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Informatiu de la Llagosta

MEDI AMBIENT L’AJuntAMEnt SignARÀ un ConVEni AMb EL gRuP ASPRoSEAt, quE FACiLitARÀ ELS RECiPiEntS PER A LA RECoLLidA

un treballador del grup Asproseat buida uns recipients amb oli domèstic no aprofitable per al seu reciclatge en combustible biodièsel.

3

El grup Asproseat, que ocupa persones
amb discapacitats i risc d’exclusió social,
s’encarregarà de la recollida de l’oli

Hi haurà contenidors a tres indrets: al
Mercat municipal, a Can Pelegrí i a l’edifici
administratiu del passeig del Pintor Sert
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L’Ajuntament fomenta el reciclatge
d’oli domèstic per obtenir biodièsel
El Consistori de la Llagosta posarà en marxa una nova
iniciativa per tal de promoure el respecte pel medi
ambient. La ciutadania tindrá l’oportunitat de participar
activament en un projecte per reciclar l’oli domèstic amb
un doble objectiu: reduir la contaminació de l’aigua i
obtenir biodièsel, un combustible més sostenible
L’Ajuntament de la Llagosta firmarà un conveni amb el
grup Asproseat Serveis Centrals per impulsar al municipi
el reciclatge d’oli domèstic. A
partir d’aquest mes de març,
la ciutadania podrà recollir al
Centre Cultural i Juvenil Can
Pelegrí i a l’edifici administratiu del carrer del Pintor Sert
uns recipients d’1,5 litres per
dipositar l’oli de cuina que ja no

es pot aprofitar. Quan estigui
ple, el recipient es podrà deixar
a uns contenidors instal.lats als
llocs abans esmentats i també al
Mercat municipal.
Asproseat Serveis Centrals reciclarà l’oli domèstic en biodièsel, un combustible que redueix
les emissions atmosfèriques de
CO2. Es calcula que per cada
litre d’oli que va a parar a l’aigüera es poden contaminar mil

ESTALVI EnErgèTIc A LES EScOLES
Els col.legis Les Planes, Joan Maragall i Sagrada
Família participen en el projecte Euromet 50/50, al qual
s’ha adherit l’Ajuntament de la Llagosta per fer les
escoles públiques més sostenibles i implicar el conjunt de
la comunitat educativa en la cultura de l’estalvi energètic.
El projecte culminarà amb la comparació dels nivells de
consum realitzats per les escoles durant els propers.
Els centres educatius rebran com a gratificació el 50% dels
diners que estalviïn reduint el consum energètic, que es
podran destinar a nous projectes relacionats amb
el Medi Ambient.

Contenidors de recollida de residus domèstics, a l’avinguda del Primer de Maig.

RECOLLIDA SELECTIVA. La Llagosta va recuperar l’any passat 1.052 tones de residus. La recollida
selectiva s’ha recuperat mínimament després del descens patit en els dos anys anteriors. Durant el
2013, es van recuperar 114 tones de paper, 118,5 d’envasos lleugers, 119 de vidre, més de 146 de fusta,
prop de 102 de runes i 70 de voluminosos. La Regidoria de Medi Ambient considera positiu el lleu
augment dels nivells de recollida selectiva aconseguits l’any passat. - XAVi HERRERo
litres d’aigua potable.
La regidora de Medi Ambient
de l’Ajuntament de la Llagosta,
Marta Melgar, ha destacat la
importància de tenir una major
conscienciació mediambiental.
Melgar ha explicat que “amb

la instal.lació de contenidors
per a la recollida d’oli domèstic no aprofitable, es redueix
el risc de contaminació de
l’aigua”.
Marta Melgar també ha remarcat que un dels factors que fan

possible el conveni de l’Ajuntament amb el grup Asproseat
Serveis Centrals és el compromís social d’aquesta empresa,
on treballen principalment persones amb discapacitats i en risc
d’exclusió social. - JuAnJo CintAS
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EL ConSiStoRi VoL un AugMEnt dE LA SubVEnCió PER A LA REHAbiLitACió dE CAn bAqué

L’Ajuntament presenta
al·legacions al PUOSc 2013-17
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de la Llagosta va
acordar al mes de febrer presentar al.legacions a l’aprovació
inicial de la planificació del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període
2013-2017 per part de la Generalitat. En concret, el Consistori vol que els 168.000 euros que
li han aprovat per a la connexió
de la xarxa municipal d’aigua de
la Llagosta a la xarxa de la companyia Aigües Ter Llobregat
per a l’any 2016 s’inclogui en
l’anualitat de 2015. Amb la connexió a la xarxa de subministrament d’Aigües Ter Llobregat es

podria adquirir l’aigua directament a aquesta companyia sense passar per altres empreses
intermediàries i aconseguir així
un estalvi substancial de preu.
El regidor de Planificació Urbanística de l’Ajuntament de la
Llagosta, Jordi Alonso, ha destacat la importància “d’avançar
aquesta obra per al nostre
municipi”.
D’altra banda, l’Ajuntament
també vol que l’ajut per a la
rehabilitació integral de la històrica masia de Can Baqué es
concedeixi per al 2016 i no per
al 2017, com preveu inicialment
la Generalitat. A més, en prin-

