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300 euros per no recollir les 
defecacions de gos al carrer

CIUTADANIA L’AJUNTAMENT APROVA LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, QUE REGULA LES SANCIONS PER VANDALISME

Un veí recull com cal els residus que el seu gos ha fet al carrer.

La normativa municipal preveu que les 
sancions es podran compensar amb
treballs per a la comunitat

L’ordenança de civisme també regula
els espais públics sense tabac i l’ús
correcte del mobiliari urbà

3

El document defi nirà les 
actuacions urbanístiques 
que cal fer per
desenvolupar una zona 
d’activitat econòmica

TERRITORI

Redacció del
pla director
de Can Pere Gil

6
POLÍTICA

Reaccions dels 
partits locals
davant la consulta

4

Pintades incíviques, a la façana de la masia de Can Baqué.
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L’ordenança de civisme vol re-
collir en un únic document di-
verses qüestions del dia a dia 
llagostenc, com ara la neteja vi-
ària, l’ordenació de les terrasses 
dels bars, els espais sense fums 
o la cura del mobiliari urbà. 
L’ordenança vol ser una carta 
de drets i obligacions de la ciu-
tadania i regir les actituds incí-
viques que es pateixen al carrer.
L’Ajuntament de la Llagosta 

La nova ordenança de civisme vol 
millorar la convivència ciutadana
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta ha aprovat
inicialment  l’ordenança de promoció i garantia
de la convivència ciutadana, coneguda com a ordenança 
de civisme. El document actualitza la normativa municipal 
en aquest àmbit i regula amb prop de 150 articles
els diferents aspectes de la vida pública local

L’ordenança de civisme vol combatre els actes de vandalisme, com el patit per aquest banc del parc.

El Ple també va aprovar definitivament les ordenances 
fiscals de 2014, acceptant parcialment les al·legacions del 
PSC i pel Partido Independiente del Benestar de la
Llagosta. Concretament algunes que es referien a la
revisió i la congelació segons l’IPC de taxes, impostos i 
preus públics. També va sortir endavant el plec de
clàusules de licitació per a la gestió del quiosc bar del 
Parc Popular, en ser desestimada l’al·legació del PSC per 
rebaixar la garantia de 50.000 euros que es demana per 
accedir a la seva gestió. Els socialistes creuen que així es 
podria facilitar l’accés al quiosc bar.

aprovades Les ordenances fiscaLs

pretén amb aquesta ordenança 
crear elements que permetin 
accions de conscienciació ciu-
tadana. També s’han actualitzat 
els tipus d’infraccions i les seves 
corresponents sancions.
Una de les més destacades és 
la neteja dels carrers respecte 
als animals de companyia. En 
aquest cas, la sanció per no re-
collir les defecacions dels ani-
mals de companyia serà de 300 

euros. Fins ara era de 50 euros. 
Amb aquests tipus de mesures, 
l’equip de govern municipal vol 
que deixar el carrer brut sigui 
penalitzat amb una quantitat 
significativament dissuasiva. La 
nova normativa també estableix 
la possibilitat de canviar en cer-
tes circumstàncies les sancions 
econòmiques per treballs a la 
comunitat.
D’altra banda, s’incorporen a 
l’ordenança de civisme els espais 

lliures de fum en els recintes es-
portius a l’aire lliure i adjacents 
del centres educatius i sanitaris. 
Aquest és un tema que es regeix 
actualment per la llei antitabac 
del govern central, però que el 
Consistori ha volgut remarcar i  
dotar-lo d’un major èmfasi.
L’ordenança de civisme va ser 
aprovada al ple extraordinari 
celebrat el 19 de desembre amb 
els vot favorable de l’equip de 
govern (Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa, Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta i el regidor no 
adscrit José Luis Gutiérrez) i 
del Partit Popular. El Partit dels 
Socialistes de Catalunya es va 
abstenir i va anunciar que estu-
diarà la presentació d’al.legaci-
ons. Al ple no van assistir Mi-
reia Egea (CiU), els socialistes 
Vanesa Herrador i Raúl López 
i el regidor no adscrit Javier Al-
caraz.
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Durant el desembre la Llagosta 
ha estat l’escenari de diverses 
accions solidàries amb la Mara-
tó de TV3. Per tercer any con-
secutiu, s’han organitzat tot un 
seguit d’actes per recollir fons 
per a la Marató, que enguany 
s’ha dedicat a combatre les 
malalties neurodegeneratives. 
Les 13 entitats de la Llagosta 
que han realitzat activitats han 
recaptat en conjunt una mica 
més de 2.500 euros.

La Llagosta es solidaritza
amb la Marató de TV3 

Els partits polítics locals ICV-EUiA, CiU i CPLL 
van manifestar el seu suport per celebrar i deba-
tre sobre la consulta del 9 de novembre de 2014. 
En canvi, PSC i PP han titllar la proposta d’il.le-
gal. El referèndum va ser presentat al Palau de la 
Generalitat de Catalunya el 12 de desembre amb 
el pacte del front sobiranista entre els grups de 
CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP. La consulta proposa 
dues preguntes: Vol que Catalunya esdevingui un 
estat? I en cas afirmatiu, vol que sigui un estat 
independent?
El portaveu local del PSC, Antonio Rísquez, ha 
mostrat la seva disconformitat amb el referèn-
dum sobiranista “per no ser legal ni acordat” 
i ha afegit que “la postura del PSC és no a la 
independència”. El regidor d’ICV-EUiA Jordi 

Alonso es partidari que Catalunya “esdevingui 
un estat i que tingui relació amb Espanya en 
una república federal”. La portaveu de CiU, Mi-
reia Egea, ha mostrat la seva satisfacció dient que 
“per fi s’han posat d’acord els grups per acon-
seguir una data a una consulta esperada”, tot 
el contrari que el regidor del PP, Jaume Bonalla-
ch, que la considera “il.legal” i afegeix que “no 
està dins de la Constitució i quan arribi el mo-
ment no es farà”. El regidor de CPLL, Adelino 
Macías, ha explicat la necessitat de parlar sobre 
la Constitució, ja que, segons argumenta, “és di-
ferent la realitat del 1978 a l’actual i això s’ha 
de revisar, però no només a Catalunya, també 
hi ha altres realitats que s’han de tenir en con-
sideració”.

ICV-EUiA, CiU i CPLL, a favor 
del debat sobre la consulta

La Llagosta aporta 
12.500 euros per a Daora

Una delegació de la Llagosta va 
aportar 12.500 euros en el viat-
ge al campament de refugiats 
sahrauís de la població de Dao-
ra (Tindouf, a Algèria). Tot ple-
gat per mantenir diferents pro-
jectes: menjar a l’escola bressol, 
renovació dels dipòsits d’aigua, 
manteniment de la llevadora i la 
compra de medicaments. 

L’expedició llagostenca va ser 
al Sàhara del 2 al 8 de desembre 
i va copsar les dificultats que hi 
ha als campaments de refugiats, 
on l’ajut internacional s’ha re-
duït en un 70% el 2013. Tot i 
això, a Daora s’han pogut tirar 
endavant projectes com la reno-
vació dels dipòsits d’aigua i el 
dispensari mèdic.

