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El Ple revisa els impostos 
municipals per al 2014

ordenances fiscals l’ajuntament de la llagosta amplia el sistema de bonificacions i subvencions

sessió del ple del 24 d’octubre, on es van modificar les ordenances fiscals de 2014.

es congelen l’impost de vehicles, el 
d’obres i construccions, el d’activitats 
econòmiques (iae) i les plusvàlues

l’impost de béns immobles (ibi) pujarà
un 2,5%, però el rebut de la taxa de les 
escombraries baixarà un 1,51%

3

Saltats i Volats van 
aplegar nombroses 
persones a les
diferents proves i
van animar tothom

sUPleMenT esPecial

Mor José Luis 
López, alcalde 
de 1983 a 2002
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eqUiPaPaP MenTs Públics

El CEM El Turó 
recupera els 1.800 
abonaments
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L’Impost de Vehicles, l’Impost 
d’Activitats Econòmiques, les 
plusvàlues i l’Impost d’Obres 
i Construccions es congelaran 
l’any que ve. L’Impost de Béns 
Immobles (IBI) patirà una pu-
jada del 2,5%, ja que el valor 
cadastral s’incrementarà un 
10%, mentre que el tipus impo-
sitiu es reduirà fins a un 1,08%. 
Aquest any era de l’1,16%. En 
els últims dos exercicis, el tipus 

El Ple aprova la modificació
dels impostos municipals de 2014
L’Ajuntament de la Llagosta va aprovar el 24 d’octubre de 
forma inicial les ordenances fiscals de l’any que ve amb 
el vot a favor de l’equip de govern municipal (ICV-EUiA, 
CPLL i el regidor no adscrit José Luis Gutiérrez) i de l’altre 
no adscrit, Javier Alcaraz. En contra va votar el PSC i els 
representants de CiU i PP es van abstenir

L’equip de govern està elaborant, juntament amb la
Regidoria d’Acció Social, un reglament per tal de 
subvencionar les famílies amb escassos recursos 
econòmics perquè puguin pagar l’IBI. La legislació només 
permet bonificacions en aquest impost per a famílies 
nombroses o monoparentals. En l’IAE, l’Ajuntament fixa 
una nova bonificació per a aquelles empreses de la 
Llagosta que canviïn d’ubicació dins del nostre mateix 
municipi. En les plusvàlues, per al primer grau de parentesc 
es fa una modificació. Fins ara la bonificació era lineal d’un 
25%. A partir d’ara, serà progressiva.

BONIFICACIONS I SUBVENCIONS

impositiu s’havia pujat un 10% 
d’acord amb les directrius del 
Govern Central. Per al proper 
any, es plantejaven dues opci-
ons. Una era mantenir aquest 
10% en el tipus i l’altra, que és 
la que ha escollit l’Ajuntament, 
aplicar-lo al valor cadastral.
El rebut de les escombraries es 
reduirà un 1,51% gràcies, entre 
altres factors, a que l’empresa 
que fa la recollida a la Llagos-

ta porta en la majoria de casos 
directament els residus a l’abo-
cador de Santa Maria de Pa-
lautordera sense passar abans 
per la planta de transferència. 
En aquesta disminució influeix 
també que es generen menys 
escombraries i que els aboca-
dors i el Consorci de Residus o 
congelen els seus preus o bé els 
apugen només amb l’IPC.
La resta de taxes i preus pú-
blics s’apujaran una mitjana de 

l’1,5%, d’acord amb l’IPC del 
mes d’agost. A més, hi haurà 
una reducció molt important en 
la llicència d’obertura de noves 
empreses. L’objectiu és fer més 
atractiva la possibilitat d’ins-
tal.lar-se al polígon industrial 
de la Llagosta. Actualment, per 
un local d’entre 1.200 i 2.400 
metres quadrats s’han de pagar 
16.000 euros. Amb la reducció, 
passaran a pagar-se 3.900 euros.
En el ple, no es va aprovar 

el preu del rebut de l’aigua. 
L’equip de govern municipal 
vol estudiar en profunditat la 
proposta que li ha fet l’empresa 
concessionària Sorea abans de 
portar-la a ple.
La regidora d’Economia i Hi-
senda, Marta Melgar, va expli-
car que el nombre de famílies 
bonificades per l’Ajuntament de 
la Llagosta en l’IBI i en el rebut 
de l’aigua s’ha incrementat en 
els darrers anys.
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Licitació del bar
del Parc Popular

L’Ajuntament ha aprovat l’inici 
de la licitació per contrac-
tar l’empresa que habilitarà i 
gestionarà el nou quiosc-bar 
del Parc Popular. El contrac-
te tindrà una durada de 10 
anys i l’arrendatari pagarà a 
l’Ajuntament un cànon mínim 
de 7.200 euros anuals.

Uns 2.500 alcaldes de diferents 
partits polítics van participar el 
13 d’octubre a Madrid en una as-
semblea en contra del Projecte 
de Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local. L’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López, va llegir, com 
a representant d’ICV, una part 
del manifest conjunt en contra 
d’aquesta reforma que vol im-
posar el Govern del PP.
En el text es demana la reti-
rada del projecte de llei, ja que 
l’aplicació de la reforma signi-
ficaria la desaparició de serveis 
necessaris per a la ciutadania. 

equipaments alberto lópez participa a madrid en un acte d’oposició al projecte de llei que impulsa el Govern del partit popular

L’alcalde, en contra 
de la reforma dels 
ajuntaments

El PP vol que la nova llei entri 
en vigor l’1 de gener de 2014. 
Els alcaldes que van participar 
en la reunió consideren que 
la nova llei “atempta contra 
l’autonomia municipal i afec-
tarà també de forma negativa 
en els serveis que els ajun-
taments ofereixen als ciuta-
dans”, segons va explicar Al-
berto López. 
L’alcalde va participar el 7 
d’octubre al Congrés dels Di-
putats a l’acte de presentació 
de l’esmena a la totalitat im-
pulsada pel grup parlamentari 
d’Izquierda Plural (IU, ICV-

EUiA i CHA) contra el projecte 
de Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local. Alberto López va inter-

activitats

Uns 70 participants 
al concurs caní

El Parc Popular va acollir el 20 
d’octubre l’11è concurs caní de 
la Llagosta, organitzat per la 
Reial Societat Canina de Cata-
lunya i l’Ajuntament. Uns 70 
gossos van prendre part a la 
mostra i les diferents proves.

alberto lópez, durant l’acte contra la reforma dels ajuntaments.

venir en representació de la de-
legació catalana convidada pel 
grup parlamentari d’Izquierda 
Plural.
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Ara fa un any, tot just en assu-
mir l’Ajuntament de la Llagosta 
la gestió del servei mitjançant 
l’empresa pública Gestió mu-
nicipal de Sòl i Patrimoni, el 
CEM El Turó tenia registrats 
1.350 abonaments. La recu-
peració fins superar els 1.800 
abonaments s’explica, segons 
Adelino Macías, conseller de-
legat de Gestió municipal de 
Sòl i Patrimoni, per diferents 
motius, “com ara la implanta-
ció d’unes noves tarifes més 
ajustades a la realitat social 
des de l’1 de juliol passat”. 
Altres factors són l’ampliació 

de l’horari de les 22 a les 23 
hores de dilluns a divendres, la 
millora de la qualitat del treball 
que s’ofereix a nivell de moni-
toratge i l’èxit d’algunes activi-
tats dirigides, como ara les ses-
sions de Zumba, una modalitat 
de gimnàstica amb diferents 
coreografies musicals.
A més, les millores que s’han 
efectuat al complex i el correcte 
manteniment que es fa actual-
ment de les instal.lacions “han 
permès reduir d’un 60% el 
nombre de queixes per part 
de les persones usuàries”, 
segons Macías. El conseller 

El Complex Esportiu Municipal El 
Turó supera els 1.800 abonaments
El CEM El Turó va superar al mes d’octubre els 1.800
abonaments. Aquesta xifra suposa que s’hagi superat en 
un any el nombre de socis que hi havia a l’estiu de 2012, 
just abans que l’Ajuntament recuperés la gestió

Classe de Zumba, al Complex Esportiu Municipal El Turó.

L’AJUNTAMENT DESTACA L’ESFORÇ QUE S’HA FET PER MILLORAR LA IMATGE I EL PRESTIGI DE L’EQUIPAMENT

Vuelve el servicio
de baño adaptado

El Ayuntamiento ha vuelto a 
poner en marcha el servicio de 
baño adaptado del Casal d’Avis, 
destinado a personas con de-
pendencia. Para acceder hay 
que presentar una solicitud en 
la OAC. Después, el área de Ac-
ción Social estudiará la situa-
ción de cada solicitante.