cipi, el Consistori rebria una
subvenció de 200.000 euros per
a aquesta actuació, però torna
a reclamar 331.000 euros, que
és l’ajut que havia sol.licitat en
un primer moment. A finals de
2011, Can Baqué va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local.
La intenció municipal és que la
masia es converteixi, una vegada realitzades les corresponents
obres de reforma, en un equipament cultural obert a tota la
població. Jordi Alonso espera
que la Generalitat de Catalunya
augmenti la subvenció i canviï
també l’anualitat aprovada inicialment. - JuAnJo CintAS

Desplegament de la
xarxa de fibra òptica

Nou servei per a la
creació d’empreses

L’Ajuntament i Telefónica han arribat a un acord
per desplegar la fibra òptica al 80% de les llars
de la Llagosta abans que acabi l’any. El regidor
de Tecnologies de la Informació, Comunicació i
Atenció Ciutadana, Jordi Alonso, va reunir-se al
febrer amb representants de la companyia per reclamar la instal.lació urgent d’aquest servei a tot
el municipi i donar resposta a la demanda de la
ciutadania. Per la seva part, la companyia Telefónica va comprometre’s a començar ja l’operació.
Els seus representants van dir que donen prioritat al servei domèstic per davant d’ampliar-lo a
zones industrials. - MARionA RAbASA

L’Eix de la riera de Caldes, del qual forma part
l’Ajuntament de la Llagosta, ofereix un nou servei adreçat a les persones interessades a crear
una empresa. Aquesta nova eina ofereix informació, orientació i assessorament per posar en
marxa un negoci. A més, hi ha la possibilitat
de fer un seguiment de la iniciativa durant els
primers anys de funcionament. Les persones
interessades poden adreçar-se presencialment
al servei municipal d’ocupació, a l’edific administratiu del passeig del Pintor Sert, o accedir
a l’apartat Catalunya emprén de la pàgina web
www.rieradecaldes.com. - XAVi HERRERo

Alumnes de quart curs de Primària de
l’escola Sagrada Família van visitar el 17 de febrer l’Ajuntament.
Els estudiants van recórrer diverses dependències municipals
acompanyats per l’alcalde de la Llagosta, Alberto López.

ViSitA A L’AJuntAMEnt.

PoLítiCA

inStituCionS

Primàries al PSC
per les europees

Terra per al roure
del Tricentenari

Els militants i simpatitzants
del PSC de la Llagosta van votar el 8 de febrer Javi López
com a candidat a les eleccions
europees. López va obtenir 32
vots i Eliana Camps, 16.

L’Ajuntament de la Llagosta va
fer arribar un saquet amb terra
dels jardins de Can Baqué per
al roure que es va plantar el dia
2 de març a Montserrat amb
motiu del Tricentenari.
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gran participació ciutadana
en la festa de carnestoltes

Part de la comparsa guanyadora, natura encantada, durant la rua de Carnaval pel carrer de l’Estació.

Natura encantada, en comparses,
i La alegría de la huerta, en individuals, van ser els guanyadors
del concurs de disfresses de
Carnestoltes de la Llagosta. La
celebració va tenir lloc el dissabte 1 de març i va començar
amb el pregó, va continuar amb
la rua per diversos carrers i va
finalitzar amb el ball, que es

va desenvolupar al pavelló del
Complex Esportiu Municipal
El Turó.
Durant el ball, es van donar a
conèixer els deu premiats en
cada categoria. En comparses,
els tres primers van ser Natura
encantada, Drakkars i Carnavaleros fantasía real. En individuals,
el primer premi va ser per a la

disfressa La alegría de la huerta;
el segon, per a Líder pícaro, i el
tercer, per a Barbie y Ken.
En comparses, es van inscriure
30 disfresses i, en individuals,
27, amb un total d’unes 700
persones. El regidor de Cultura,
Jesús Ríos, va destacar “la implicació dels veïns” en la festa
de Carnaval. - JuAnJo CintAS

gEnt gRAn

EnSEnyAMEnt

ASSoCiACioniSME

La programació
del Casal d’Avis
s’unificarà

Premi per a
dos treballs
de recerca

Neix una entitat
dedicada a l’art
del bonsai

L’Ajuntament de la Llagosta unificarà l’oferta de tallers
i serveis que ofereix a la gent
gran. L’objectiu és fer possible que les persones usuàries
del Casal d’Avis disposin d’una
programació compacta amb
tota l’oferta d’activitats i serveis que hi ha al seu abast. La
intenció és poder tenir-la enllestida al mes de setembre.
D’altra banda, el 26 de febrer,
unes 135 persones procedents
de diferents poblacions van
participar pels voltants de la
Llagosta a la passejada per a la
gent gran del programa Esport
per a tothom. - XAVi HERRERo

