Pey, 
experimentada entrenadora 
que ve de la mà de Miguel Án-
gel López. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Part del grup de joves patinadors del Club Patí la Llagosta en un entrenament a l’institut Marina.

FUTBOL

L’amateur A del Club Esportiu 
la Llagosta suma 11 derrotes 
a la Quarta Catalana (grup 8). 
Els llagostencs no troben la 
fórmula per capgirar la situació 
i després de 16 jornades ocupen 
el 12è lloc amb 13 punts. En els 
darrers quatre partits, sumen 
tres derrotes i una victòria, que 
va ser contra el Catalònia B.

El CE la Llagosta
no aixeca el vol
a Quarta Catalana

El Club Deportivo Viejas Glo-
rias continua líder de la Divisió 
d’Honor després d’encadenar 
quatre victòries consecutives. 
Els llagostencs van empatar el 
primer partit de 2015 contra el 
Badia, però des d’aleshores han 
guanyat el Pomar, el Castic, 
l’Atlètic Polinyà i la Romànica.

Quatre victòries
consecutives
del Viejas Glorias

Judith Fernández s’ha incor-
porat al CE Sant Gabriel, de  
la Primera Divisió femenina, 
màxima competició estatal. La 
llagostenca es va desvincular al 
desembre del Bristol Academy, 
de la Premier anglesa.

Judith Fernández
fitxa pel
Sant Gabriel
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Els dos equips sèniors del FS 
Unión Llagostense estan com-
plint els pronòstics i després de 
disputar la meitat de la tempo-
rada estan en llocs d’ascens. El 
sènior A ocupa el tercer lloc a 
la Primera Territorial (grup B), 
mentre que el sènior B és líder 
de la Segona Territorial (grup 

A). El primer equip llagostenc 
encadena vuit victòries i no 
perd en competició des de l’1 
de novembre. Des d’aleshores 
ha pujat fins al tercer lloc amb 
29 punts, ficant-se en zona 
d’ascens. L’equip, dirigit per 
José Muñoz i José Manuel 
Poyato, té un marge de vuit 

punts respecte als llocs fora de 
l’ascens.
Pel que fa el segon equip, s’ha 
situat líder amb 31 punts ce-
dint només un empat i una de-
rrota i sumant un total de deu 
victòries. El marge respecte als 
llocs fora de l’ascens és de vuit 
punts. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

ELS DOS EQUIPS AMATEURS DE L’ENTITAT LLAGOSTENCA ESTAN COMPLINT ELS PRONÒSTICS

El FS Unión Llagostense és
tercer i el sènior B, líder

La plantilla del segon equip del FS Unión Llagostense, al Poliesportiu Antonio García Robledo.

FUTBOL SALA

El sènior femení del Club De-
portivo la Concòrdia és el con-
junt que menys gols encaixa de 
la Divisió d’Honor. Després de 
disputar 16 jornades, les juga-
dores de Tati Torres han rebut 
28 gols, menys de dos per partit 
de mitjana. Als últims quatre 
compromisos només han rebut 
un gol i han sumat totes les 
jornades amb victòries contra 
l’Hospitalet Bellsport (4-1), la 
Unión (0-9), Penya Esplugues 
B (0-4) i Femení Almacelles 
(9-0). Ara, ocupen el tercer lloc 
amb 34 punts i estan a un punt 
de les segones classificades 
(Teià). - J. L. R.

ATLETISME

Mor sobtadament 
un dels membres 
dels fondistes
El Club Esportiu Fondistes 
de la Llagosta està de dol per 
la mort el 27 de gener d’un 
dels seus membres, Robert 
Pérez Alonso, de 52 anys i veí 
de la nostra localitat. Després 
d’entrenar sol, es va dirigir a 
casa seva a dos quarts de nou 
del vespre i va morir al portal 
a causa d’una aturada cardíaca, 
segons va informar la Policia 
Local. Robert Pérez havia par-
ticipat el diumenge 25 de gener, 
amb altres membres del Club 
Esportiu Fondistes de la Lla-
gosta, en la cursa de Sant Vi-
cenç, que s’organitza a Mollet 
del Vallès. - JUANJO CINTAS