Visita de La Llagosta Solidària-ACAPS al taller de costura de Daora.

Noves adhesions al
Voluntariat per la llengua
Tres comerços locals s’han ad-
herit al programa Voluntariat 
per la llengua, Electro Ricart, 
Viste-t i Dulcet Torrens. A més, 
SAK Restaurant i l’empresa Pa-
gès Entrena han renovat per a 
2 anys més l’acord de col.labo-
ració per fomentar i difondre el 

el català com a llengua de co-
municació amb els clients que 
el parlin, que intentin parlar-lo 
o que demanin de ser atesos en 
aquesta llengua. D’altra banda, 
l’Oficina local de català ofereix 
a partir del febrer nous cursos a 
distància i presencials.

eL PLe De L’AjuntAment De LA LLAgoStA S’ADhereix AL PACte PeL Dret A DeCiDir

el tercer mercat Solidari es va celebrar el 14 de desembre.
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La plantilla de l’Ajuntament, 
encapçalada per l’alcalde, Al-
berto López, es va manifestar 
el 12 de desembre davant de 
les portes del Consistori per 
protestar contra la reforma de 
l’administració local que im-
pulsa el PP. L’Ajuntament es 
va sumar així a les mobilitza-
cions convocades per la Fede-

ració de Municipis de Cata-
lunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i els sindicats UGT 
i CCOO contra aquesta polèmi-
ca llei. A la concentració de la 
Llagosta, va assistir el diputat 
d’ICV-EUiA al Parlament de 
Catalunya Salvador Milà.
D’altra banda, el mateix dia 12 
de desembre, CCOO va orga-

nitzar al Centre Cultural una 
xerrada sobre la reforma de 
l’administració local. L’acte va 
comptar amb la intervenció de 
l’alcaldessa de la Garriga, Me-
ritxell Budó (CiU); l’alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral 
(PSC), i el coordinador d’ICV-
EUiA a la Diputació de Barce-
lona, Josep Altayó.

Protesta contra la reforma
de l’administració local

La Safa celebra el 50è

Manifestació de la plantilla de l’Ajuntament de la Llagosta contra la reforma de l’administració local.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

EN TOTAL SóN TRES LES ESMENES REfERIDES A LA LLAgOSTA

ICV-EUiA presenta
esmenes al pressupost 
de la Generalitat
El grup parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds i Es-
querra Unida i Alternativa ha 
presentat un seguit d’esmenes 
als pressupostos de la Genera-
litat que afecten al municipi. La 
R3, la construcció del nou edifi-
ci de l’escola Sagrada Família i 
la connexió amb la serralada de 
Marina són les demandes que fa 
la coalició.
ICV-EUiA insta al govern de la 
Generalitat a adoptar les me-
sures necessàries per realitzar 

l’estudi del traçat alternatiu de 
la línia de rodalies R-3, de Bar-
celona a Puigcerdà, al seu per 
per la Llagosta i Santa Perpè-
tua. L’objectiu és treure del casc 
urbà aquesta línia ferroviària.
Una altra esmena demana ha-
bilitar una partida per a la 
construcció del nou edifici 
de l’escola Sagrada Família. 
Aquesta actuació està molt lli-
gada al futur de la R-3, ja que 
està dins de la zona afectada per 
l’actual projecte de desdobla-

ment de la línia de trens. La Ge-
neralitat ja havia reconegut la 
necessitat de substituir l’actual 
equipament educatiu, que ja té 
60 anys, però les retallades en 
ensenyament estan endarrerint 
el projecte.  L’alcalde, Alberto 
López,  ha explicat que la refor-
ma de l’escola Sagrada Família 
“és una actuació necessària i 
prioritària per a la Llagosta”.
Per últim, ICV-EUiA insta a 
la Generalitat per tal que con-
templi la construcció d’un pont 
sobre el riu Besòs que connec-
ti la Llagosta amb la carretera 
de la Roca, la BV-5001, i faciliti 
l’accés de la ciutadania a la se-
rralada de Marina.
Les esmenes al pressupost de la 
Generalitat que afecten a la Lla-
gosta formen part d’un paquet 
de 24 inversions que ICV-EUiA 
considera prioritàries per al Va-
llès Oriental.
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Renovación de la 
bonificación de tasas
Del 2 al 20 de diciembre estará 
abierto el período para reno-
var la bonificación de la tasa de 
recogida de basuras y la de su-
ministro de agua potable. Este 
trámite se puede efectuar en la 
Oficina de Atención a la Ciuda-
danía, en el Ayuntamiento.

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i 
els ajuntaments de la Llagosta i 
Santa Perpètua de Mogoda han 
iniciat els treballs de redacció 
del pla director estratègic de 
l’Eix de la riera de Caldes Sud, 
que afecta directament als te-
rrenys llagostencs de Can Pere 
Gil i altres zones del voltant. 
Aquesta futura àrea d’activitat 
econòmica permetrà la cons-
trucció d’un sistema logístic 
que connectarà la Central In-
tegrada de Mercaderies (CIM 
Vallès), a Santa Perpètua, amb 

la futura estació ferroviària in-
termodal, a la Llagosta.
A més de constituir aquest sis-
tema logístic, el pla director 
també servirà per estructurar 
els espais buits que va deixar la 
construcció d’infraestructures 
com les vies fèrries de l’AVE, 
l’autopista C-33 i l’autovia 
C-17. El pla director vetllarà 
per crear un parc fluvial al vol-
tant de la riera de Caldes i un 
corredor d’espais verds entre la 
Llagosta i Santa Perpètua.
Aquest és un dels tres plans 
directors que ja han obtingut 

el vistiplau de la Comissió de 
Política Territorial i Urbanisme 
de Catalunya. El  Departament 
de Territori i Sostenibilitat ha 
identificat una desena d’àrees 
a tot Catalunya amb poten-
cial d’esdevenir llocs d’impuls 
del desenvolupament econò-
mic en les seves respectives 
zones d’influència. Aquestes 
àrees d’activitat econòmica 
s’impulsaran amb l’aprovació 
de diversos plans directors es-
tratègics fins el 2017. El de la 
riera de Caldes Sud és un dels 
primers que serà redactat.

Comença la redacció del
pla director de Can Pere Gil

Terrenys de Can Pere Gil, on s’ha de crear una zona d’activitat econòmica relacionada amb la logística.

La solidaritat centra bona 
part dels actes de Nadal

L’Ajuntament ha fet un balanç 
positiu dels actes de Nadal. Du-
rant un mes, han tingut lloc una 
quarantena d’activitats endega-
des per entitats i el Consistori. 
Enguany ha destacat la forta 
presència d’actes solidaris, tant 

aquells per recaptar fons per 
a La Marató de Tv3 com els 
destinats a recollir joguines i 
aliments per a famílies necessi-
tades. Per a Jesús Ríos, regidor 
de Cultura, la participació en 
aquests actes ha estat exemplar.