CASAL D’AvIS

TELECOMUNICACIONS

Projecte per 
instal·lar fibra òptica

L’Ajuntament està estudiant 
un projecte per tal d’instal.lar 
fibra òptica a tot el municipi. La 
proposta va sorgir en la darre-
ra reunió de la Mancomunitat 
del Galzeran, de la qual formen 
part Sant Fost, Martorelles, 
Santa Maria, Montornès, Vila-
nova i la Llagosta.

SOLIDARITAT

La Llagosta, amb
la Marató  de TV3
La Llagosta se sumarà per ter-
cer any a la Marató de TV3. 
Una vintena d’entitats organit-
zaran activitats solidàries. En-
guany, la Marató es dedica a les 
malalties neurodegeneratives. 
El programa es farà el diumen-
ge 15 de desembre.

delegat considera que la xifra 
de 2.000 abonats seria la ideal 
per al CEM El Turó. Adelino 
Macías ha destacat que durant 
l’últim any s’ha dut a terme un 

gran treball per recuperar la 
imatge i el prestigi del Com-
plex Esportiu Municipal El 
Turó com a equipament públic 
d’excel.lència.

Gran Recapte d’Aliments, 
el 29 i 30 de novembre
El 29 i 30 de novembre es 
desenvoluparà a la Llagosta 
el Gran Recapte d’Aliments, 
que, com a altres municipis ca-
talans, organitza la fundació 
Banc d’Aliments. Amb aquesta 

iniciativa solidària col.laboren 
l’Ajuntament, l’associació de 
voluntariat Rems, l’entitat la 
Llagosta + Activa, l’Institut 
Marina i l’Església evangèlica 
del Redemptor.

El Gran Recapte d’Aliments 
és una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per aconse-
guir que les persones més ne-
cessitades rebin ajuda alimen-
tària. Els voluntaris instal.laran 
el 29 i 30 de novembre de les 9 
a les 21 hores punts de recollida 
d’aliments als supermercats Ca-
prabo i Dia. L’Institut Marina i 
les escoles Sagrada Família, Les 

Planes, Josan Maragall i Gilpe 
també recolliran aliments el 29 
de novembre.
Els productes que es poden do-
nar són llegums secs, oli, llet, 
llaunes de conserva de peix o 
aliments infantils. Aquests són 
aliments d’alt valor nutritiu. 
Tots els aliments que es recu-
llin a la Llagosta es destinaran 
a famílies del municipi.

butlleti la llagosta.indd   5 06/11/13   18:42
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L’empresa Lékué torna a 
ser premiada per innovació
L’empresa Lékué, amb seu a 
la Llagosta, ha rebut el premi 
Reconeixement a la innovació, 
en la categoria mitjana-gran 
empresa, atorgat per Cecot. 
L’acte de lliurament del guar-
dó es va fer el 25 d’octubre, du-
rant la 19a edició de la Nit de 
l’Empresari. El president Artur 
Mas va ser l’encarregar de lliu-
rar la distinció a Xavier Costa, 
director general de Lékué.
Lékué ha obtingut aquest pre-
mi per innovar a l’hora de crear 
motlles i altres productes per a 
cuina. Aquest és el darrer de tot 
un seguit de premis atorgats a 
Lékué darrerament. Al setem-
bre, va rebre el Premi nacional 
de Disseny, concedit pel Minis-
teri d’Economia, i un Design 
Award al Japó. Lékué ja suma 
més d’una dotzena de premis, 
inclòs el considerat Òscar del 
disseny, el DME, i un Delta 
d’Or atorgat per l’Associació de 

Manifest per lluitar contra
la violència vers les dones

L’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat durant el ple ex-
traordinari que va celebrar el 
24 d’octubre un manifest en 
commemoració del Dia interna-
cional de la no violència contra 
les dones. El text porta per títol 
Davant la violència, no callis!
El document, que expressa la 
condemna del conjunt de la ciu-
tadania de la Llagosta contra la 
violència i especialment contra 
la que pateixen les dones, co-
mença amb un petit homenatge 
a les dones que han estat assas-
sinades al llarg d’aquest any a 
mans de les seves parelles o ex-
parelles.
Al manifest, es diu: “Trenquem 
el silenci. El silenci ens fa 

còmplices de la violència i 
de les situacions d’injustícia i 
desigualtat”.
Durant el ple, la regido-
ra de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de la Lla-
gosta, Virgínia Jiménez, va 
voler agrair la tasca de les 
persones que lluiten per com-
batre la violència contra les 
dones. L’aprovació del manifest 
s’emmarca en la programació 
que ha elaborat l’Ajuntament de 
la Llagosta, amb la col.laboració 
de diverses entitats locals, per 
commemorar el Dia internacio-
nal contra la violència vers les 
dones, que se celebra el 25 de 
novembre.
Amb l’eslògan Davant la violèn-

cia, no callis!, es desenvoluparan 
a la nostra localitat diversos ac-
tes fins al 5 de desembre.
En la programació, destaca una 
jornada participativa contra la 
violència vers les dones adreça-
da a entitats i ciutadans. Aques-
ta jornada se celebrarà el 24 de 
novembre a diferents espais, en-
tre les deu del matí i les nou del 
vespre.
Durant tot aquest mes de no-
vembre, també es farà una cam-
panya per tal que els ciutadans 
no callin davant de situacions 
de violència de gènere. Teatre, 
projeccions de curtmetratges i 
una jornada adreçada a profes-
sionals són altres de les activi-
tats programades.

Participants a la passejada Mai caminaràs sola, organitzada per l’entitat local Veus de Dona.

L’Engreskada busca 
nous membres
L’Engreskada busca persones 
per ajudar a preparar la Festa 
Major 2014. Les persones in-
teressades  han d’enviar un co-
rreu electrònic a l.engrescada@
gmail.com. La data límit és el 
19 de novembre.

festa Major

La campanya contra 
la grip, en marxa
El Centre d’Assistència Pri-
mària ha començat a vacunar 
contra la grip. Es pot demanar  
hora a l’ambulatori. Es recoma-
na la vacuna a persones de més 
de 65 anys, amb problemes res-
piratoris o malalties cròniques.

salut

artur Mas i Xavier Costa.

Disseny Industrial. Lékué, fun-
dada l’any 1980, actualment té 
unes 160 persones en plantilla.

butlleti la llagosta.indd   6 06/11/13   18:42
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L’Eix de la riera de Caldes
impulsa el vehicle elèctric

Els ajuntaments de la Llagosta, 
Santa Perpètua de Mogoda, Pa-
lau-solità i Plegamans, Polinyà 
i Sentmenat, que formen l’Eix 
de la riera de Caldes, han posat 
en marxa el Centre de Recur-

sos del Vehicle Elèctric (CRE-
VE). L’espai va ser inaugurat 
l’11 d’octubre a Santa Perpètua 
amb la presència dels alcaldes 
dels cinc municipis i del  con-
seller d’Empresa i Ocupació 

Inauguració del CREVE / josep cano - ajuntament de santa perpètua

PRESENTACIÓN. Paquita Pedrós Espinosa, vecina de La Llagosta, 
presentó el 14 de octubre en el salón de plenos del Ayuntamiento 
su primer libro, Sentimientos a flor de piel. Pedrós estuvo acompaña-
da por el alcalde, Alberto López, por el concejal de Cultura, Jesús 
Ríos, y por numerosos vecinos, que llenaron la sala de plenos.

CulTuRA

L’Escola d’Adults ja 
ha iniciat el curs

El Centre Cultural es va omplir 
el 7 d’octubre durant la presen-
tació del nou curs de l’Escola 
d’Adults. Durant l’acte, alguns 
exalumnes van explicar la seva 
experiència acadèmica i laboral.

ENSENyAmEN T

Creix el Voluntariat 
per la Llengua

Rems, Veus de Dona i tres co-
merços s’han adherit al progra-
ma Voluntariat per la Llengua. 
A més, l’Escola d’Adults ha re-
novat el conveni de col.labora-
ció amb l’Oficina de Català.