L’institut Marina ha rebut dos
premis per treballs de recerca realitzats el curs passat per
alumnes de segon de Batxillerat: un tercer lloc a la 7a convocatòria de treballs de recerca del Col.legi de Geòlegs de
Catalunya i un altre premi de
750 euros de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca de la Generalitat. El
21 de febrer, l’alcalde, Alberto
López, va mantenir una tertúlia amb alumnes del centre i
va anunciar que l’Ajuntament
instaurarà un premi per reconèixer els millors treballs de
recerca. - MARionA RAbASA

El 22 de febrer va tenir lloc
la presentació pública de
l’Associació de Bonsais de la
Llagosta, una entitat dedicada a divulgar el coneixement
d’aquesta pràctica de cultiu en
test. La idea va sorgir de la cinquantena d’alumnes que regularment assisteixen als cursos
de bonsais que Animalets imparteix al Centre Cultural des
de ja fa alguns anys. A banda
de continuar amb les classes, la
nova entitat organitzarà també
sortides, conferències i exposicions per aprofundir en la tècnica de millora d’aquestes plantes. - M. R.
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SoLidARitAt

CiutAdAniA

EL PLE dónA LLuM VERdA AL doCuMEnt dEFinitiu dE L’oRdEnAnçA dE ConViVÈnCiA CiutAdAnA

Calçotada solidària
amb Panrico

Els horts socials
susciten molt interès

La plantilla de Panrico va organitzar una calçotada al Parc
Popular el 23 de març per recaptar diners per a la caixa de
resistència. L’acte va aplegar
més de 600 persones i es van
aconseguir 3.540 euros. Aquesta quantitat ajudarà unes dotze
famílies afectades per l’ERO.

Unes 50 persones i entitats
s’han interessat pels horts socials de Can Xiquet que projecta l’Ajuntament. El Consistori
treballa per arribar a un acord
definitiu amb la Junta de Compensació dels terrenys i poder
iniciar el procés d’inscripció i
adjudicació dels horts.

recurs contra la reforma
de l’administració local

EL SoRtEig dE L’onCE dEiXA 11 MiLionS EuRoS A LA LLAgoStA

Rafa Cordero, venedor del premi principal del sorteig del 7 de febrer.
‘CuPonAzo’. El sorteig de
l’ONCE va deixar el divendres
7 de febrer a la Llagosta més
d’11 milions d’euros. Al poble es
va vendre el cuponazo, premiat
amb 9 milions d’euros, i 77 cupons més premiats amb 30.000
euros cadascun. El premi va
estar força repartit. El venedor
llagostenc de l’ONCE Rafael

Cordero va ser l’encarregat
de portar la sort. Els números
els va vendre al seu quiosc de
l’avinguda del Primer de Maig
i a tres bars de la Llagosta on
reparteix habitualment cupons:
El Parque, Nati i la taverna
Kaitxo. Cordero porta nou anys
com a venedor de cupons de
l’ONCE. - XAVi HERRERo

El Ple va aprovar el 27 de febrer
iniciar els tràmits per tal de
presentar un recurs davant del
Tribunal Constitucional contra
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local. Aquest punt de l’ordre
del dia del ple ordinari de febrer
va comptar amb el vot a favor
de tots els regidors presents
a la sala, excepte l’edil del PP,
Jaume Bonallach, que va votar
en contra.
L’alcalde, Alberto López (ICVEUiA), va indicar que la Llei
de reforma de les administracions locals és “un cop d’estat
del segle XXI”. El regidor de
CPLL, Adelino Macías, va dir

que aquesta Llei parla de tancar els ajuntaments i que és el
moment de lluitar per no perdre
el que ha costat molts anys de
guanyar.
Per la seva part, l’edil del PP,
Jaume Bonallach, va assegurar
que estava d’acord amb la Llei
perquè, entre altres qüestions,
controla el dèficit i intenta optimitzar els recursos. La regidora de CiU, Mireia Egea, va
explicar que, amb la nova Llei,
sembla que es torna als ajuntaments predemocràtics, mentre
que el portaveu del grup municipal del PSC, Antonio Rísquez,
va assegurar que la reforma va
contra l’interès general.

Durant el ple, també va ser
aprovada de forma definitiva
l’Ordenança de promoció i garantia de la convivència ciutadana a la Llagosta amb les
abstencions dels regidors del
PSC, CiU i PP. El document definitiu incorpora les al.legacions
presentades per un veí que és
ensinistrador de gossos, José
Antonio Pineda, que proposava diverses modificacions en
l’apartat de tinença d’animals
domèstics de companyia. També s’hi han afegit a l’ordenança
algunes de les aportacions del
grup municipal socialista, com
ara una reducció de les sancions. - JuAnJo CintAS

La contaminació de
Lafarge, a debat

Jornades Solidàries
sobre el Sàhara

La Plataforma Antiincineració de Montcada
acusa la cimentera Lafarge, l’antiga Asland, de
ser la causant de bona part de la contaminació
que pateixen al municipi veí i que, diu, afecta
directament a la Llagosta. La Plataforma va fer
una xerrada el 17 de febrer al Casal Popular la
República. A l’acte es va assegurar que la cimentera supera els nivells de contaminació recomanats per la UE i es va dir que hi ha estudis que
demostren els perills de la incineració de fangs
procedents de depuradores. - X. H.