HANDBOL

El Joventut
Handbol trenca la 
dinàmica negativa
El sènior masculí del Joventut 
Handbol la Llagosta ha tren-
cat la dinàmica negativa de 
resultats després de guanyar 
l’Aula per 25 a 21. Els jugadors 
de Luis Canalejas havien co-
mençat 2015 amb tres derrotes 
consecutives, contra Sant Joan 
Despí B, Bordils C i Escola Pia 
Granollers, que els havia deixat 
a la zona mitjana de la Sego-
na Catalana (grup B). Amb la 
darrera victòria contra l’Aula, 
ocupen el sisè lloc de la classi-
ficació amb 20 punts. El sènior 
femení continua com a darrer 
classificat a la Primera catalana 
(grup C). - J. L. R.

La Concòrdia és 
l’equip que menys 
gols encaixa
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Telèfons d’interès

Ajuntament  93 560 39 11

Biblioteca  93 545 15 41

Bombers  112

Can Pelegrí  93 545 15 40

CAP la Llagosta  93 574 98 10   

         Urgències  93 574 92 66

Casal d’Avis  93 574 27 46

Casal Infantil  93 574 29 19

CatSalut Respon  061

CEM El Turó  93 545 15 50

Centre Cultural  93 545 15 60

Deixalleria  93 544 85 81

Emergències  112

Escola de Música  93 545 15 40

Mossos d’Esquadra 112

OAC  93 560 39 11

Policia Local  93 574 08 08

Ràdio la Llagosta  93 545 15 43

Sorea (aigua)  93 574 27 68

Taxis  93 560 33 63 dia 

 630 88 12 50 nit

Febrer
TALLER DE DOL Cada dimecres, fins 

al 18 de març (cada 15 dies). A càrrec 

d’Eva Villanueva. De 10 a 12 h, al Cen-

tre Cultural i Juvenil Can Pelegrí (Bi-

blioteca de la Llagosta)

TALLER DE POESIA Cada dimarts, 

fins al 31 de març. De 18.30 a 20 h, 

al Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí 

(Biblioteca de la Llagosta)

7 I dissabte

TAULA INFORMATIVA SOBRE LES 

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 

L’ASSOCIACIÓ ANIMALETS Durant 

tot el matí, a la plaça d’Antoni Baqué 

TALLER DE MAQUILLATGE DIA-

BÒLIC I DE TERROR Preu d’inscripció: 

5 euros. A les 17 h, a l’Hotel d’Entitats, 

carrer del Mercat, 2 (Les Llagostes de 

l’Avern) Més informació a la pàgina de 

Facebook de l’entitat

CONCERT DE CANT DE L’ESCOLA 

DE TEATRE TELL A les 20 h, a l’antic 

Centre Cultural del carrer de la Florida

(Escola de Teatre Tell)

INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCÍA DE LA LLAGOSTA Amb 

l’actuació de la Casa de Andalucía de 

Rubí, la Taxonera de Barcelona, la re-

presentació de l’espectacle musical 

Show Terrassa Centre, i els quadres de 

ball de l’entitat local: Azahar, Al Alba i 

Meritxell. A les 20 hores, al Centre 

Cultural

8 I diumenge

ELS GEGANTS DE LA LLAGOSTA, 

A LES FESTES DE SANTA EULÀLIA 

DE BARCELONA Els Gegants de la 

Llagosta participaran a la Trobada Ge-

gantera de Ciutat Vella, que se celebra 

amb motiu de les Festes de Santa 

Eulàlia de Barcelona, la Festa Major 

d’hivern de la capital catalana. La Colla 

Gegantera de la Llagosta portarà fins 

a Barcelona el Josepet, la Blanqueta 

i la Torradeta, i el capgròs Llago. La 

Colla convida tothom a acompanyar-

los i particicipar en aquesta trobada. 