CATAlà

de la Generalitat, Felip Puig. 
El CREVE és un espai pioner 
dissenyat per donar serveis en 
les tecnologies del vehicle elèc-
tric lleuger i oferir recursos al 
teixit empresarial del sector.
Aquest mes de novembre ja 
s’inicien diverses accions for-
matives adreçades a mecànics 
de vehicles, electricistes, do-
cents i persones interessades 
en la mobilitat elèctrica.
El conseller Felip Puig va ma-
nifestar que el projecte del 
CREVE s’emmarca en la nova 
estratègia industrial de la Ge-
neralitat que té com a objectiu 
la generació de riquesa i llocs 
de treball. Puig va afegir que la 
indústria, la logística i el turis-
me són sectors estratègics per 
sortir de la crisis.

butlleti la llagosta.indd   7 06/11/13   18:43
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“M’agradaria que la Llagosta 
fos més poble, com abans”

El regidor a prop 

Javier
Alcaraz

55 anys. Col·labora
en l’organització i
la promoció d’events 
temàtics i fires
tradicionals

–Quin és el seu racó preferit 
de la Llagosta?
–Tinc dos: la plaça d’Antoni 
Baqué i l’antic camp de futbol 
de la Llagosta. Vaig estar molts 
anys jugant al CE la Llagosta i 
en aquesta plaça era on ens jun-
tàvem els joves del poble per 
xerrar. A futbol vaig jugar du-
rant vuit anys, amb presidents 
i directius com Gelabert, Mujal, 
Ricart... Era l’època daurada del 
futbol a la Llagosta. Estic molt 
orgullós d’aquells anys.
–Li agradaria que la Llagosta 
fos...
-Més com era abans. Com quan 
tots ens coneixiem, més poble 
del que és actualment. Abans 
s’hi feien més actes dels que es 
fan ara. La Llagosta era més 
coneguda pel nivell esportiu de 
les seves entitats i clubs. Ara la 
gent va a la seva i, políticament, 

també cadascú va a la seva.
–Què li falta a la Llagosta?
-Caldria fer més actes culturals, 
més activitats per a joves. Ara 
només es fan coses per al jovent 
quan arriba la Festa Major. Cal-
dria fer més coses socials.

–Què li sobra?
-És una pregunta molt compli-
cada. Crec que a la Llagosta no 
li sobra res, al contrari. Ens cal 
organitzar més activitats per 
als infants, uns jocs esportius 
escolars com els d’abans. Hem 
d’intentar, des de l’Ajuntament, 
que la ciutadania s’impliqui di-
rectament en l’organització de 
les activitats, que hi participi 
realment, no només que vin-
guin a mirar i passar-ho bé.
–La política és...
–A nivell local, és un compro-
mís davant dels ciutadans i ciu-
tadanes de la Llagosta. Els que 
estem en política som treballa-
dors que dediquem els nostres 
esforços per al municipi. Els 
ciutadans i ciutadanes són els 
nostres caps i tenim l’obligació 
de treballar per a tots ells amb 
honradesa i transparència.

Cal organitzar 
més activitats
culturals i
juvenils

Tenim l’obligació 
de treballar amb 
honradesa i
transparència
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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
Terminado el libro ‘Sentimientos a flor de piel’, 
de la vecina de #laLlagosta Paquita Pedrós
(@Sentimientos33). Transmite mucho en cada 
poema. Enhorabuena.
Jesús Ríos @J_Rios6

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

Estimats i estimades,
Ha arribat la tardor. Tard, però ha arribat i amb ella arriba la 
presa de decisions que s’ha de fer a finals d’any. Entre d’altres, 
l’aprovació de les ordenances fiscals, les quals han de mantenir 
el suficient nivell d’ingressos per oferir serveis de qualitat. I, 

alhora, no poden pressionar les sofertes butxaques dels 
veïns i veïnes de la Llagosta. En aquest cas, les
ordenances fiscals per a l’any 2014 no ofeguen 
l’economia domèstica i mantenen un equilibri just per  
a aquelles que són comunes a tota la ciutadania. Així 
doncs, les que pugen ho fan referenciades a l’IPC i 
fins i tot algunes, com les escombraries, baixen
sensiblement. A més, s’incrementen les opcions de 
bonificacions i subvencions per a qui pitjor ho
estigui passant. En definitiva podem dir que
continuem amb l’aplicació de criteris d’equitat,

igualtat i solidaritat en la política d’ingressos del
nostre Ajuntament.
Però aquesta tardor planeja sobre nosaltres una
amenaça silenciosa i amagada que pot esdevenir un
canvi substancial en les relacions dels ciutadans envers 

la democràcia participativa. El proper 1 de gener, si no 
som capaços d’aturar-la, entrarà en vigor la Llei de

Racionalització i Sostenibilitat de les
Administracions Locals (ARSAL). Es 
tracta d’una llei impulsada des del govern 
central que anul.la considerablement les 

competències dels ajuntaments i obstaculitza 
la possibilitat de donar resposta a les
necessitats essencials i urgents dels nostres 
veïns i veïnes. Aquesta llei vol traslladar
moltes d’aquestes competències (serveis
socials, educació, relacions laborals, salut 
pública, etc...) a les diputacions provincials, 
allunyant considerablement de les persones 
usuàries la capacitat de prendre decisions 

sobre aquests serveis. Tot això argumentant el principi de sostenibilitat econòmica i 
financera i oblidant-se de les necessitats de la gent.
No podem oblidar que s’ha estat repetint durant molts mesos el problema del dèficit 
públic i la seva implicació en aquesta estafa que anomenen crisi. Aquest mantra ha calat 
en el subconscient ciutadà i, per tant, la gent pot entendre que això es fa per reduir el 
dèficit. Però no. El dèficit dels ajuntaments en el total de les administracions públiques 
representa només el 3,8% del total del deute públic. I a l’any 2015 serà del 0%. Per tant 
es busca un altre objectiu.
I aquest objectiu és el de fer perdre al ciutadà la seva capacitat d’incidir en la vida
pública i política del nostre país. En el moment que un veí o veïna no pot fer canviar les 
coses, per petites que siguin, parlant amb els regidors del seu poble o amb el
mateix alcalde, aquest ciutadà està perdent capacitat per canviar les coses. I quan un 
ordre determinat fa servir les seves eines per callar les boques de la ciutadania i impedir 
que aquesta es pronunciï, això només té un nom: COP D’ESTAT.

Alberto López 
Alcalde de la Llagosta

La llei de reforma
dels ajuntaments és un
cop d’Estat a la
democràcia participativa

dEfEnSEm ELS AJunTAmEnTS
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Moltes gràcies,     José Luis     José Luis     

1987. José Luis López passeja pels
terrenys del Parc Popular, un dels grans 
projectes que va desenvolupar durant 
els 19 anys que va exercir d’alcalde
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José Luis López, a l’esquerra, amb altres regidors i l’alcalde Javier 
Serrano (amb corbata) en un acte a la parròquia a principis dels 80.

L’arribada a la Llagosta de la torxa dels Jocs Paralímpics de 1992.

1991. Col.locació de la primera pedra de l’edifici del Casal d’Avis.

Clausura dels Jocs Esportius Escolars de la temporada 
1989-1990 a l’antic pavelló poliesportiu.

Lliurant un premi al CD la Concòrdia a principis 
d’aquest segle en el nou camp de futbol.

José Luis López, que va ser al-
calde de la Llagosta entre els 
anys 1983 i 2002, va morir el 
8 d’octubre als 73 anys. La ce-
rimònia de comiat es va cele-
brar al tanatori de Collserola. 
L’Ajuntament de la Llagosta va 
decretar tres dies de dol per la 
mort de l’exalcalde.
José Luis López Segura, que era 
mecànic i torner, va arribar a 
Sant Adrià de Besòs procedent 
d’Almeria l’any 1954. A la Lla-
gosta, s’hi va establir el 1965. 

Durant la dècada dels 70, època 
en la qual es va afiliar a la UGT, 
va participar activament en el 
moviment veïnal i social de la 
Llagosta, com a membre de la 
Casa de Andalucía. Va ser dele-
gat i fundador del primer comi-
tè de l’empresa on treballava.
L’any 1978 va ser escollit se-
cretari de política municipal 
de l’Agrupació Local del Partit 
dels Socialistes de Catalunya de 
la Llagosta i va ser primer se-
cretari del 1979 al 2002. També 

va ser membre de l’executiva 
comarcal del PSC del Vallès 
Oriental i del consell nacional 
del partit. A més, va ser conse-
ller comarcal.
A les eleccions del 1979, va 
ser escollit regidor i va formar 
part del  govern de coalició 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta amb el PSUC com a edil de 
Joventut, Esports i Festes. El 
1984 va ser elegit alcalde de la 
Llagosta. El 22 de novembre de 
2002 va presentar la dimissió.