Les segones Jornades Solidàries de la Llagosta estaran dedicades enguany al poble sahrauí.
L’Ajuntament i La Llagosta Solidària treballen
en la preparació dels actes per sensibilitzar la
població sobre la difícil situació que viuen els refugiats sahrauís. Els responsables municipals ja
han mantingut diferentes trobades amb la vintena d’entitats que hi col.laboraran per impulsar
i aprofundir el projecte. Els actes serviran per
potenciar l’agermanament de la Llagosta amb la
població sahrauí de Daora. - X. H.
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“A la Llagosta li falta un
polígon industrial competitiu”
-Per què es dedica a la política?
-Em dedico a la política perquè
un dia em va trucar Antonio
Rísquez per convidar-me al seu
projecte polític. Jo sempre he
estat vinculat a les entitats esportives de la Llagosta, abans
al futbol, ara a l’handbol i en el
seu dia, ja fa sis o set anys, em
va oferir si volia participar amb
el Partit dels Socialistes, una
ideologia que coincidia amb la
meva, ho vaig veure amb bons
ulls i em va agradar la idea.
També em va agradar la idea
de poder ajudar al poble d’una
altra manera de com ho estava
fent fins a aquell moment.
-Hi ha algun racó de la Llagosta que li resulti especial?
-El passeig del Pintor Sert. Des
que era adolescent quedàvem
allà per xerrar, per quedar quan

sortíem de festa... És el lloc que
més m’agrada.
-Com li agradaria que fos la
Llagosta del futur?
-Que deixi de ser una ciutat dormitori. És cert que a la Llagosta
es fa molta vida al carrer, però

m’agradaria que
la Llagosta deixi
de ser una ciutat
dormitori
El passeig del
Pintor Sert
és el meu
indret preferit

la gent que està venint nova només ve a dormir i fa poca vida
de poble. M’agradaria no tenir
que marxar a Barcelona o Granollers per prendre alguna cosa,
fer més vida social a la Llagosta.
Que les entitats continuïn com
estan, que ho estan fent molt
bé. Que en lloc de mirar cap a
fora, que els de fora mirin cap
aquí també. I sobretot que pugui haver més persones de la
Llagosta que puguin treballar a
la Llagosta.
-Què li falta a la Llagosta?
-Crec que el que més li falta és
un polígon industrial competitiu, que es fixi en els sectors que
donen valor afegit a l’economia,
no només en el que hi ha. A més,
a la Llagosta, li falta una pista
d’atletisme, encara que no tenim espai, i algun lloc obert on
poder fer esport. - XAVi HERRERo

El regidor a prop

Raúl

López

30 anys. Mestre i
monitor d’handbol
a les Escoles
d’Iniciació Esportiva
de la Llagosta
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Espai Obert

La Piulada

POrTES OBErTES

Gracias de corazón por el cariño de la gente
ayer en el Palau, en especial a las más de 300
personas que vinieron de #laLlagosta ¡Os llevo
conmigo!
Antonio garcía robledo @A9Garcia

cIVISmE I cOnVIVèncIA

cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
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

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
Regidor de treball, indústria i Formació
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

NO ADSCRITS
J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de Serveis
municipals i de Manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

CiU

* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

Benvolguts i benvolgudes,
Encetem aquest mes de març amb la voluntat de continuar
avançant i treballant per fer del nostre poble un lloc encara
millor per viure.
Ja podem dir que aquesta setmana ha iniciat el seu camí
l’esperada ordenança de Civisme i Convivència
Ciutadana. Una eina que ha de millorar el nostre dia a
dia i que ha de facilitar la convivència entre els veïns i
veïnes de la Llagosta.
Des d’aquestes línies, vull fer una última crida a la
responsabilitat i a la bona conducta que,
majoritàriament, caracteritza a tots els veïns i
veïnes del nostre municipi. Però a part de fer
aquesta crida, vull deixar palès que aquesta
ordenança serà totalment intransigent amb aquelles
conductes que malmetin el respecte vers els nostres
conciutadans. I ja puc avisar que encetarem campanyes
molt agressives per lluitar contra les persones que
embruten els carrers amb les deposicions dels seus
animals de companyia i no tenen voluntat de recollir-les.
Aquesta ordenança, com qualsevol altra, és una norma
viva. Té l’obligació de néixer ara i d’anar millorant amb
el pas dels anys, afegint matisos que la
facin millorar any rere any. I podem dir que
l’ordenança ha nascut amb molt bon peu.
Aprovada sense cap vot en contra al Ple del
febrer i afegint propostes de veïns particulars
Serem intransigents amb i grups municipals. Per tant, podem dir que
les conductes que
aquesta ordenança és una eina de tots i totes.
paral.lel, hem de continuar treballant per
malmetin el respecte i la En
millorar tot allò que la pròpia ordenança no
convivència ciutadana
pot millorar. Aspectes com la neteja i
desinfecció dels diferents pipicans, per poder
disposar d’un lloc adient perquè els nostres
animals puguin fer les seves necessitats, és una
feina indispensable que l’Ajuntament es compromet a fer d’immediat. Per tant, hem de
ser, tots plegats, suficientment responsables perquè aquesta nova ordenança
esdevingui tot un èxit en el futur.
Aquest mes de març, també commemorem el dia internacional del drets de les dones.
Una efemèride reivindicativa que persegueix la desaparició de les desigualtats entre
homes i dones. Una tasca que és pròpia dels ciutadans i ciutadanes amb els seus actes
diaris, més enllà de la celebració d’una jornada reivindicativa o festiva. Els nostres actes
quotidians conformen la nostra realitat més propera.
Les lluites contra les desigualtats de gènere no poden recaure exclusivament en les
dones. No hi ha res més significatiu que una reivindicació pels drets de les dones feta
per ambdós sexes. Homes i dones junts, agafats de les mans, reclamant igualtat. Així és
com aconseguirem la implicació de tothom i els resultats seran més fàcils d’aconseguir.
I, per últim, vull donar la benvinguda a la primavera, una estació propícia per fer
renéixer tot el que ens portarà alegries i il.lusions renovades. De ben segur...

Alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Separa la brossa per fer reciclatge?

SIScO VInYUELA
46 anys

gEmmA POZO
30 anys

VIcEnTA gArcÍA
42 anys

JOSé cArLOS LAnZA
41 anys

PUrA mArÍn
62 anys

Sí, ho fem. Jo penso que a
la gent li costa. Nosaltres,
com que els fills ho treballen al cole, intentem fer-ho
a casa perquè ho vegin.

Sí. Jo crec que s’hauria de
reciclar més. Hauria d’haver
més conscienciació i caldria
que es pogués reciclar d’una
altra forma.

Sí. Cal que més gent faci
reciclatge. Els contenidors
tampoc estan adaptats, haurien d’estar soterrats per
fer-ho més fàcil.

Sí. Normalment ho intentem. Cal més consciència
cívica, només s’han de veure els contenidors. Crec que
poc a poc es pot aconseguir.

Sí, sí que ho faig. Suposo
que hi ha gent que no té
prou espai a casa per poder
fer-ho i altres que passen de
reciclar.

cartes

Temps de memòria

Les cartes es poden enviar a 08centvint@llagosta.cat i aniran signades amb el nom
i cognoms de l’autor. Com a màxim tindran 12 línies d’extensió (uns 1.100 caracters
amb espais). Als escrits ha constar el número del DNI de l’autor, l’adreça postal,
un correu electrònic i un número de telèfon de contacte. 08CENTVINT no es responsabilitza de les opinions publicades en aquesta secció. Les cartes es publicaran
íntegrament a l’apartat 08CENTVINT del web www.llagosta.cat.

‘Taludlandia’
Alguno me dirá que me he pasado en el título y yo le contestaré
que he hecho una descripción y
describir es retratar. Si amas un
lugar y su retrato no te gusta,
te empeñarás en cambiarlo.
El territorio de La Llagosta es
muy plano, pero las diferentes
obras de infraestructuras han
roto o cambiado el paisaje. Son
barreras para el paseo que has
de salvar por puentes.
Estos inconvenientes han conducido al paisanaje a utilizar la
ruta del colesterol en vez de alternativas que podrían estar más
cerca de la naturaleza.
Si pensamos en los puntos de
salida del pueblo, vemos su escasez y estos siempre por puentes y un paso a nivel: La Llagosta está amurallada por taludes
o barreras (rieras, vías de ferrocarril, carreteras y autopistas).
Nos podemos entretener recorriendo mentalmente el plano
para localizar las ocho puertas
del pueblo (una al norte, tres al
sur, una al este, tres al oeste).
Un día fui invitado a compartir
conversación y merienda junto

a otras personas del municipio
con el señor Francesc Homs
como visitante. Fue un rato
muy agradable. Casi al final del
encuentro, me dirigí al visitante
y le dije: “Parece que los datos
de las estadísticas apuntan hacia que su partido ocupará en la
próxima legislatura el gobierno
de la Generalitat de Catalunya
y se rumorea que usted ocupará en él un puesto destacable”.
Hoy, Francesc Homs es el portavoz del Govern de la Generalitat.
Yo, como vecino, le quiero hacer
una petición para La Llagosta.
Este pueblo tiene un espacio
muy reducido y por escaso, uno
de los bienes más preciados. Y a
pesar de eso, el municipio cede
gran parte de su territorio para
infraestructuras públicas en beneficio general (cuatro líneas
de tren, una autovía y una autopista) y recibe de ello escaso
beneficio, cuando no perjuicio.
Tengan desde el gobierno esta
situación en cuenta y atiendan
y compensen este desprendimiento municipal tan evidente.
El señor Homs sacó una libreta
y apuntó.