La Cavalcada de Reis ha estat l’acte més multitudinari del Nadal.

L’Ajuntament posarà en 
marxa horts socials
L’Ajuntament vol tirar enda-
vant els primers horts socials 
del municipi a Can Xiquet. Per 
fer-ho possible, s’ha arribat a 
un acord amb propietaris dels 
terrenys, que els cediran tem-
poralment. La intenció és oferir 
a aquelles persones, famílies o 
col.lectius amb necessitats bàsi-
ques d’alimentació un espai on 

poder cultivar. Les persones 
interessades poden aportar les 
seves dades a l’Ajuntament tra-
vés del web www.llagosta.cat, 
per telèfon al 93 560 39 11 o 
anant a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. L’Ajuntament de la 
Llagosta vol conèixer quina és 
la demanda abans d’iniciar el 
procés d’adjudicació.
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“Desitjaria que tots fóssim 
una mica més cívics”

El regidor a prop 

José Luis
Gutiérrez

55 anys. És vocal de 
la junta directiva del 
CD la Concòrdia i 
ha estat membre de 
l’ACiS de la Llagosta

-Quin desig li agradaria veure 
fet realitat aquest 2014?
-D’una banda, tornar a veure 
l’activitat del polígon industrial 
al 100%, que les fàbriques que 
ara estan tancades tornessin a 
obrir. D’altra banda, que hi ha-
gués més civisme. La Llagosta 
és molt participativa i, si tots hi 
col.laborem, aconseguirem que 
sigui més agradable.
-Per què es dedica a la polí-
tica?
-Abans d’entrar en política es-
tava vinculat a l’Associació de 
Comerciants i Serveis (ACiS) i 
em dedicava a organitzar esde-
veniments de tota mena. Era 
una cara coneguda al poble. A 
més,  mai tinc un no per ningú i 
m’implico amb el que m’agrada. 
Per això, quan em van proposar 
entrar al govern municipal vaig 
acceptar ràpidament. El que 

més m’agrada és treballar pel 
poble; les sigles de partit a ni-
vell estatal no m’interessen.
-Què és el millor i el pitjor de 
la Llagosta?
-El millor, la seva gent i que, 
com a poble petit que és, té de 

tot. Trobo, en canvi, que ens 
hauríem d’involucrar més en 
el civisme. És una actitud fàcil 
d’adoptar, a tothom li agrada 
viure en un poble net i cívic.
-Quin és el seu racó preferit?
-Vaig viure a Montcada i Reixac 
fins que em vaig casar amb la 
meva dona. La primera vegada 
que vaig venir aquí va ser als 
18 anys, quan vaig començar a 
treballar de repartidor de co-
rrespondència bancària. Per 
tant, no puc esmentar cap racó 
d’infància, però sí que recor-
do la reforma de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre; és el canvi 
que més m’ha impactat. Hi he 
passat moltes tardes.
-Un projecte a fer?
-Crec que al Parc Popular se li 
podria treure més profit. És una 
de les poques zones verdes que 
té la Llagosta.

M’agrada
treballar pel
poble, les sigles 
no m’interessen

Es podria explotar 
més el Parc
Popular, fer-hi 
més activitats
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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
Un nuevo espacio artístico se inaugura en 
#laLlagosta: LA ESTANCIA DEL ARTE. Mucha 
suerte a su creadora, Susana Iglesias, toda 
una artista

marta #Saharalliure @melgarhm

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

Benvolguts i benvolgudes,

Comencem aquest any 2014 amb il.lusions renovades i fortes es-
perances perquè sigui l’any on acabi la recessió i comenci un nou 
cicle econòmic. Però no podem restar esperant que això passi 

per si sol. El poder legislatiu d’aquest país i de tots els 
altres té el deure d’intervenir per regular la immensa 
capacitat de condicionar les nostres vides que tenen 
els poders econòmic i financer d’aquest món
globalitzat. I mentre continua el rescat de les grans 
empreses (un cop salvats els bancs, ara toquen les 
elèctriques i més endavant vindran altres...), la gent 
d’aquest país pateix amb més severitat els
efectes d’aquesta estafa anomenada crisi.
Al nostre poble, a la Llagosta, patim aquests efectes 
com a qualsevol altre lloc de l’Estat, fins i tot, una 

mica més, però des de l’Ajuntament treballem
perquè aquests efectes no castiguin massa a qui pitjor 
ho estigui passant.  Així doncs, i un cop acabada la 
segona volta de contractacions del pla local d’ocupació 
del 2013, aquest 2014 han començat a treballar nou 

veïns i veïnes que estaven en situació d’atur i sense cap
tipus de prestació. I ja podem dir que aquest no serà 

l’últim dels plans d’ocupació que tindrem 
aquest 2014, ja que treballem per donar 
oportunitats, en la mesura de les nostres 
possibilitats, als nostres conciutadans.

Aquest 2014 serà un any on passaran certs 
esdeveniments que tindran una gran
importància en el nostre dia a dia. Al mes de
maig tindrem eleccions europees i la nostra 
participació és cabdalt per donar la volta a 
aquestes polítiques ultraliberals que es
decideixen a Brussel.les i s’executen des de 
Madrid o Barcelona. Pot semblar que Europa 
ens queda lluny i que aquestes eleccions no 

van amb nosaltres, però no oblidem que avui en dia moltes coses es decideixen allà i les 
polítiques econòmiques i de recuperació poden tenir el seu origen al Parlament
Europeu. Un altre gran esdeveniment és el que, inicialment, ha de ser una realitat el 9 
de novembre; i és la consulta sobre el dret a decidir.
I dic inicialment perquè el fet que la majoria del Parlament hagi decidit la data i les 
preguntes no significa que els diferents poders estatals ens deixin fer aquesta consulta. 
Una consulta, per altra banda, que no hauria de fer cap por a ningú. Un exercici
democràtic i pacífic, on l’acció més destacable és la de preguntar a un poble, com el 
català, què vol esdevenir en un futur. A partir d’aquí es poden fer moltes cabòries, però 
la màxima raó de la democràcia és la de consultar i acceptar la voluntat del poble. Ara 
comencem per consultar i el resultat està per definir. Si deixem a la gent votar, sabrem 
què és el que vol. Tan senzill com això.
Us desitjo un bon any i que el futur sigui més engrescador que el passat.