L’horari de la trobada és el següent:

9.30 h: Plantada de Gegants a la plaça 

Reial

11 h: Cercavila de Ciutat Vella

12.45 h: Balls de gegants i fi de festa a 

la plaça Sant Jaume

11 I dimecres

VIDEOFÒRUM Ocho apellidos vas-

cos, d’Emilio Martínez-Lázaro. A les 

16 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE Amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 h, a la Biblioteca

14 I dissabte

CARNESTOLTES 2015 Tot el progra-

ma d’actes per al divendres 13 i el dis-

sabte 14 de febrer, a la pàgina 11

SOPAR BALL DE CARNESTOLTES 

Amb premis per als tres primers clas-

sificats. A les 21 h, al Centre Cultural 

(Agrupación Cultural Galega Alborada)

18 I dimecres

XERRADA Culturagenda, a càrrec 

d’Olga Gómez, presentadora del pro-

grama de Ràdio la Llagosta. A les 16 

h, a Can Pelegrí (Biblioteca de la Lla-

gosta)

L’HORA DEL CONTE Amb Puri Or-

tega. A les 18.30 h, a la Biblioteca la 

Llagosta (Can Pelegerí)

21 I dissabte

INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCÍA Amb el Centro Cultural 

Andaluz de Montonès, l’entitat Nueva 

Carteya de Terrassa i els quadres de 

Agenda
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Inscripcions i proves 
de col·locació per 
als cursos de català

Fins al 13 de febrer

Bàsic 2 Per a persones 
que no parlen català, però 
l’entenen una mica

Elemental 2 Per a persones 
que volen parlar amb més 
fluïdesa i correcció

Suficiència 1 Curs per assolir 
un bon domini de la llengua 
general (1r mòdul del nivell C)

Suficiència 3 Curs per assolir 
un bon domini de la llengua 
general (3r mòdul del nivell C)

De dilluns a divendres de 10 
a 13 h i de dilluns a dijous de 
16 a 19 h

A l’Oficina de Català de la 
Llagosta.

Els cursos començaran el 16 i 
el 17 de febrer

Farmàcies 
de guàrdia

BOTET NADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)

6-12 febrer CARRERAS ARBAT
13-19 febrer BOTET NADAL
20-26 juny CALVO SÁNCHEZ
27 feb - 5 març CARRERAS ARBAT 
6-12 març BOTET NADAL
13-19 març CALVO SÁNCHEZ
20-26 març CARRERAS ARBAT
27 març - 1 abril BOTET NADAL
2-9 abril CARRERAS ARBAT

Reunions 
de la PAH
TOTS ELS DILLUNS 
de 18.30 a 20.30 hores 
Al Centre Cultural i Juvenil 
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

ball de l’entitat Azahar, Al Alba i Me-

ritxell. A les 20 h, al Centre Cultural

25 I dimecres

XERRADA La menopausa: una època 

de canvi, a càrrec de Lluís Julian. A les 

16 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS 

Amb Cristina García. A les 18.30 h, a 

la Biblioteca (Can Pelegrí)

Març

4 I dimecres
CLUB DE LECTURA La verdad sobre 

el caso Harry Quebert, de Joël Dicker. 

A les 16 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

XERRADA Les dones arreu del món, 

a càrrec de la periodista, corresponsal 

RTVE i escriptora Rosa Maria Calaf. A 

les 18 h, al Centre Cultural (Centre de 

Formació d’Adults)

Comissió Jove
Festa Major 2015

Dimecres 11 de febrer, 19 h 
Reunió al Centre Cultural i 
Juvenil Can Pelegrí. Oberta a 
tothom. Us hi esperem!
Confirmar assitència al co-
rreu: joventut@llagosta.cat

22è Concurs fotogràfic Dia
Internacional de la Dona

Presentació d’obres,
fins al 25 de febrer

Les bases es poden
consultar a l’agenda del
web www.llagosta.cat

Organitza:
Foto-Club la Llagosta

Foto: Miquel Rufach
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”