1948. Plaça de l’Ajuntament i avinguda del generalísimo
El centre del poble estava a la plaça de l’Ajuntament (a partir de 1960, plaça de Cirera Voltà), ja que
allà hi havia l’Ajuntament, el Jutjat i el dispensari mèdic. A la fotografia, el bar Rosa guarnit per a la
Festa Major. A la façana, s’hi observa la tribuna que hi havia al primer pis, i que era una ampliació de
l’escenari que a l’interior donava a la sala on s’hi feien balls i representacions.

Fotografia cedida per Joan Fonollet a l’Arxiu municipal de la Llagosta

Han pasado poco más de tres
años y no se ha visto apuntar
compensación: se terminan las
líneas del tren de alta velocidad, aunque se anuncian más
infraestructuras de Renfe. Se
anulan los beneficios por vecindad en el paso del peaje de la au-

topista, desaparece la pasarela o
pasaderos sobre el río Besòs en
el camino de Can Donadeu, un
paso histórico que nos conectaba con el pulmón verde que es
la sierra de Marina (algo que no
dejaremos de reclamar hasta su
reposición).

No sé si esta publicación llega a
la portavocía de la Generalitat;
pero si alguien se la acerca, y
si Francesc Homs ha tenido la
desgracia de perder la libreta,
yo sigo acordándome y recordándole la petición que hice.
José Luis Mediavilla Alonso

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Juanjo Cintas, Xavi Herrero, Mariona
Rabasa i José Luis Rodríguez Beltrán). Assessorament lingüístic: Oﬁcina Local de Català. Impressió i Publicitat: De Barris SCCL (tel. 93 217 44 10). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribució: Ajuntament
de la Llagosta. Tiratge: 6.300 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail: 08centvint@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

JóVEnES
DEmócrATAS

TOTES
LES DOnES!

ESPOrgAr
ArBrES I
SEgUrETAT

¿Y LOS
cIUDADAnOS
qUé?

SErVIcIOS
mUnIcIPALES
A LA cArTA

El 8 de febrero, los socialistas votamos en las primarias
europeas del PSC, elección
que ganó la candidatura de
Javi López, primer secretario de las JSC. Un ejercicio
democrático que a algunos
partidos no les gusta mucho
que hagamos, esos mismos
que se empeñan en decir que
no lo somos por no aceptar
una consulta, si no es acordada y legal.
Sobre la democracia nos
basamos en hechos y los hechos dicen que somos el único partido en elegir candidato a las elecciones europeas
por primarias y respaldado
por más de 5 mil votos. En
cambio, los que nos señalan
con el dedo han puesto su
candidato a dedazo.
Sobre la consulta también
hemos decidido que no es
nuestra principal preocupa-

Estem assistint a un dels
moments històrics de major retrocés en els drets de
les dones. L’atac constant
de la dreta està agredint els
pilars més bàsics de la democràcia.
L’aspiració que tenim de llibertat, d’accés als recursos
i a la igualtat cada cop està
més allunyada de la realitat.
Però aquesta greu regressió
es manifesta sobretot res-

Uns veïns de l’avinguda de
l’Onze de Setembre, entre
els carrers de Jacint Verdaguer i de Bonaventura i de
Sant Llorenç i de Mogoda,
fa uns mesos es queixaven
d’un perill per a les seves vivendes i per a ells mateixos:
quan fa vent els arbres es
gronxen fort i temen la possible caiguda d’algun arbre
o branca damunt seu o damunt casa seva.
Va ser amb les darreres
ventades (que van arrencar
arbres i branques al carrer
de l’Estació i al Parc Popular), quan vam veure la raó
que tenien i el perill d’arbres
tant alts i corpulents. Val a
dir que, des que foren trasplantats de l’antiga verneda
a ara, no s’han podat per poder controlar-ne el creixement.
Vam consultar amb experts
de l’Ajuntament i ens van
donar la raó. Aquesta tardor
la resposta va ser “costaria

Otro pleno en el que debía
tocar hablar de lo que interesa a los partidos. Ni presupuestos, ni la situación de
la empresa municipal, que
por lo que parece podría estar en situación de pérdidas
que la llevarían a la liquidación… La gran receta será
contratar una carísima ge-

Sin pena ni gloria e inmersos en una crisis que ya supera los 7 años de vacas flacas, el Partido Popular (PP)
ha aprobado una reforma
de la Administración Local
(que afecta a los ayuntamientos, básicamente) que
va a reconvertir los servicios públicos municipales
en servicios a la carta de
quien pueda pagarlos.
Y quien no pueda pagarlos,
sencillamente, no tendrá
acceso a ellos. Así de crudo
plantean el futuro quienes
nos gobiernan... Eso sí, seguirán dándonos sopa boba
y pan y circo
Este es el gran problema
de nuestra sociedad actual.
Los servicios públicos se