Alberto López 
Alcalde de la Llagosta

La consulta no hauria
de fer cap por a ningú,
és un exercici
democràtic i pacífic

un fuTuR méS EngRESCAdOR
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La limpieza de nuestras 
calles, nuestro derecho

La limpieza de nuestras calles 
no puede ser una opción, sino 
que debe ser un derecho de to-
dos los contribuyentes el poder 
disfrutar de unas calles limpias 
por las que poder pasear sin ne-
cesidad de pisotear gran canti-
dad de panfletos publicitarios y 
otros papeles, heces y orines de 
nuestras mascotas, colillas o la 
basura que se acumula en oca-
siones entorno a los contenedo-
res de basura. La limpieza de un 
término municipal es sinónimo 
de salud y salubridad.
Es cierto que el cambio debe 
pasar por un mayor ejercicio 
de civismo y mantenimiento 
por parte de los ciudadanos. Sin 
embargo, no es menos cierto 
que las personas gestoras de 
los servicios municipales, así 
como quienes se encargan de 
ejecutar esas tareas de limpieza 
no deben eludir ni rehuír de sus 
competencias y tienen el deber 
y el compromiso de emplearse a 
conciencia en dichas tareas.
Me pregunto si todavía no se 
han dado cuenta que de nada 

sirve que pasen dos operarios 
de lunes a viernes, uno espar-
ciendo la basura a la vez que 
otro operario la recoge con un 
vehículo, que resulta más rui-
doso que efectivo, dejando un 
escaso renglón de agua por el 
pavimento donde circulan los 
vehículos. No es suficiente ha-
blar de ordenanzas municipa-
les o partidas presupuestarias 
y, aunque medidas como por 
ejemplo substituir los actuales 
contenedores por otros sote-
rrados reduciendo su impacto 
visual, supondrían un desem-
bolso importante por parte de 
la administración local, existen 
otras medidas que no cuestan 
dinero como lo son el hecho de 
ser meticuloso, esmerarse y ha-
cer un trabajo más eficaz por el 
bien de los contribuyentes. La 
Llagosta merece más.

Joaquín Casado Ramírez

Els 10 de la Llagosta

En CE Fondistes estamos muy 
emocionados y orgullosos de 
que la Federación Catalana de 
Atletismo haya concedido a 
nuestra cursa, Els 10 de La Lla-
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Sí, de fet, n’incrementaria 
l’import molt més. Hi ha 
llocs on no es pot passejar. 
No hem d’aguantar pas els 
ciutadans incívics.

La veu del poble  Veu adient pujar l’import de les multes per no recollir les defecacions de gos?

ANTONIO JIMÉNEZ
63 anys

Sí, em sembla molt bé. La 
gent té molta barra i, si no 
fa cas per les bones, hem de 
ser rigorosos i endurir les 
lleis i normatives.

JOSÉ PABLO GARCÍA ROSSI
44 anys

Ho veig molt adient perquè 
el carrer, ara per ara, fa fàs-
tic. 300 euros em sembla un 
import just, però més elevat 
també m’ho semblaria.

ESMERALDA HERAS
40 anys

Ho veig poc realista. Qui ho 
controlarà? No he vist mai 
ningú vigilant. Poden po-
sar sancions de 1.000 euros, 
que tot seguirà igual.

EDUARDO PÉREZ VIVES
64 anys

Trobo que 300 euros és ex-
cessiu, però és cert que no 
n’aprenem si no ens sancio-
nen. Es podria fer amb una 
multa més econòmica.

MANUELA HERNÁNDEZ
51 anys
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Temps de memòria

1975. Plaça d’Antoni Baqué. Nevada
La configuració de la plaça, com es pot observar, era ben diferent de l’actual, amb illes de vegetació i 
bancs repartits per la plaça. El terra era de mosaic i quan el terra era moll eren molt freqüents les 
relliscades i caigudes dels vianants.

Fotografia cedida per Pedro Damián Moreno a l’Arxiu municipal de la Llagosta

gosta, la organización del Cam-
peonato de Catalunya de 10 km 
de fondo. Es un reconocimiento 
al trabajo bien hecho y a La Lla-
gosta, un pueblo que es como 
un corredor de fondo: muy 
constante, trabajador y muy 
guerrero. Ahora nos toca mejo-
rar como cada año, sobre todo 
porque mimamos al corredor y 
nos importa más la calidad de 

la cursa que subir el número 
de inscritos. Que queremos que 
todo el atleta que participe ten-
ga un gran recuerdo de la or-
ganización y de nuestro pueblo.
Quiero expresar mi agradeci-
miento a nuestros patrocinado-
res, a los voluntarios y entida-
des que colaboran con nosotros, 
al Ajuntament de la Llagosta, 
a todos los socios del CE Fon-

distes, ya que sin ellos no sería 
posible realizar la carrera.
Y quiero expresar mi satisfac-
ción porque la carrera Els 10 de 
la Llagosta ya no sólo es una de 
las mejores pruebas de 10 km 
de Catalunya, sino que será el 
Campeonato de Catalunya de 
10 km de fondo, ya tenemos la 
ISO9000. Gracias a todos.

Jordi Jiménez
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Esperemos que el 2014 que 
ahora arranca deje mejor 
herencia que su antecesor 
2013. En España, el PP nos 
deja la contrarreforma de 
la ley del aborto, el paro en 
casi cinco millones de per-
sonas -muchas sin ingre-
sos-,  un trabajo cada vez 
más precario, temporal y 
peor remunerado ‘gracias’ a 
la reforma laboral, la nueva 
ley Wert de educación im-
puesta contra la opinión de 
todos los partidos, de los 
profesionales, de la sociedad 
en general… La política del 
PP no es sólo consecuencia 
de la crisis si no un firme 
propósito de desmantelar 
los servicios públicos y re-
cortar en derechos y liber-
tades.
En Catalunya, la antes mo-
derada CiU nos ha llevado 
por la senda del separatis-

mo. Es el manto con el que 
tapan sus recortes sociales y 
el drama económico. Artur 
Mas es rehén de ERC y de 
sus propios errores, aunque 
también sorprende el apoyo 
de partidos como ICV. El 
resultado de este proceso 
separatista no será otro que 
un choque que provocará 
tres fracturas: con Europa, 
con España y la más preocu-
pante, la fractura social in-
terna de Catalunya.

En el pleno de diciembre, 
aprobamos inicialmente el 
texto que compone la or-
denanza de promoción y 
garantía de la convivencia 
ciudadana. En ella están 
recogidas la ordenanza de 
limpieza viaria, la de tenen-
cia de animales de compa-
ñía, la regulación de la ocu-
pación de la vía pública y las 
normas básicas para la bue-
na convivencia. Todos que-

remos un pueblo más res-
petuoso, limpio y solidario, 
de eso no cabe duda, pero 
observamos diariamente 
algunos comportamientos 
que, desgraciadamente, se 
han convertido en rutina: 
propietarios que no reco-
gen los excrementos de sus 
animales, mobiliario urbano 
dañado, mal uso de espacios 
públicos... En general, con-
ductas incívicas que hacen 
que la convivencia sea com-
plicada y crean malestar 
entre el resto de vecinos. 
No obstante, la redacción 
del texto contiene una ver-
tiente educativa importante 
y con él, junto con la ayu-
da de todos, conseguiremos  
que esas actitudes vayan  
cambiando  para que en un 
futuro próximo La Llagosta 
sea un pueblo aún más in-
teresante desde el punto de 
vista de la convivencia  y el 
respeto.