José Luis López, dinou anys 
al capdavant de l’Alcaldia

JOSÉ LUIS LÓPEZ SEGURA VA SER PRImER EDIL DE L’AJUntAmEnt DE LA LLAGOStA DURAnt 19 AnyS (1983-2002) I REGIDOR DES DEL 1979

José Luis López, durant un míting del PSC a les eleccions autonòmiques de l’any 1988.
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A lo largo de la vida existen momentos en 
los que no entendemos el porqué de las cosas. 
No podemos aceptar los hechos acontecidos 
y maldecimos el destino por habernos con-
denado a un sufrimiento que creíamos poder 
evitar. La muerte de un ser querido y un re-
presentante público es un trance emocional 
que también nos puede enseñar a valorar, 
como es debido, el legado que éste dejó. 
Como adversario político tuve muchas dife-
rencias con él. Es más, mantuvimos fuertes 
discusiones políticas en los plenos, pero el 
respeto siempre caracterizó nuestra relación 
y creo estar en condiciones de decir que, con 
el tiempo, supimos coincidir en muchas de 
las cosas que creíamos que le hacían falta a 
La Llagosta.
En mis años de infancia compartí muchos 
momentos con José Luis López en la Casa 
del Pueblo. Más tarde, en los años 90, fui es-
cogido concejal por ICV y nos convertimos 
en rivales políticos. Y viví con la prudente 
distancia que exigía el cargo la amarga sali-
da que, como alcalde, tuvo que soportar. José 
Luis López será por siempre el ALCALDE 
de La Llagosta. En mayúsculas. Diecinueve 
años siendo alcalde dan para mucho. Ale-
grías, penas, fracasos, logros... Pero dan tam-
bién para que los que tenemos el honor de 
ostentar la mayor representación de nuestro 
pueblo queramos, como mínimo, tener la mi-
tad de la aprobación y respeto que José Luis 
tenía.
José Luis, mientras haya gente que pasee por 
el paseo del Onze de Setembre y el Parc Po-
pular, mientras haya gente que disfrute en 
el Centro Cultural, mientras haya gente que 
practique deporte en el Turó... siempre serás 
recordado.

José Luis, siempre
te recordaremos

Alberto López
Alcade de la Llagosta

José Luis a principis dels 80, quan era regidor d’Esports. Tallant la cinta que obria al trànsit la variant de la C-17, el 1993.

Lliurant un reconeixement a l’exalcalde Javier Serrano durant el 
ple institucional del 60è aniversari de la Llagosta, el 1996.

José Luis, fent de mitjancer durant el conflicte
laboral de l’antiga empresa Propack SA, el 1988.

Amb els companys de la primera candidatura que va presentar el 
PSC a la Llagosta a les primeres eleccions municipals, el 1979.

José Luis rep la felicitació dels companys després 
de ser escollit alcalde per primer cop el 1983.
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No recordo el dia exacte en qual 
vaig conèixer a José Luis López 
Segura, però en la memòria difosa 
del temps recordo la seva pausada 
manera de parlar i el seu somriure 
sincer.
Si la responsabilitat al capdavant 
dels governs de tota índole genera 
neguits i preocupacions perquè la 
seva funció principal és la de resol-

dre conflictes i problemes, les dues 
característiques de José Luis López 
destacaven per la seva gran utilitat. 
La forma assossegada de fer les seves 

reflexions i la sinceritat haurien de ser la norma i no l’excepció en 
la gestió dels serveis públics a qualsevol nivell.
Durant quinze anys vàrem ser alcaldes veïns. Compartirem la re-
construcció d’unes poblacions que el desarrollisme franquista havia 
convertit en suburbis, compartíem la reivindicació que les grans 
infraestructures que serveixen a la gran ciutat de Barcelona i capi-
tal de Catalunya no havien de malmetre les condicions de vida ni 
les oportunitats dels que vivim en els passos naturals de les vies 
de comunicació (C-17, AVE, centres logístics de mercaderies, ca-
rreteres i vies de tren...). I compartíem un riu que no deixàvem de 
repetir que era una claveguera i les aigües residuals corrien a cel 
obert per molts indrets de la plana vallesana. Compartíem l’alegria 
de cada conquesta social feta realitat: els centres d’atenció sanitària, 

els instituts d’ensenyament secundari, la cultura com a element de 
cohesió social...
Vaig anar a dir-li l’adéu fred de la mort a Collserola i llavors i ara 
el que més recordo de l’alcalde i amic José Luis López eren els dies 
que va patir el seu primer avís que el seu cor acumulava tots els 
maldecaps que la seva parla serena no ens mostrava. Era un home 
que havia patit una lesió coronaria greu i només pensava en retor-
nar al seu poble, al càrrec d’alcalde que els seus veïns li havien ator-
gat per mandat popular i no volia decebre’ls ni que pensessin que 
no es dedicava als problemes que repetia una i altra vegada durant 
la seva hospitalització.
Era aquest esperit de servei exercit amb senzillesa el que el feia 
gran, diferent. Cada dia estic més convençuda que la biografia de 
cada un de nosaltres ens deixa empremta i a l’alcalde José Luis 
López no el va abandonar mai la senzillesa en qual va viure quan 
als 14 anys es va veure obligat a marxar de la seva Almeria natal 
per sobreviure, vivint amuntegat en un pis petit de Sant Adrià de 
Besòs. Per això el seu tracte cap a les persones humils estava ple 
de tendresa, per això la seva consideració cap els treballadors en 
general, i els públics en particular és avui més recordada que mai.
La Llagosta no ha perdut només una persona que havia votat cinc 
vegades seguides com a alcalde, ha perdut un bon veí, un home bo.
Tots hem perdut l’oportunitat de dir-li en vida la dolça empremta 
que la seva especial manera de fer ens havia deixat. A vegades no es 
tracte de discursos eloqüents, sinó de paraules senzilles, de gestos 
en el moment just. Ara ja només ens queda l’adéu i mantenir-lo viu 
en el record. S’ho mereix.

ALCALDE DE LA SENZILLESA

Montserrat Tura
Exalcadessa de Mollet
(1987-2004)

“És una pèrdua per al partit, 
per a la Llagosta i per a tots. 
José Luis López ha signifi-
cat molt per a aquest poble. 
Va treballar durament per 
tal que la Llagosta sigui el 
que és avui. És d’aquelles 
persones que han deixat 
empremta i que serà recor-
dat durant molt de temps. A 
nivell de partit, ha estat un 
referent no només a nivell 
local sinó en tots els àmbits  
polítics en els quals ha par-
ticipat”.

Antonio Rísquez
PSC

“És una pèrdua molt im-
portant per al municipi de 
la Llagosta. Cal destacar el 
seu paper en temps difícils 
a l’inici de la democràcia. 
Hem de reconèixer el seu 
paper en la tasca de trans-
formació social i urbana de 
la Llagosta. Era una perso-
na integradora, que venia 
de fora, amb molts valors 
d’esquerres i una qualitat 
humana important, malgrat 
els nostres moments de dis-
crepància política”.

Jordi Alonso
ICV-EUiA

“Va venir de fora i es va esti-
mar la terra que el va acollir. 
Va ajudar a la transformació 
del municipi de la Llagosta. 
Va tenir un mandat molt 
llarg, amb moments bons i 
no tan bons, però va ser un 
home amb qui es podia dia-
logar i arribar a acords. Vam 
compartir amb ell el mandat 
del 95-99, va ser el del can-
vi de l’antiga carretera en 
l’actual passeig. El recor-
darem sempre amb molt de 
carinyo”.

Mireia Egea
CiU

“José Luis López ha estat 
una persona molt important 
per al municipi de la Lla-
gosta. Va ser un gran alcal-
de. Sempre es podia parlar 
amb ell. Sempre estava amb 
el desig de millorar i amb 
grans idees. José Luis Ló-
pez era un polític socialista 
excel.lent, una persona amb 
uns grans principis i grans 
valors. Estem molt afectats 
perquè s’ha perdut una per-
sona de molta vàlua per a la 
nostra localitat”.

Jaume Bonallach
PP

“Amb 21 anys vaig co-
mençar a treballar colze 
amb colze amb José Luis i 
vaig estar més de 16 anys 
amb ell a l’Ajuntament. Cal 
destacar la seva proximitat 
cap als veïns de la Llagosta, 
el seu esforç per transfor-
mar el nostre poble en un 
poble amb cor i habitable. 
Tenia una gran capacitat 
per unir esforços, no mentir 
i no trair. Per a una persona 
com José Luis, qualsevol va-
loració és petita”.