Primero
las personas,
luego las
banderas
ción. Nos preocupan más las
personas, los niños que no
tienen material escolar, los
jóvenes que marchan fuera,
las familias sin recursos, la
sanidad, la educación, la
dependencia... Por eso presentamos para Europa a
un joven preparado que se
preocupa por las personas
y el bienestar social, que se
preocupa más por combatir
la crisis que por la consulta y que se preocupa más
por las personas que por las
banderas.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Cap pas enrere
en els drets
conquerits en
lluites feministes
pecte als drets humans de
les dones, retallant en programes i serveis d’atenció
a les víctimes de violència
masclista, criminalitzant el
dret a escollir sobre el seu
propi cos i la decisió de si
volen ser o no mares.
La reforma laboral, segregadora i sexista; la retrògrada i elitista llei d’educació;
les retallades en sanitat i en
la llei de dependència, que
provoquen la relegació de
la dona a l’àmbit domèstic,
són un atac directe contra
l’autonomia i la llibertat de
totes les dones i, a més, afavoreixen la feminització de
la pobresa.
No podem permetre cap
pas enrere en els drets conquerits durant dècades de
lluites feministes. Hem de
seguir reivindicant, hem de
sortir al carrer i continuar
lluitant. Aquest 8 de març i
tots els dies! Juntes podem!

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

Contratar una
carísima gerencia
privada que
pagaremos todos

molts diners tant en maquinària com en mà d’obra”.
Fantàstic! Tampoc podem,
doncs, avaluar possibles
danys materials i personals
(vivendes, vehicles...) en cas
que els arbres no es cuidin i
facin mal, no? Qui se’n farà
càrrec llavors? Feu un cop
d’ull als 39 arbres de potencial perill. Paguem les festes
però oblidem la seguretat.

rencia privada para temas
de urbanismo que se llevará una esplendida comisión
que pagaremos todos.
¿De qué se habló entonces?
Pues como siempre de lo
malos que son los del PP
y de la ley de administraciones locales que limita
los sueldos de los alcaldes,
los asesores, los cargos de
confianza e impide a municipios súperendeudados
gestionar las basuras o la
iluminación pública entre
otras cosas. En estos casos
(nuestro Ayuntamiento no
se vería afectado), sería la
Diputación quien llevaría
estos temas. Todo lo que se
expuso es que esta ley afectaría a los ciudadanos. Demagogia. Lo que afecta a los
ciudadanos es que se despilfarre su dinero. Eso sí. Toca
hacer ya campaña y los temas de partido tienen prioridad. ¿A quién se defiende
con esta propuesta anti ley
local? ¿A los ciudadanos o a
los malos alcaldes?

Convergència i Unió

Partit Popular

A les darreres
ventades ja van
caure arbres i
branques

Servicios
municipales a
la carta de quien
pueda pagarlos
están convirtiendo en servicios privados y, tanto si nos
damos cuenta como si no,
parece que poco importa.
Es el gran problema, porque nuestros impuestos,
los impuestos que pagamos
todos, sirven para financiar esos servicios públicos,
pero cuando se privaticen
y tengamos que pagarlos
cada vez que los necesitemos, ningún gobierno se
acordará de suprimir los
impuestos con los cuales se
financian esos servicios.
No nos quitarán el IRPF, ni
otros impuestos que no vemos como nos aplican aunque sí los sufrimos.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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Esports

gRAn SEguiMEnt En diRECtE d’Antonio gARCíA RobLEdo ContRA EL bARçA

més de 300 persones de
la Llagosta, al Blaugrana

Antonio garcía signa autògrafs a seguidors de la Llagosta després del partit del PSg contra el barça.

Més de 300 persones de la Llagosta es van mobilitzar per
seguir en directe el llagostenc
Antonio García Robledo en el
duel de la Lliga de Campions
d’handbol entre el FC Barcelona i el París Saint-Germain, al
Palau Blaugrana de Barcelona,
que es va disputar el 13 de febrer. El llagostenc, que juga a
l’equip francès des de la temporada passada, va rebre el suport
d’una part de la graderia lateral,
on hi eren els veïns i veïnes del
municipi. Concretament, hi van

anar unes 200 persones vinculades al Joventut Handbol la
Llagosta, que va organitzar a
l’expedició llagostenca, i unes
130 més de la secció d’handbol
de les Escoles d’Iniciació Esportiva (EIE) municipals, que
es van afegir per veure en directe el duel continental.
El partit va acabar amb victòria
dels blaugrana per 38 a 28, però
Antonio García Robledo va ser
un dels jugadors destacats de
l’equip francès amb 5 gols. El
compromís corresponia a la pri-

mera fase de la Lliga de Campions. Tot i perdre aquest partit, els jugadors del PSG s’han
classificat per als vuitens de
final després d’acabar en segon
lloc amb sis victòries, un empat
i tres derrotes.
El jugador professional llagostenc va dedicar un dels gols a
la graderia i va fer embogir les
més de 300 persones del municipi que seguien el partit. En
acabar, va signar autògrafs i va
fer-se fotografies amb els aficionats. - JoSé LuiS RodRíguEz

PEtAnCA

AtLEtiSME

El CP la Llagosta
puja a la Tercera
Catalana

Sònia Bocanegra,
doble campiona
catalana

El Club Petanca la Llagosta va
pujar a la Tercera Catalana després d’imposar-se a la promoció
d’ascens al Canyadó de Badalona. L’ascens es va aconseguir
al partit de tornada, que es va
disputar a les pistes municipals
del Parc Popular de la Llagosta
el 16 de febrer. Els llagostencs
es van imposar en els dos partits de l’eliminatòria després de
guanyar l’anada a Badalona per
6 a 10; i a la tornada per 9 a 7.
Pel que fa al segon equip del CP
la Llagosta, aquesta temporada
ha baixat a la Sisena Catalana.