2014, any en què els ca-
talans, nascuts aquí o 
fora, tenim l’oportunitat 
d’expressar què volem ser. 
Volem un país normal, on 
ningú vulgui dividir-nos per 
la llengua, on no ens retallin 
pensions, on l’educació sigui 
honesta i real. Devem demo-
cràcia als que van lluitar per 
ella, als avis, pares, però so-
bretot, als nostres fills. Que 
s’accepti el que la majoria 
decideixi.
2014: l’any de l’ expressió en 
llibertat o l’any que ens van 
obligar a callar. Sigui com 
sigui, passarà a la Història. 
Fem-nos-en dignes!
2014, año en que los catala-
nes, de aquí o con raíces fue-
ra, tenemos la oportunidad 
de decir qué queremos ser. 
Queremos un país normal, 
donde no nos quieran se-
parar por la lengua, donde 
no nos recorten pensiones, 
donde la educación sea ho-
nesta y real. Debemos la de-

mocracia a los que lucharon 
por ella, a nuestros abuelos 
y padres, pero sobre todo, a 
nuestros hijos. Un país que 
acepte la decisión de la ma-
yoría, el grito sí o no.
2014 será el año de la expre-
sión en libertad o el año en 
que nos obligaron a callar. 
Sea como sea, pasará a la 
Historia. Seamos dignos de 
ella.

¿Cuántas veces hemos oído 
este dicho? Queremos cam-
biarlo todo cada 31 de di-
ciembre y el día 1 de enero, 
la vida sigue igual.
¿Cómo cambiar, cómo me-
jorar? No es fácil. La si-
tuación ha heredado de la 
última legislatura, en la que 
no hubo proyecto, un des-

crédito general muy gra-
ve, pero ante todo, faltan 
ideales y valores. Esa mal 
llamada mayoría silenciosa 
que no cree en nada, que 
culpa de sus males a quien 
sea, que se mira constante-
mente el ombligo; pero que 
no reacciona y no defiende 
sus derechos y que igno-
ra sus obligaciones porque 
cree que todo ha de caer del 
cielo.
Nadie regala nada y no es 
suficiente con soluciones 
políticas que reduzcan los 
indicadores de la prima de 
riesgo, o frenar la caída del 
desempleo, o que la bolsa 
se recupere. Sin valentía, 
sin valores, sin esfuerzo, sin 
generosidad, sin ideales... 
nada cambia y se corre el 
riesgo de caer en la banca-
rrota. Hay que cambiar la 
reivindicación, por la re-
flexión y la implicación.
Para que 2014 sea un año 
nuevo de verdad. Tú tam-
bién debes cambiar. Feliz 
2014.

La solidaridad siempre se 
manifiesta de personas me-
nos pobres a más pobres, 
mientras que otros sectores 
de la sociedad siguen enri-
queciéndose sin dar tregua 
a un capitalismo salvaje 
que anda desbocado y al 
cual hemos de ponerle fre-
no. Ese es uno de los cami-
nos que hemos de volver a  
andar para recuperar algo 
del bienestar que nos han 
arrebatado. Es de mérito el 
trabajo de las personas que 
tiran del carro de entidades, 
como Rems o la PAH, sin 
olvidarnos del tejido social 
tradicional llagostense que, 
día a día, apoya a los más 
castigados por la crisis.
Hemos de dotarnos de 

nuevos mecanismos para 
establecer las relaciones 
entre ciudadanos y la ad-
ministración pública. Pero 
también de relación con las 
empresas que controlan los 
servicios públicos y que se 
han colocado en una opaca 
situación de abuso de poder. 
Bancos, eléctricas, telefóni-
cas... han de tener enfrente 
personas bien organizadas 
que defiendan el interés ge-
neral. En La Llagosta, al-
gunas entidades ya trabajan 
ese terreno y otras perso-
nas se organizan en colecti-
vos muy interesantes. Tie-
nen claro que todos juntos 
somos menos vulnerables.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

Un  mejor
2014

ordenanza de 
convivencia

2014, any
de la dignitat

año nUevo, 
vida nUeva

¿volvemos
a los 70?

La herencia de 
2013 de Mas y
Rajoy no puede
ser más negativa

Todos queremos 
un pueblo más 
respetuoso, limpio 
y solidario

2014, el año
de nuestra
dignidad como 
pueblo

Esa mal llamada 
mayoría
silenciosa que no 
cree en nada

Algunas empresas 
están en una
opaca situación 
de abuso de poder
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El Joventut Handbol 
debuta a casa contra 
l’Alcarràs
El sènior masculí del Joventut 
Handbol la Llagosta començarà 
la lliga aquest cap de setmana. 
Els de Luis Canalejas rebran 
la visita de l’Alcarràs en el seu 
debut a la Tercera Catalana 
Preferent, després de l’ascens 
aconseguit la temporada pas-
sada. La plantilla ha patit pocs 

canvis, ha 
pujat un ju-

venil, s’han incorporat dos ju-
gadors i hi ha hagut un parell 
de baixes. El club té també un 

El Viejas Glorias
inicia la lliga amb 
dues victòries
El Club Deportivo Viejas Glo-
rias ha iniciat el campionat de 
lliga amb dues victòries en les 
dues primeres jornades. En el 
primer partit, els llagostencs 
van derrotar per un clar 1 a 8 
el Canyelles, mentre que en el 
segon, que es va jugar dissab-
te 28 de setembre, van guanyar 
per 4 a 2 el Sabadell Nord. El 
Viejas Glorias  compta amb un 
nou entrenador, Óscar Muñoz, 
que té com a ajudant un juga-
dor, Miguel Muñoz.

La cursa popular Els 10 de la 
Llagosta serà aquest any el 
Campionat de Catalunya de 10 
quilòmetres que organitza la 
Federació Catalana d’Atletisme. 
Aquesta serà la primera vega-
da que la prova que organitza 
el Club Esportiu Fondistes de 
la Llagosta sigui reconeguda 
com a campionat català després 
d’haver-se dut a terme durant 
27 edicions.
El 2014, la prova llagostenca 
tindrà lloc durant el matí del 
diumenge 6 d’abril. La cursa, 
que prima la qualitat davant la 
quantitat d’atletes participants, 
no superarà com a altres anys el 
miler de corredors. Tot i això, 
els membres del Club Esportiu 
Fondistes de la Llagosta estu-
dien la possibilitat de modificar 
l’actual recorregut de la prova 
amb l’objectiu d’ajudar a baixar 

La cursa ‘Els 10 de la Llagosta’ serà 
el Campionat de Catalunya el 2014

Iván Límia va guanyar l’any passat la cursa popular de la Llagosta.

Uns setantena d’infants 
van participar a la segona 
edició del torneig de Nadal 
dels Jocs d’Atletisme que 
organitza el CE Fondistes 
la Llagosta i l’AMPA de 
l’escola Gilpe. L’activitat, 
que va tenir lloc el 15 de 
desembre al Parc Popular, 
consistia en completar tres 
proves: cross, velocitat i 
llançament de javelina.