Adelino Macías
CPLL
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Sabemos que la situación no in-
vita a ser optimista para los co-
merciantes de nuestro pueblo. 
Pero yo creo que tiene que ser 
todo lo contrario.  En situacio-
nes de adversidad como la que 
estamos viviendo con esta cri-
sis, nuestro ingenio tiene que 
florecer. Llámalo como quieras: 
instinto de supervivencia, ade-
lantarse a los tiempos...
En muchos casos los comer-
ciantes nos resignamos a pen-
sar que nuestros clientes po-
tenciales se van a otro pueblo 
porque hay más productos, más 
variedad, mejores precios, etc... 
El caso es que quizás debería-
mos reflexionar por qué sucede 
esto. Deberíamos pensar que 
el comercio en La Llagosta no 
es el ombligo del mundo, debe-
ríamos pensar que tenemos el 
suficiente potencial como para 
evitar el éxodo de nuestros ciu-
danos y ciudadanas a otras po-
blaciones limítrofes y, es más, 
deberíamos pensar que la gente 
de estas poblaciones limítro-

Li va tocar concretar i por-
tar endavant les reivindi-
cacions dels moviments 
veïnals, els semàfors a la 
carretera, el Parc Popular...

La veu del poble  Què creu que és el més important que José Luis López va fer per la Llagosta?

ANTONIO LARA
65 anys

La neteja del poble, la porta-
va bastant bé. Es va avançar 
bastant al poble en els anys 
que va estar. Ara està deixat 
de la mà de Déu.

TERESA PASCUAL
63 anys 

Moltes coses. El Parc Popu-
lar, que en aquell moment 
no hi havia cap en condi-
cions. El Casal d’Avis també 
va millorar molt el poble.

PEPI SÁNCHEZ
47 anys

Va fer moltes coses bones: 
el Parc Popular, el passeig... 
A més, ho recordo com una 
bona persona. Bon alcalde i 
bona persona.

GERÓNIMO CARBELLIDO
42 anys

Va fer moltes coses i era 
un home molt agradable. 
Va aconseguir que parés el 
tren, l’ambulatori i el pas-
seig. Va canviar la Llagosta.

MARÍA LUISA PÉREZ
64 anys

Cartes 
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Temps de memòria

1991. Masia de Can Pere Gil

Mas documentat al segle XIX, situat al peu de l’antic camí Ral, al límit nord del ter-
me municipal, llindant amb Mollet. L’any 1867, amb la reforma de les demarcacions 

parroquials, quedaren desmembrades de la parròquia de  Sant Fost les cases de la Lla-
gosta, que foren agregades a la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, a excepció 

de can Pere Gil, que fou agregat a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. 

Fotografia procedent de l’Arxiu municipal de la Llagosta.  Autor: Pere Damián

fes son clientes potenciales de 
nuestro negocio.
¡Tenemos que creérnoslo! Para 
esto necesitamos ser  be water 
my friend, es decir, adaptarnos a 
los tiempos que corren; no te-
ner miedo en estar presentes en 
las redes sociales, a gestionar 
tiendas online, a crear tarjetas 
descuento, etc... Sólo así lo con-
seguiremos.

Jesús Villanueva

Gracias, Juli

Hay hombres y mujeres a las 
que su trabajo les pega, les sien-
ta bien, lo lucen. Eso ocurre 
cuando en lo que hacen ponen 
corazón y profesionalidad.
Esa mezcla nunca falla, de ella 
se obtienen personas altamen-
te comprometidas con su tarea. 
En Rems sabemos detectar, en-
seguida, esa calidad humana y 
profesional. Es el caso de Juli 
Armijo, la trabajadora social 
que desde los inicios más leja-
nos de nuestra asociación de 
voluntarios trabajó incansable-
mente para que Rems fuese una 
realidad.

Ella preparó estatutos, se reu-
nió con muchas personas, re-
dactó informes, pidió datos, 
limó asperezas y tendió puentes 
una y otra vez. Sin duda, ha sido 
una colaboradora inestimable 

para la asociación. Alguien con 
quien siempre hemos podido 
contar y a quien hemos acudido 
ante cualquier dificultad. Hace 
ya tres años que funcionamos y, 
en parte, es gracias a la ayuda 

de personas como Juli Armijo. 
Desde Rems queremos agrade-
certe tu trabajo, tu apoyo y tu 
cariño hacia nuestro proyecto. 
¡Muchas gracias, Juli!
Associació de Voluntaris Rems
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En dos años ICV-EUiA ha 
subido la presión fiscal muy 
por encima del IPC. Ahora 
plantean otra subida de im-
puestos. La más importante 
será el IBI (contribución) 
por el incremento catastral 
de pisos y locales. Con esta 
nueva subida, el IBI habrá 
aumentado un 10% desde 
2011. En ese mismo perio-
do, el IPC habrá subido en 
torno al 3,5%. En estos años 
la subida del IBI en La Lla-
gosta casi triplicará el IPC.
El resto de tasas e impues-
tos -salvo agua y basuras- 
subirán el 1,5% en 2014, 
cinco veces más que el IPC 
interanual de septiembre 
(0,3%). Las basuras bajan un 
1,5%, pero no por la gestión 
municipal. Sino por el des-
plome del consumo de las 
familias que generan menos 
residuos, y ha bajado el gas-

to en el transporte y verte-
dero. Aún se podría reducir 
más el recibo. No han apro-
bado aún la subida del agua, 
pero ya anuncian que será 
del 7 al 9%.
Como Rajoy ha congelado 
las pensiones, nuestro go-
bierno local debería retocar 
los impuestos para no em-
pobrecernos, pero al pare-
cer han decidido no hacerlo. 
Nosotros presentaremos 
alegaciones para ajustar las 
subidas al IPC.

Se están produciendo nu-
merosos cambios políticos y 
sociales, debido a las políti-
cas dictadas desde Europa y 
aceptadas por los diferentes 
gobiernos del país, que es-
tán teniendo graves conse-
cuencias en el bienestar de 
la ciudadanía.
Constantes ataques a la au-
tonomía local y a las con-
quistas sociales con el único 
fin de recortar todo lo con-

seguido en la España post-
franquista.
El último ejemplo, la refor-
ma de las administraciones 
locales del PP que, bajo un 
falso paraguas de racionali-
zación, pretende privatizar 
los servicios públicos dejan-
do mucho más indefensos a 
los sectores más débiles de 
la sociedad.
Es por ello que, desde los 
ayuntamientos, los partidos 
políticos debemos aunar es-
fuerzos. Es tiempo de pro-
puestas coherentes, justas 
y valientes. Sin demagogias 
que solo persigan réditos 
electorales o desgastar al 
adversario, sino pensando 
en el conjunto de la ciuda-
danía y en la capacidad de 
respuesta de su ayunta-
miento.
Solo así conseguiremos fre-
nar el desmantelamiento de 
la democracia pretendido 
por el Partido Popular.

La direcció única, amunt o 
avall, a la principal artèria 
viària, el carrer de l’Estació, 
és un error. S’ha tornat a 
vessar perquè ha de ser un 
alleujament de l’intens tràn-
sit que s’ha de suportar.
En canvi, els carrers de 
Sant Miquel i de Jaume Bal-
mes surten perjudicats. Als 
veïns i als vianants només 
els faltava més trànsit i, per 
tant, més perill. El primer 
és estret i amb aparcament 
arran de vorera, les voravies 
són tan escanyades que la 
gent ha d’anar amb molt de 
compte per no ser atropella-
da. Ja no parlem del pèssim 
estat de la calçada.
Una solució és anul.lar el ca-
rril bici (molt infrautilitzat) i 
baixar el límit de velocitat a 
30 km/h (a la pràctica tam-
poc es pot anar a més). Les 
bicicletes anirien tranquil.les i 
els vianants encara més. I no 
cal eliminar cap aparcament!
Els que hi entenen de segu-

retat viària ho poden corro-
borar, si els deixen. I el de la 
Rambla? Només cal estar-hi 
una estona per veure alguns 
ciclistes esquivant a bona 
velocitat tot bitxo vivent i 
els improperis que més d’un 
espantat els dedica. Rectifi-
quin, tots hi guanyarem.

Hoy parece que esté de 
moda denostar a la clase 
política, pero no debemos 
olvidar que gracias a la 
democracia y a los políti-
cos, gracias a la ciudadanía 
que participó con ilusión y 
depositó esperanzas en la 
democracia, España, Ca-
taluña y La Llagosta han 
progresado adecuadamente 

para estar entre los países 
más avanzados y en Eu-
ropa. Grandes políticos y 
grandes personas que qui-
zás no sabían tanto de polí-
tica. Iban cargados con una 
mochila que transportaba 
valores, vocación de servi-
cio y amor a sus conciuda-
danos. Ellos emprendieron 
el camino de cumplir con 
las ilusiones frustradas por  
muchos años de dictadura. 
Y uno de ellos fue José Luis 
Lopez Segura. Con él, La 
Llagosta creció. Políticos 
que vivieron años duros y 
de mucho esfuerzo. Polí-
ticos que como José Luis 
debieran haber puesto en 
su DNI Profesión: Alcalde, 
porque parecía que habían 
nacido para serlo. Políticos 
que lo hicieron tan bien 
como supieron: acertando 
y errando, pero siempre 
luchando por su pueblo y 
sus ideales. Éste es nuestro 
homenaje a José Luis, gran 
persona y gran alcalde.