Volem fer d’ACiS 
la millor eina del 
comerç local per 
combatre la crisi

- Set anys de crisi han provo-
cat el tancament de gairebé 
un terç del comerç local. No 
és un bon escenari, oi?
- És una situació molt compli-
cada. Amb tothom que en par-
lo, fins i tot amb els que des 
de la nova junta volem revifar 
l’Associació de Comerciants i 
Serveis (ACiS), coincidim que 
la situació no és fàcil. Però tam-
bé és cert que hi ha molta gent 
que té ganes de tirar endavant, 
que amb el que estem passant és 
molt important.
- Darrerament han tancat al-
guns comerços històrics del 
poble. Això perjudica a la 
marca comercial de la Lla-
gosta?
- Crec que alguns històrics han 
tancat per manca de continuïtat, 
de relleu generacional. Molts 
negocis a la Llagosta són fami-
liars. Si hi ha continuïtat, costa 
molt tancar la botiga. La tractes 
com si fos un fill. Des de l’ACiS, 
volem impulsar la Llagosta com 
a marca comercial.
- ACiS és una bona eina per 

lluitar contra aquesta crisi 
econòmica?
- Durant els últims anys no ho 
ha estat perquè per diferents 
motius l’associació anava cap 
avall i hi havia un cert desencís. 
A partir d’ara volem que sigui la 
nostra millor eina contra la cri-
si a la Llagosta. Estem estruc-
turant tot allò que s’ha perdut 
als últims anys i volem cohesio-
nar el comerç local. Per aquesta 
raó hem impulsat el web www.
llagostacomercial.com i pensem 
que juntament amb l’ús de les 
xarxes socials serà un bon punt 
d’unió i promoció del comerç. A 
més, ja tenim un programa es-
table d’activitats per a tot l’any; 
traurem el comerç al carrer 
com a mínim tres cops i orga-
nitzarem cursos de formació i 
reciclatge per a comerciants. Al 
març farem un curs sobre co-
merç i xarxes socials i ja tenim 
programades per a aquest any 
quatre o cinc xerrades de dife-
rents temàtiques.
- Un exemple és Fora Stocks, 
que es va fer diumenge a la 

Fem Poble

Jaime Carretero
La Llagosta (1976). És president de l’Associació de
Comerciants i Serveis (ACiS) des de l’abril de 2014.
L’entitat vol impulsar el sector amb l’ajut de les noves 
tecnologies (www.llagostacomercial.com)

“
plaça d’Antoni Baqué, no?
- Sí, malgrat que encara fa fred, 
la gent té ganes de sortir al 
carrer. La Llagosta sempre ha 
estat un poble que surt molt 
al carrer, amb això tenim sort 
els comerciants. Va anar molt 
bé. Va venir molta gent i estem 
contents de com es va desen-
volupar aquest Fora Stocks. 
Estem segurs que el proper, al 
juny, serà encara millor.
- La Llagosta és un poble 
molt compacte. Aquest és un 
punt fort per al comerç local?
- Sí, però tot i així hi ha eixos 
comercials molt definits: la 
plaça d’Antoni Baqué, el carrer 
de l’Estació, l’avinguda del Pri-
mer de Maig i la de l’Onze de 
Setembre. Des de l’ACiS, volem 
treballar perquè la ciutadania 
conegui les botigues que hi ha a 
altres carrers del poble.
- I per als clients que poden 
venir de fora del municipi no 
és un handicap el problema 
de l’aparcament?
- Aquest tema, a nivel de l’ACiS, 
encara el tenim una mica verd. 

Vàrem fer alguns comentaris 
a l’alcalde a principis d’aquest 
any. Seria molt interessant per 
al comerç que es pogués fer al-
guna cosa, però entenem que és 
molt complicat. La ciutadania 
no vol zones d’aparcament de 
pagament o de temps limitat. 
Cal estudiar alternatives, cer-
car solucions, però és un tema 
difícil.
- Quants socis té ara l’ACiS?
- Entre 50 i 60. Ens estem po-
sant al dia i volem agrair l’ajut 
que hem tingut de l’Ajuntament. 
Aspirem a mantenir-nos amb 
els nostres propis recursos 
econòmics. 
- Quins són els avantatges 
d’estar associat a l’ACiS?
- El nostre primer repte és in-
crementar el nombre de socis. 
Ja tenim una relació d’associats 
en condicions i la pàgina web en 
marxa. Què podem oferir a qui 
es faci soci? Promoció del seu 
negoci per internet i al carrer 
amb les fires, cursos de forma-
ció i reciclatge, xerrades i gestió 
de tràmits amb l’Ajuntament.

Alguns comerços 
històrics han
tancat per manca 
de relleu

El problema de 
l’aparcament
i el comerç és 
molt complicat

per Pere Damián