JoCs d’atLEtismE

LA ProvA qUE orGANItzA EL CLUb FoNdIstEs dE LA LLAGostA Es CorrErà EL 6 d’AbrIL I CoMPLIrà LA sEvA 27A EdICIó

JUdo

Dues medalles més 
per a llagostencs

El judoka del Gimnàs la Lla-
gosta Andrei Ivancea s’ha fet 
amb la plata a la Copa Cata-
lunya júnior-sènior, a la catego-
ria de menys de 90 quilos. Per 
la seva part, Héctor Roura ha 
estat 3r en menys de 73 quilos.

Poyato, seleccionador 
català cadet

El llagostenc José Manuel Po-
yato és el nou seleccionador 
català cadet de la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Poyato es 
va estrenar en el càrrec amb un 
entrenament que va tenir lloc 
el 15 de desembre al Pavelló 
Antonio García Robledo. 

FUtboL sALA

El CEM El Turó 
s’omple amb 
l’Handbolicat 
El CEM El Turó es va omplir 
amb la trobada Handbolicat, 
amb partits de base i femenins 
de la selecció catalana infantil i 
juvenil. L’activitat, organitzada 
pel JH la Llagosta, va tenir lloc 
el 6 de desembre.

hANdboL

el temps dels 10 quilòmetres del 
circuit llagostenc.
A l’edició del 2013 d’Els 10 
de la Llagosta, es va imposar 

l’atleta del Club d’Atletisme de 
Montornès Iván Límia, amb un 
temps de 32 minuts i 24 segons; 
i en categoria femenina la guan-

yadora va ser Loida Reyes, tam-
bé del Club Atletisme Montor-
nès, amb un temps de 37 minuts 
i 54 segons.

Antonio
García, a 
l’Europeu
de Dinamarca

El llagostenc Antonio García Robledo ha estat 
convocat per disputar amb la selecció espanyola 
el Campionat d’Europa, que tindrà lloc entre els 
dies 12 i 26 de gener a Dinamarca. A la fase de 
grups, el combinat estatal jugarà contra les selec-
cions d’Hongria, Islàndia i Noruega.
Per a García Robledo, aquest serà el seu primer 
campionat continental després de guanyar en el 
2013 el Mundial d’handbol, celebrat a Barcelona. 
El llagostenc, des d’aleshores, és un habitual per 

al seleccionador Manolo Cadenas i per a la pre-
paració de l’Europeu de Dinamarca va ser un dels 
protagonistes en la victòria del combinat estatal 
en el Torneig Internacional d’Espanya, disputat 
a la ciutat andalusa de Còrdova contra Egipte, 
Brasil i Suècia.
Abans de concentrar-se amb la selecció espanyo-
la, Antonio García Robledo va celebrar a la Lla-
gosta el campus Handbol Day, el 23 de desembre, 
amb més d’un centenar de joves participants.
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El primer equip del Club Es-
portiu la Llagosta rebrà demà 
dissabte la visita del Ponien-
te en el primer partit de l’any 
2014. El conjunt que entrena 
Ildefonso Martínez Pino és el 
líder del grup 9 de la Quarta 
Catalana amb 34 punts, quatre 
més que el segon classificat, 
el Llinars, que ha disputat un 
partit més que els llagostencs, i 
cinc més que el tercer, l’Ametlla 
Associació Esportiva.
L’equip de la Llagosta està fent 
una gran campanya. Fins ara 
ha guanyat onze partits i no-
més ha cedit un empat. A més, 
ha derrotat els seus dos princi-
pals rivals en la competició. En 
la darrera jornada del 2013, la 
Llagosta va descansar, mentre 
que el Poniente va perdre per 
1 a 2 contra el Caldes. El Po-
niente és desè amb 12 punts i, 
en principi, no hauria d’oposar 
gaires problemes al conjunt lla-
gostenc, que és el menys golejat 

El ViEjas Glorias comEnça l’any amb una Visita difícil al camp dEl lídEr, El joan XXiii

L’amateur del CE la Llagosta 
juga contra el Poniente

del grup. La Llagosta només ha 
encaixat nou gols en dotze par-
tits.
Per la seva part, el Club De-
portivo Viejas Glorias torna 
demà dissabte a la competició 
després del parèntesi nadalenc. 
Els llagostencs aniran al camp 
del líder, el Joan XXIII de Te-

rrassa. El Viejas Glorias ocupa 
la segona posició i vol donar un 
cop d’efecte guanyant el primer 
classificat. En el darrer partit, 
l’equip entrenat per Óscar Mu-
ñoz va derrotar per 7 a 1 el Po-
mar. En aquell enfrontament va 
destacar Valero, que va marcar 
quatre gols.

instant d’un partit del cE la llagosta al camp joan Gelabert.

La Concòrdia vol
confirmar el seu
bon moment de forma
El sènior del Club Deportivo la Concòrdia ju-
garà dissabte a casa contra l’Escola Pia. L’equip 
local va acabar l’any 2013 amb una victòria 
contra el Cervera-Segarra i un empat contra el 
Club Natació Caldes, que en aquell moment era 
el líder. Els quatre punts aconseguits en aquests 
partits van servir per trencar una ratxa dolen-
ta de resultats que durava massa. La Concòrdia 
ocupa la setena posició a la Divisió d’Honor de 
futbol sala amb 17 punts. El seu proper rival és 
tercer amb 21 punts.
Per la seva part, el primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense es desplaçarà dissabte a la 
pista del Betània. Els llagostencs són setens amb 
19 punts, mentre que el Betània és novè amb no-
més 10 punts. El segon conjunt de la Unión Lla-
gostense jugarà diumenge al terreny de joc del 
Banús. Els de la nostra localitat són quarts amb 
17 punts i el seu proper rival, segon amb 22.

futbol sala

El Vallag juga contra 
el Cardedeu B i el
JHL amb el Tortosa
El sènior del Vallag s’enfrontarà aquest cap de 
setmana a casa amb el Cardedeu B. El Vallag és 
el tercer classificat del grup A de la Segona Ca-
talana amb 14 punts, a cinc del líder, el Sant Cu-
gat B, i a dos del segon, el  Fornells. En el darrer 
partit, els llagostencs van guanyar per 25 a 27 a 
la pista del Montgrí. El proper rival del Vallag 
és el penúltim classificat amb només sis punts.
D’altra banda, a la Tercera Catalana Preferent, 
el sènior masculí del Joventut Handbol la Lla-
gosta (JHL) rebrà aquesta jornada la visita del 
Tortosa. L’equip local és el líder amb 20 punts 
i sis victòries seguides, mentre que el Tortosa 
és quart amb 14 punts. Per la seva part, el sè-
nior femení del Joventut Handbol jugarà a casa 
aquest cap de setmana contra l’OAR Gràcia B. 
L’equip de la Llagosta és el penúltim classificat 
al grup D de la Primera Catalana i el de Sabadell 
és segon empatat amb el líder.