La comunicación, hacía 
afuera, de las realizaciones 
de cualquier organización, 
por muy pequeña que ésta 
sea, es un hecho vital para  
su conocimiento por el con-
junto de personas y otras 
organizaciones a las que di-
rige su actividad. Es su al-
tavoz. Un medio de difusión 
algunas veces más amplifi-
cado y otras menos. Según 
corresponda.
En cambio, la más impor-
tante e imprescindible, sin 
la cual la organización ten-
drá graves problemas de 
funcionamiento, es la comu-
nicación interna.
Hay que establecer, de co-
mún acuerdo, los canales 
de comunicación interna y 

hacer que estén permanen-
temente abiertos y en fun-
cionamiento. Una saludable 
comunicación interna hará 
que la organización sea exi-
tosa y que sea vista, por las 
personas que forman parte 
de ella, como algo propio. 
Es una comunicación de-
mocrática, no al dictado, 
que se practica en organi-
zaciones que trabajan en los 
cinco continentes.
Estas organizaciones apli-
ca la máxima  que dice: “la 
comunicación interna no se 
predica, se practica”.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

Más subidas 
de iMpuestos

tieMpo
de suMar
esfuerzos

el trànsit
i el carrer de 
l’estació

un gran
alcalde y una
gran persona

coMunicación 
interna y
externa

La Llagosta 2014: 
el IBI habrá
subido casi
el triple del IPC

Es la hora de
propuestas
coherentes,
justas y valientes

En seguretat, 
despullem un
sant per vestir-ne
un altre

En el DNI de 
José Luis debería 
decir, Profesión: 
Alcalde

La comunicación 
interna no
se predica,
se practica
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Durant la primera part, l’equip 
entrenat per Tati Torres va 
perdonar massa ocasions de gol 
davant d’un fluix Frederic Mis-
tral. Fins al minut 19, la Con-
còrdia no va poder inaugurar el 
marcador, gràcies a una acció de 
Pam.
A la represa, Iris va fer el 2 a 
0 i semblava que les de la Lla-
gosta tenien el partit controlat. 
Els darrers cinc minuts van ser 
d’anada i tornada i el Frederic 
Mistral va aprofitar la situació 
per, de forma sorprenent, mar-

car dos gols, el segon a un minut 
del final.  Abans del descans, es 
va lesionar Ingrid, que se suma 
a les baixes d’Anna i Estefa.
La Concòrdia deixava escapar 
així els dos primers punts de la 
temporada a casa. El conjunt lo-
cal és ara tercer amb 13 punts, 
a dos del líder, el Club Natació 
Caldes, i a un del segon, l’AECS 
l’Hospitalet.
La propera jornada, la Concòr-
dia jugarà a la pista del Mar-
torelles. Aquest equip és vuitè 
amb nou punts i ve de caure per 

3 a 4 contra el Can Clos.
Després d’un gran inici de lli-
ga amb quatre victòries segui-
des i liderant el grup, el con-
junt llagostenc només ha estat 
capaç de sumar un punt en les 
dues darreres jornades. El dia 
26 d’octubre va patir la pri-
mera derrota de la temporada 
en caure a la pista de l’AECS 
l’Hospitalet per un clar 5 a 0. 
Les de l’Hospitalet, que aquesta 
temporada s’han reforçat amb 
jugadores procedents de la Di-
visió de Plata, van plantejar un 

La Concòrdia empata
davant d’un fluix Mistral
El conjunt sènior del Club Deportivo la Concòrdia va empatar dissabte a dos gols contra 
el Frederic Mistral. Les esportistes de la nostra localitat van deixar escapar dos punts
en els darrers minuts del partit davant de l’antepenúltim classificat del grup

Plantilla del CD la Concòrdia d’aquesta temporada (2013-14).

L’equiP LLagostenC és terCer a La Divisió D’Honor DesPrés De sumar només un Punt en eLs Dos Darrers Partits que Ha DisPutat

partit molt intens i van ofegar 
la sortida de pilota de les lla-
gostenques.
Al minut 12, l’AECS 
l’Hospitalet va marcar l’1 a 0 i, 
tres minuts abans del descans, 
va fer el 2 a 0. Els primers mi-
nuts de la segona part van ser 
els millors del Club Deportivo  

la Concòrdia, que va disposar 
de diverses ocasions que no va 
transformar. L’AECS va fer el 3 
a 0 de penal i va sentenciar el 
partit. Durant els darrers mi-
nuts, les locals van aprofitar el 
cansament de les jugadores lla-
gostenques per marcar dos gols 
més.
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El CE la Llagosta ha guanyat 
els set partits que ha disputat 
i és el líder del grup 9 de la 
Quarta Catalana amb 21 punts, 
seguit del Llinars amb 18 i de 

l’Ametlla Associació Esportiva 
amb 17 punts.
L’entitat va fer el 20 d’octubre 
la presentació dels tretze equips 
de futbol base que té aquesta 

L’amateur del CE la Llagosta 
es manté en primera posició 
amb 7 victòries en 7 partits
El primer equip del Club Esportiu la Llagosta està protagonitzant un gran inici de
temporada. Els llagostencs, que són líders del grup 9 de la Quarta Catalana, han 
guanyat els set partits que han disputat. Dissabte van derrotar el Vallgorguina per 0 a 3

Infants dels conjunts de base, durant l’acte de presentació del club.

El 20 d’octubrE Es va fEr la prEsEntacIó dE tots Els EquIps dE futbol basE dE l’EntItat

temporada. L’acte va tenir lloc 
al  Camp municipal de Futbol 
Joan Gelabert i va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde de la 
Llagosta, Alberto López, i del 
regidor d’Esports, Jesús Ríos.
L’entitat llagostenca, que 
compta aquesta temporada 
amb uns 170 jugadors a les ca-
tegories inferiors, té un conjunt 
cadet, un infantil, tres alevins, 
quatre benjamins, tres preben-
jamins i dos equips de l’escola 
de futbol. Aquest any, no hi ha 
juvenil, però la directiva del CE 
la Llagosta ja ha avançat que el 
vol recuperar per a la propera 
temporada.
El president del Club Esportiu 
la Llagosta, Andreu Torcal, va 
explicar que aquesta temporada 
“s’han produït 26 baixes i 46 
altes als equips de l’entitat”.

El FS Unión Llagostense
jugarà contra el cuer

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense jugarà el pro-
per cap de setmana la pista del 
Quatre Barres de Barcelona. El 
partit de la darrera jornada con-
tra el Barceloneta va ser suspès 
per l’àrbitre a dotze minuts del 
final, quan el resultat era de 4 
a 5 a favor de l’equip barceloní. 
L’àrbitre va decidir suspendre el 
partit després que els rivals dels 
llagostencs protestessin la cin-
quena falta xiulada contra ells. 
Ara, s’haurà de buscar una data 
per jugar els dotze minuts que 

queden per disputar.
Amb un partit pendent, la Unión 
Llagostense és el desè classificat 
al grup B de la Primera Terri-
torial amb sis punts. El seu rival 
ocupa el darrer lloc de la taula 
i encara no ha sumat cap punt 
aquesta temporada.
Pel que fa al segon equip del Fut-
bol Sala Unión Llagostense, ju-
garà contra el Casino de Tiana. 
Els dos equips tenen un partit 
pendent. Els de la nostra localitat 
són quarts, amb set punts, i els de 
Tiana tercers, amb nou.

El conjunt de futbol sala la nostra localitat està fent
una temporada molt irregular a la primera teritorial

Antonio García juga 
dos amistosos
amb Espanya

El llagostenc Antonio García 
Robledo va disputar els dies 1 i 
2 de novembre dos partits amis-
tosos amb la selecció espanyola 
d’handbol contra Hongria. Els 
dos enfrontaments es van  sal-
dar amb victòria del conjunt 
que entrena Manolo Cadenas. 
El primer partit, a porta tan-
cada i amb tres parts de vint 
minuts, va acabar 26 a 30 a fa-
vor de la campiona del món. El 
segon partit,  davant de 12.500 
persones, va finalitzar amb un 
marcador de 24 a 29.

handbol
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El primer equip del Joventut 
Handbol la Llagosta rep aques-
ta jornada el Papiol, el penúl-
tim classificat del grup B de 
la Tercera Catalana Preferent. 
Els llagostencs han deixat el 
liderat després de perdre el 
primer partit aquesta tempo-
rada, davant del Riudoms per 
26 a 22. L’equip entrenat per 
Luis Canalejas ha baixat fins 
al quart lloc, empatat a punts 
amb els tres primers, el Sants 
Ubae, el Riudoms i l’Handbol 
Terrassa B.  Pel que fa al sènior 
femení, té jornada de descans 
aquest cap de setmana. Les de 
la Llagosta són les antepenúl-
times classificades al grup D de 
la Primera Catalana.

El club va fEr la prEsEntació dE tots Els Equips a l’octubrE al pavElló antonio García

El Joventut Handbol lluitarà
per recuperar el liderat

El club de la nostra localitat va 
fer a l’octubre la presentació 
dels equips d’aquesta tempora-
da: un sènior masculí, un sènior 

femení, un juvenil masculí, un 
cadet femení, dos infantils mas-
culins, un infantil femení i un 
màster femení.

acte de presentació dels equips del Joventut Handbol la llagosta.

El Vallag s’enfronta
dissabte al Castelldefels

El sènior de l’Handbol Club Va-
llag rebrà aquesta jornada el 
Castelldefels. Els de la nostra lo-
calitat afronten el partit havent 
patit dues derrotes consecutives. 
Els llagostencs van trencar una 
bona ratxa de resultats a la pista 
del Rubí, on van perdre per 26 a 
24. Al darrer partit disputat, els 
jugadors entrenats per Javi Igle-
sias van caure per 30 a 23 davant 
l’Handbol Banyoles.
El Vallag ha baixat fins a la cin-
quena posició al grup A de la Se-
gona Catalana i actualment té sis 
punts. El proper rival dels llagos-
tencs, el Castelldefels, és l’onzè 
classificat amb tres punts. Els del 
Baix Llobregat afronten la visita 

a la Llagosta havent guanyat un 
únic partit aquesta temporada, 
precisament  davant del Rubí. 
L’enfrontament es disputarà 
aquest dissabte a les 19.30 hores 
a la pista del Complex Esportiu 
Municipal El Turó. 
Aquest mes, el conjunt de la Lla-
gosta tindrà dos enfrontaments 
complicats, a la pista de les Fran-
queses, que ocupa el tercer lloc 
a la taula, i davant de l’Handbol 
Garbí de Palafrugell, que és el 
quart classificat. El Vallag ha de 
sumar punts en aquests enfron-
taments, si vol mantenir-se a la 
part alta de la taula. Enguany, els 
dos primers classificats pujaran 
directament a Primera Catalana.

El conjunt de la llagosta continua a la part alta de la 
classificació, tot i les dues darreres derrotes

Els dE la llaGosta ocupEn ara El cinquè lloc
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El Club Deportivo Viejas Glo-
rias ha recuperat el liderat des-
prés de guanyar dissabte per 5 
a 1 el Castic i que el fins ara pri-
mer classificat, el Juan XXIII, 

El conjunt quE EntrEna Óscar Muñoz golEja El castic (5-1) En un gran partit

El Viejas Glorias 
recupera el liderat

empatés el cap de setmana pas-
sat contra el Llano. Ara ma-
teix, el Viejas Glorias i el Juan 
XXIII encapçalen el grup em-
patats amb 16 punts.

El conjunt que entrena Óscar 
Muñoz va realitzar un gran 
partit contra el Castic. Javi va 
fer l’1 a 0 i, poc després, Pache-
co va marcar el 2 a 0. Els visi-
tants, que eren molt perillosos 
en els contracops, van reduir 
diferències, però, abans del des-
cans, Bibi va aconseguir el 3 a 1 
en una de les moltes oportuni-
tats que van tenir els locals.
A la segona part, el Viejas Glo-
rias va continuar generant oca-
sions de gol fins que Bakari va 
fer el 4 a 1 amb un gran cop de 
cap en un córner. El definitiu 5 
a 1 va ser obra de Javi, en una 
gran acció personal.
Els llagostencs només han 
deixat escapar dos punts aques-
ta temporada i la bona feina que 
estan fent s’ha traduït en la re-
cuperació del liderat.
El proper cap de setmana, el 
Club Deportivo Viejas Glorias 
de la Llagosta jugarà al camp 
del Sant Quirze contra un ri-
val perillós, però que està situat 
a la zona mitjana-baixa de la 
classificació.

la plantilla del club Deportivo Viejas glorias de la llagosta.

L’Escola Okinawa Team de la 
Llagosta va obtenir diversos 
trofeus en el IV Torneig gos-
hin-contact de karate ciutat de 
Mollet del Vallès, que es va ce-
lebrar el 19 d’octubre. L’entitat 
va participar en aquesta com-
petició amb vint karateques 
d’entre cinc i catorze anys.
En la categoria de kumite feme-
ní, de 10-11 anys, Ana López va 
ser primera i Aida Ortega, se-
gona. En masculins 8-9 anys A, 
Joel Porto va ser segon i Kilian 
Molina, tercer. En masculins 
8-9 anys B, Ibraim Benissa va 
ser segon.
En fins a 7 anys A, Edgar Or-
tega va ser tercer. En fins a 7 
anys B, Martí de Dios va ser 
tercer. En la categoria de de-

l’Entitat llagostEnca Va participar El 19 D’octubrE En un tornEig a MollEt DEl Vallès

L’Escola Okinawa Team
aconsegueix diversos trofeus

joves esportistes de l’okinawa team, al torneig de Mollet del Vallès.

fensa personal de 10-11 anys, 
Ana López i Aida Ortega van 
ser primeres; en fins a 8 anys, 

Ibraim Benissa i Joel Morales 
van ser primers i Núria Ruiz i 
Edgar Ortega, tercers.
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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

novembre
8 I divendres 
Venda d’entrades per a l’ es-

pectacle ‘clean (cleaning 

clowns’) Fins al 22 de novembre. 

A l’OAC, 7 euros. En taquilla: 9 euros 

(Centre Cultural, el 24 de novembre)

Mes de la FotograFia (punt de 

trobada JoVe) Com ambientar un 

estudi. A les 17.30 h, a Can Pelegrí

concert amb Desenfreno, Sclam i 

DJs Hell Bastards. A les 20 h, al Casal 

Popular la República

9 I dissabte 
intercanVi cultural de la 

casa de andalucía A les 20 h, al  

Centre Cultural

teatre. ‘salVaJes’ TELL Júnior. 

Venda d’entrades, a l’Escola de Teatre 

TELL i Àrea Distribucions (preu: 2 eu-

ros). A les 20 h. Antic Centre Cultural 

del carrer de la Florida

12 I dimarts
taller de poesia Fins al 26 de no-

vembre, els dimarts de 18.30 a 20 h, a 

la sala polivalent del Centre Cultural i 

Juvenil Can Pelegrí

13 I dimecres
VideoFòruM El jardín de la alegría, 

de Nigel Cole. A les 16 h, a Can Pelegrí

l’hora del conte A càrrec de Puri 

Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

15 I divendres
Mes de la FotograFia (punt de 

trobada JoVe) Fem les nostres 

pròpies fotografies. A partir de les 

17.30 h, a Can Pelegrí

curset reFlexologia inFantil  

Inscripcions: 4 euros les 3 sessions, a 

Can Pelegrí (Veus de Dona). Fins al 29 

de novembre, tots els divendres a les 

18.30 h, a Can Pelegrí

16 I dissabte
Jocs de Faldes Un conte al sac, 

amb Mercè Martínez. Per a pares i ma-

res d’infants entre dos mesos i un any. 

(Escola de Pares i Mares de la Llagos-

ta). Fins el 30 de novembre, tots els 

dissabtes d’11.30 a 12.30 h, a  l’Escola 

Bressol Cucutràs

teatre. ‘salVaJes’ TELL Júnior. 

Venda d’entrades, a l’Escola de Teatre 

TELL i Àrea Distribucions (preu: 2 eu-

ros). A les 17 i les 20 h. Antic Centre 

Cultural del carrer de la Florida

20 I dimecres
FòruM Ús terapèutic del cànnabis, 

a càrrec d’Antonio Martín. A les 16 h, 

al Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí 

de la LLagosta

l’hora del conte A càrrec de Puri 

Ortega. A les 18.30 h, a  Can Pelegrí

passeJada Caminem cap als cent. 

Molins de Rei. Més informació al Ca-

sal d’Avis

21 I dijous
curs bonsais Fins al març. Orga-

nitza: Animalets. Dijous i divendres, 

de 20 a 22 h, al Centre Cultural de la 

Llagosta

22 I divendres
Mes de la FotograFia (punt de 

trobada JoVe) Retoc i Photoshop. 