handbol
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La Llagosta té unes caracterís-
tiques distintives observables, 
que poden ser explicades pels 
condicionants naturals o his-
tòrics: la seva orientació (les dels 
seus carrers i edificis) participa 
d’aquests dos condicionants.
El clima de la Llagosta està con-
dicionant per la seva posició 
en el planeta, la proximitat al 
mar i els elements orogràfics 
que l’envolten. L’altura sobre 
el nivell del mar i l’orografia de 
l’entorn determinen la compo-
sició del sòl, la riquesa hídrica 
i la conducció de les aigües re-
siduals i les pudors en determi-
nats casos. La diversitat de ti-
pus d’habitatge, la seva forma, 
el seu ús i la seva altura tenen 
causes ben conegudes, inclosa el 
pas del temps.
El creixement i desenvolupa-
ment industrial també tenen 
explicació en la situació respecte 
a altres nuclis urbans i a les ca-
racterístiques geogràfiques que 
envolten el seu territori.
Menys es parla de la direcció de 
cases i carrers i resulta impor-
tant per a les condicions de vida.
Estic convençut que si fixem la 
nostra atenció en qualsevol dels 
trets del nostre poble i busquem 
una justificació, ens conduirà 
sens dubte al coneixement de 
circumstàncies històriques, na-
turals o socials que podrien 
haver passat desapercebudes 
o oblidades; per això presento 
aquest comentari  que podria 
animar el debat i amb ell enri-
quir l’anàlisi.
Quan la Llagosta era un es-
pai despoblat (d’edificis dels 
que avui tinguem memòria) ja 

comptava amb el medi físic (hi-
drografia i orografia) actual i 
era un espai propici per a  la sor-
tida de Barcelona cap al nord. 
Quan els romans instal·laren els 
seus camins, a prop d’aquest lloc 
passava l’artèria més important, 
l’anomenada Via Hercúlia, Herà-
clia o Via Augusta (que arribava 
a  Martorell, d’allà a Sabadell i 
a Granollers) molt propera a la 
Llagosta. Però per la Llagosta i 
propera al riu Besòs passava un 
ramal que anava de Barcelona a 
Granollers i després continuava 
amb el traçat principal cap als 
Pirineus i, pel sud de França, fins 
a Roma.
L’Edat Mitjana va potenciar 
aquest segon eix per sobre de 
l’altre i, pràcticament sobre la 
via romana s’assentava la via 
principal que sortia de Barcelo-
na i passant per la Llagosta ana-
va a Granollers i cap als Pirineus.
Els traçats posteriors no s’han 
desviat  molt d’aquest últim 
camí, i si mirem el mapa de vies 
i carreteres actuals, mantenen 
trets familiars amb els  anteriors.
Aquests camins, al seu pas per 
la Llagosta, mantenen un sentit 
paral-lel al riu, des de Montcada 

a Mollet, i és això el que ha de-
terminat el nostre disseny urbà.
Fent un pas enrere, si mirem 
can Baqué, té una orientació 
nord-sud que coincideix amb 
l’agulla de la brúixola (en el 
nostre clima el sud o migdia és 
l’orientació més recomanable 
o la que és elegida quan es té 
aquesta possibilitat) i la façana 
principal mira al sud. Però si ens 
apropem a la masia, veurem que 
l’edifici està orientat de manera 
diferent a la resta de la quadrí-
cula urbana, que en el seu con-
junt gira 25 o 30 graus cap l’oest 
si mirem cap a Barcelona, amb 
petites variacions entre carrers.
El camí real (cami ral) podria 
coincidir molt amb l’antiga via 
romana i el camí medieval; però 
com sabem, el traçat  de la carre-
tera de Vic  va canviar d’ubicació 
i passà a allò que avui és el ca-
rrer de Vic (ambulatori fins la 
riera de Caldes i després per can 
Pere Gil cap a Mollet).
Al començament del carrer de 
Vic es va edificar el mas la Llebre 
(Hostal Nou o de Sant Jaume) 
orientat segons el carrer i dife-
rent a can Baqué (igualment les 
altres masies –can Pere Gil i can 

CAP A ON MIRA LA LLAGOSTA

Què determina 
l’orientació
dels carrers
del poble?

Xiquet- agafen l’orientació que 
inicia el mas la Llebre).
Per cert, per què Hostal Nou? 
Implica que hi ha un altre vell 
o més antic? Podem insinuar, 
sense cap convicció, que aquest 
més antic era l’edificació in-
determinada de la qual parlen 
alguns investigadors i que loca-
litzen més enllà de la riera de 
Caldes, en el sector est de can 
Pere Gil, com a edificació roma-
na? Podria ser una casa de des-
cans i canvi de cavalleries que 
els romans posaven cada 15 km 
i que es podria haver mantingut 
a prop del camí ral fins a temps 
més recents?
Quan el 1848 es dissenyà la ca-

rretera de Ribes (després N-152 i 
C-17), es va fer paral·lela al camí 
de Vic (no amb total exactitud, 
segurament va quedar modi-
ficada per la posició de Mas-
rampinyo, Mogoda i Mollet). 
Aquesta ha estat la via que ha 
influenciat l’orientació ja des de 
1870, quan es bastiren les cases 
en filera del barri de la Llagosta. 
La resta, incloent-hi el pla urba-
nístic de 1981, ha quedat deter-
minat per aquest procés.
Dos punts remarquen aquesta 
situació. Si mirem en el plànol la 
localització del carrer de Caldes, 
aquest manté l’orientació nord-
sud ressaltant la desviació en 
graus dels altres carrers (aques-
ta via és la nostra Meridiana 
casera). L’altre punt és la plaça 
d’Europa, un espai ben quadri-
culat. Si observem el monument 
metàl·lic que ocupa el centre 
de la plaça (representa l’agulla 
d’una brúixola) marca quasi la 
diagonal del quadrat i segueix 
l’exacta orientació nord-sud.
Si ens posem davant del plànol 
de carrers, veurem que la des-
viació en graus és tan diversa 
que podria semblar no tenir 
sentit aquesta observació que 
presento; però si mirem no el 
plànol sinó el mapa del terri-
tori municipal en la seva tota-
litat, observem que els camins 
i carrers tenen modificacions 
d’orientació i es van ajustant al 
traçat natural del Besòs.
Acabo dient que les dades que 
aporto em condueixen a afir-
mar que el Besòs ha determinat 
l’orientació del nostre poble.