A les 17.30 h, a Can Pelegrí

la plataForMa, el docuMen-

tal (Plataforma d’afectats per la hipo-

teca). A les 19 h, al Centre Cultural

23 I dissabte 
intercanVi cultural de la 

casa de andalucía A les 20 h, al  

Centre Cultural

26 I dimarts
de nines i caMions Centre 

d’Informació i Recursos per a Dones 

de la Llagosta (CIRD). Per a pares i ma-

res d’alumnat d’ensenyament Infantil i 

Primària. (Escola de Pares i Mares de 

la Llagosta). A les 19 h, a l’Aula Oberta 

(plaça de Cinto Pagès)

27 I dimecres
xerrada Primers auxilis, a càrrec 

de Javier Infante, tècnic sanitari. A les 

16 h, a Can Pelegrí

Agenda
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L’hora deL conte en angLès A 

càrrec de Cristina García. 18.30 h, a 

la Biblioteca

trobada de cLubs de Lectura 

2013 S’assistirà a la representació 

teatral Adreça desconeguda, de 

Kathrine Kressmann Taylor. 20 h, al 

Teatre-auditori de Sant Cugat

29 I divendres
Mes de La FotograFia (Punt 

de trobada Jove) Creació del 

book fotogràfic. A les 17.30 h, a Can 

Pelegrí

eL gran recaPte d’aLiMents 

a La LLagosta Punts de recollida: 

Institut Marina; escoles Sagrada Fa-

mília, Les Planes, Joan Maragall i Gil-

pe, i supermercats Dia i Caprabo

30 I dissabte
eL gran recaPte d’aLiMents 

Recollida: supermercats Dia i Caprabo

 desembre
11 I dimecres
recursos a internet Per tre-

baLLar en cataLà Per a famílies 

amb nens i nenes de totes les edats 

(Oficina de Català i Escola de Pares 

i Mares de la Llagosta) A les 18 h, a 

Can Pelegrí

14 I dissabte 
trobada de cors i intercanvi 

de quadres de baLL a beneFici 

de La Marató de tv3 (Casa de An-

dalucía). A les 20 h, al Centre Cultural

Mes de la fotografia

Del 8 al 29 de novembre
Centre Cultural i Juvenil Can 
Pelegrí. C. Jaume I, 7-9
Organitza: Punt de Trobada 
Jove

Xerrada sobre el desdoblament de 
la línia de tren r3 al seu pas per la Llagosta

Divendres 29 de novembre, 
a les 19.30 h
Al Centre Cultural
Organitza: Plataforma 
d’afectats R3 i Ajuntament
de la Llagosta

teatre: ‘clean 
(cleaning clowns)’
Diumenge 24 de novembre
Amb els llagostencs Carlos 
López i Jorge Pérez. Venda 
d’entrades: a l’OAC (7 euros, 
fins al 22 de novembre. En 
taquilla, 9 euros)
A les 19.30 hores, al Centre 
Cultural de la Llagosta

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)

8-14 novembre CARRERAS ARBAT

15-21 novembre CALVO SÁNCHEZ

22-28 novembre BOTET NADAL

29 nov. - 4 des. CALVO SÁNCHEZ

5-12 desembre CARRERAS ARBAT

13-19 desembre BOTET NADAL

20-26 des. CARRERAS ARBAT

27-31 desembre BOTET NADAL

Reunions 
de la PAH

tots eLs diLLuns 
de 18.30 a 20.30 hores 
Al Centre Cultural i Juvenil 
Can Pelegrí 
Tel. 93 545 15 40
pahlallagosta.wordpress.com

tallers veus de dona

Fins a finals de desembre
Informació i inscripcions a Can Pelegrí
dansa del ventre: els dilluns (de 18.30 a 20 h) i els dimarts (de 
19.30 a 21.30 h)
informàtica: els dijous (a partir de les 16 h)
Manualitats: els dimecres (de 10 a 12 h) i els dijous (de 16 a 18 h)
Pilates: els dlluns (de 15.30 a 16.30 h)
trapillos y más: els divendres (de 15.30 a 17 h)
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Vaig crear 
l’aplicació perquè 
fos un benefici
per a tot l’institut

-Per què vas decidir crear una 
aplicació de l’Institut Marina 
de la Llagosta?
-Fa un any, més o menys, que 
em vaig posar en aquest tema. 
Abans ja m’agradava tot allò 
relacionat amb la informàtica i 
l’electrònica, però això se’m va 
quedar curt i vaig començar a 
crear pàgines web. D’aquí vaig 
passar a coses més complexes, 
com va ser l’aplicació per a An-
droid de l’Institut Marina. Vaig 
decidir fer-la del meu institut 
perquè fos un benefici per a tots. 
Li vaig fer la proposta a la di-
rectora del centre i li va semblar 
bé. Ja s’han comptabilitzat unes 
80 descàrregues. A més, vaig 
fent noves actualitzacions quan 
tinc temps.
-Quins són els avantatges que 
té aquesta aplicació?
-Pots veure les notícies de la 
pàgina web i de la revista de 
l’institut. Pots entrar a la pà-
gina web i a diversos enllaços. 
Els pares i mares també poden 
entrar al registre de faltes dels 
seus fills.  A més, té altres fun-

cionalitats que li vaig afegint. 
És una aplicació gratuïta.
-Poc després vas fer una altra 
aplicació, un joc que es diu Y 
la letra sigue, que ja té 600 
descàrregues.
-Es tracta de completar lletres 
de cançons per diferents nivells. 
Fer-la em va costar més que 
l’altra. Vaig dedicar unes 50 
hores en uns tres mesos. Tam-
bé és gratuïta però aquesta té 
publicitat per poder guanyar-
me uns diners. Vaig decidir que 
no fos de pagament, perquè hi 
ha molts jocs que són gratuïts 
i sinó el meu se’l descarrega-
ria poca gent. En ser un joc a 
la gent li crida més l’atenció 
per baixar-se-la que no pas 
l’aplicació de l’institut.
-Abans ja havies desenvo-
lupat altres projectes, però  
més petits, no?
-Sí, clar. Abans de fer aquestes 
aplicacions, has d’anar fent pro-
ves per adquirir coneixements 
per, més tard, fer aplicacions 
més grans. Un dia estava fent 
uns deures i vaig idear una apli-

Fem Poble

 Marc Pacheco
Aquest llagostenc de 15 anys ha creat una aplicació per 
a telèfons mòbils de l’Institut Marina, on fa segon de 
Batxillerat Tecnològic. Li encanta tot allò relacionat amb 
el món electrònic i ja treballa amb altres projectes

“
cació d’una calculadora per rea-
litzar els exercicis de física i no 
haver-los de fer jo a mà.
-En quins altres projectes es-
tàs treballant actualment?
-Estic elaborant una altra apli-
cació que és molt més complexa 
que aquestes dues. Espero te-
nir-la acabada en uns dos o tres 
mesos. Tindrà dues versions, 
una de pagament i una altra 
gratuïta. També vull desenvo-
lupar una nova xarxa social. 
Aquest és el meu gran projecte. 
-A més, tens la teva pròpia 
pàgina web.
-Sí, però, la veritat és que la 
tinc una mica abandonada. Vaig 
posant aplicacions, aportacions 
que faig de programació o coses 
semblants.
-Tu no et quedes tancat a 
casa. Fas moltes coses.
-Molta gent acostuma a rela-
cionar la intel.ligència amb no 
ser massa sociable. Però jo crec 
que es poden combinar les dues 
coses perfectament. A més, estic 
apuntat a La Room.
-Però no només t’agrada la 

tecnologia i l’electrònica. 
També ets discjòquei.
-Sí. També. Punxo discs els 
dissabtes per la tarda en un bar 
musical de Sabadell. Les meves 
dues grans aficions són ser pro-
gramador i dj.
-Des de quan t’interessa tot 
aquest món?
-Electrònica i informàtica, des 
que estudiava sisè de Primària 
i dj, també. Bé, jo des de petit 
en comptes de jugar amb pales 
al parc jugava amb cables i feia 
instal.lacions imaginàries. I fa 
uns dos anys que vaig començar 
a programar més seriosament i 
crear les meves pròpies web. 
-Quan acabis el Batxillerat, 
tens decidit quina carrera es-
tudiaràs a la universitat?
-Vull fer Enginyeria de Tele-
comunicacions. Des que era un 
nen m’apassiona aquest món. 
De cara al meu futur laboral no 
tinc massa clar si decantar-me 
per la programació o per les te-
lecomunicacions, tot i que estan 
les dues interrelacionades. Ara 
mateix encara no sé què faré.

De petit jugava 
amb cables i feia 
instal·lacions 
imaginàrires

Ara estic
treballant per 
desenvolupar una 
nova xarxa social
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