José Luis Mediavilla Alonso
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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

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)

10-16 gener CARRERAS ARBAT
17-23 gener BOTET NADAL
24-30 gener CALVO SÁNCHEZ
31 gen. - 6 feb. CARRERAS ARBAT
7-13 febrer BOTET NADAL
14-20 febrer CALVO SÁNCHEZ
21-27 febrer CARRERAS ARBAT
28 feb. - 6 març BOTET NADAL
7-13 març CALVO SÁNCHEZ

Cursos de català

Inscripcions: del 3 al 7 de 
febrer. Inici: 12 de febrer
O� cina local de català
Passeig del Pintor Sert, 2
Tel. 93 560 39 11 Ext. 5047
a/e: lallagosta@cpnl.cat

      Dv, 10 Gener 2014  I  08centvint    15Agenda

gener
11 I dissabte
TEATRE Spamalot (musical). A les 17 i 

les 20 h, al Centre Cultural. El diumen-

ge 12 de gener, a les 18 h. (JUMP)

15 I dimecres
VIDEOFÒRUM Las chicas de la sexta 

planta, de Philippe le Gyuay. A les 16 

hores, a Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 hores, a la Biblioteca

17 I divendres 
ZUMBA Activitat per a nois i noies de 

12 a 16 anys. De 17.30 a 19 hores, a  

Can Pelegrí (Punt de Trobada Jove)

18 I dissabte
INTERCANVI CULTURAL amb els 

quadres de ball Azahar, Al Alba i Meri-

txell. A les 18.30 h, al Centre Cultural

22 I dimecres
CERCLE COL·LOQUI Presentació 

dels projectes i treballs de l’Associació 

de voluntariat Rems. A les 16 hores, a  

Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 hores, a la Biblioteca

24 I divendres
KICK BOXING A càrrec de Patrick 

Oviedo (escola Okinawa Team). Per a 

joves de 12 a 25 anys. A les 16.15  h, 

a Can Pelegrí (Punt de Trobada Jove)

Agenda 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

Biblioteca
TALLERS (gener i febrer)
Teràpies alternatives, Teatre, 
Dinàmica de les emocions, 
Dol i Iniciació al Còmic
Més informació a Can Pelegrí 
i a www.llagosta.cat

29 I dimecres
XERRADA Rumors, a càrrec de Mo-

hamed Daouied, assessor jurídic. A 

les 16 hores, al Centre Cultural i Juve-

nil Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS 

amb Cristina García. A les 18.30 ho-

res, a la Biblioteca

31 I divendres
ANEM A CÓRRER! Activitat per 

a nois i noies de 12 a 17 anys. De 

18.30 a 19.30 hores, a Can Pelegrí 

(Punt de Trobada Jove)

febrer
5 I dimecres
CLUB DE LECTURA I CAFÈ TER-

TÚLIA amb l’autora de La dama de la 

costa, Mayte Bonilla. A les 16 hores, 

al restaurant Punt de Trobada (Orga-

nitza: Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 hores, a la Biblioteca
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”

A nivell humà, em 
van commoure uns 
nens sahrauís que 
van venir aquí

-Per què La Llagosta Soli-
dària - ACAPS i no pas una 
altra entitat solidària?
-Per una qüestió política, per-
què crec que tenen tot el dret a 
tornar a la seva terra. I a nivell 
humà em van commoure uns 
nens sahrauís que van venir a la 
Llagosta. Vaig baixar als cam-
paments a conèixer la família 
del nen que tenia en acollida i 
vaig veure les condicions en 
les quals vivien. Penso que per 
a la meva gent no m’agradaria 
aquella vida.
-La Llagosta Solidària va néi-
xer per poder oferir ajut hu-
manitari, però des d’un prin-
cipi es va centrar en l’ajuda al 
poble sahrauí. Per què?
-Va començar amb els infants, 
amb el projecte de les Colò-
nies en pau, baixant també a 
conèixer les famílies i l’alcalde 
d’aquell moment, José Luis Ló-
pez, va creure convenient fer 
un agermanament per tal que 
l’ajuda es dirigís a un mateix 
lloc, a un mateix poble.
-Què suposa per a vosaltres 

l’agermanament amb Daora?
-Molta feina. Bé, a nivell per-
sonal, omple molt. És difícil 
d’explicar.
-Ja porta anys baixant fins 
als campaments de refugiats 
d’Algèria. Què ha canviat en 
tot aquest temps?
-La seva forma de viure ha can-
viat molt. Veus que els han arri-
bat moltes coses noves. Al prin-
cipi no hi havia plaques solars, 
ara gairebé tothom en té. Co-
neixen altres coses i demanen 
altres coses. Això també en part 
als infants que han passat aquí 
les Colònies en pau i han baixat 
després amb ajudes. Les famí-
lies les han canalitzat en tenir 
electricitat, dipòsits d’aigua... 
una sèrie de coses que ells no 
podien ni imaginar-se. Vivien 
en haimes. Ara gairebé tots te-
nen la seva casa tova, petites, 
però millors. Han millorat, ex-
cepte aquests dos darrers anys, 
que hi ha un endarreriment, so-
bretot per la falta d’aliments.
-I per a vosté, que suposa tots 
aquests anys treballant amb 

Fem Poble

 Paqui Palazón
És la tresorera de l’entitat La Llagosta Solidària - ACAPS 
des de l’any 2000. Paqui Palazón ja ha viatjat
en deu ocasions als campaments de refugiats sahrauís 
de Tindouf, a Algèria, per portar ajuda humanitària

“
el poble sahrauí?
-Per a mi, impotència, una im-
potència molt gran i molta rà-
bia.
-Portar ajuda humanitària 
fins a Daora és molt neces-
sari, però és aquest el vostre 
objectiu final?
-Que visquin una mica millor, 
perquè ells tenen molt clar que 
aquella no és la seva terra, que 
allà no els permeten fer vida, 
i ells volen tornar al Sàhara. 
Però, com a mínim, suavitzar la 
seva vida, que el desert és molt 
dur, el desert és dur per a la vis-
ta, per als ossos, per a tot.
-Ells mantenen l’esperança de 
poder tornar al Sàhara?
-I cada any més. I veus nanos 
que van venir el primer any, que 
ara tenen uns 20 anys, que hem 
estat parlant amb ells moltíssim 
i ho tenen molt clar. És molt 
dur escoltar-los dir que ells vo-
len armes. Aquest any,  hi ha un 
que va estar a la Llagosta i està 
defensant el mur. Quan ho ex-
plicava, la mare que el va acollir 
va haver de sortir i la resta vam 

aguantar el tipus, va ser molt 
dur. Veure un noi tan jove... No 
és veure-ho a la tele, és que t’ho 
expliquin així.
-Els podem comparar amb al-
tres pobles refugiats?
-És diferent. No és comprensi-
ble que portin 40 anys així. A 
més, el algerians no els deixen 
fer vida, no es poden moure 
ni res. Els arriba el que volen 
els algerians. Els vols regu-
lars triguen més de 24 hores, 
t’escorcollen quan arribes. Amb 
el Front Polisari, el viatge de 
tres hores dura sis.
-La Llagosta Solidària - 
ACAPS ha passat per mo-
ments molt diferents. Com 
està ara l’entitat?
-Malament. Estem necessitats 
d’ajuda, d’ajuda de mans, de 
gent per fer un canvi. Ens es-
tem fent grans i estem una mica 
cansats. Necessitem gent que 
vulgui col.laborar, participar, 
amb idees noves. Sabem que és 
difícil perquè aquí hi ha molta 
necessitat, però el sahrauís ne-
cessiten molta ajuda.

És molt dur
escoltar els 
sahrauís dir que
volen armes

Allà no els
permeten fer vida 
i ells volen
tornar al Sàhara
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