Sònia Bocanegra es va proclamar el 2 de març doble campiona de Catalunya de veterans
d’atletisme de pista coberta, en
les proves de 60 i 200 metres
llisos. A totes dues curses va
aconseguir la seva millor marca, fent el rècord català als 60
metres amb 8,20 segons, mentre que als 200 va fer 27,56 segons. Durant el proper cap de
setmana, Bocanegra disputarà
el Campionat d’Espanya a Saragossa i a finals de mes, el Mundial. L’atleta afronta ambdues
competicions amb optimisme.

FutboL SALA

FutboL

La Concòrdia no
guanya a casa des
del 19 d’octubre

El CE la Llagosta
i el Viejas Glorias,
líders

El sènior femení del CD la Concòrdia continua a la zona perillosa de la Divisió d’Honor. Les
llagostenques no guanyen com
a locals des del 19 d’octubre,
contra l’Altafulla (4-0), i des
d’aleshores han sumat quatre
derrotes i tres empats. Ara ocupen a la taula una situació de
perill, a quatre punts dels llocs
de descens quan encara han de
disputar nou partits de lliga per
acabar el campionat.

El Club Esportiu la Llagosta
és el conjunt sènior que lidera
amb més comoditat el seu campionat. Després de 18 jornades,
és líder amb 50 punts, amb set
de marge respecte al segon,
el Llinars. Pel que fa al Viejas
Glorias, a la Divisió d’Honor de
veterans, és líder després de 19
partits disputats amb 41 punts i
a un punt del segon, el Planada,
tot i que els llagostencs tenen
un partit menys.

Esports
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L’AJuntAMEnt VA oRgAnitzAR AL FEbRER LA SEgonA tRobAdA MuLtiESPoRtiVA

Jocs Escolars amb els
alumnes de quart de Primària
Més de 250 alumnes de quart
curs de Primària de les escoles
de la Llagosta van participar
a la segona trobada multiesportiva dels Jocs Escolars, que
organitza l’Ajuntament de la
Llagosta. Durant el matí del 14
de febrer, les instal.lacions del
Camp municipal de Futbol Joan
Gelabert i del pavelló municipal
Antonio García Robledo es van
omplir amb activitats esportives en les quals van prendre
part els alumnes de les escoles
de Joan Maragall, Sagrada Família, Gilpe i Les Planes.
Els alumnes van deixar durant
un matí les aules per practicar
diferents modalitats esportives
durant més de tres hores, des
de les 9 del matí fins les 12.30
del migdia. Els joves van poder
practicar l’handbol, el bàsquet,
el korfball, el pitxi, l’hoquei i el
futbol 7.
L’objectiu d’aquestes trobades és potenciar els valors de
l’educació amb l’esport i, sobretot, aprofundir en la relació

unes alumnes practiquen hoquei al Camp de Futbol Joan gelabert.

entre els joves de les diferents
escoles del municipi.
L’activitat, que no era competitiva, va acabar amb el lliurament de diplomes als més de
250 alumnes de quart de Primària que hi van prendre part.
L’activitat va comptar amb la
participació també professorat

de les quatre escoles i de monitors esportius.
La propera jornada d’activitats
esportives escolars a la Llagosta
tindrà lloc el 19 de març, durant
la programació de les festes patronals de Sant Josep, amb diferents proves d’atletisme al Parc
Popular. - JoSé LuiS RodRíguEz

Judo

HAndboL

FutboL SALA

Sis medalles
per al Gimnàs
la Llagosta

El Vallag ocupa
el tercer lloc a la
Segona Catalana

El Llagostense
s’acomoda
a Primera

El Gimnàs la Llagosta ha sumat sis noves medalles en quatre campionats de Catalunya de
diferents categories disputats al
mes de febrer. Els medallistes
han estat Iván Buendía, Andrei
Ivancea (2), Daniel Buendía,
Cristian Barrientos i Sergiu
Ivancea.

L’HC Vallag ocupa el tercer lloc
de la Segona Catalana, al grup
B, amb 22 punts. Els llagostencs milloren després d’haver
encadenat dues victòries contra
dos rivals directes, el Rubí i el
Banyoles B. La jornada passada
van perdre a la pista del Castelldefels.

El FS Unión Llagostense
s’acomoda a la setena posició
de la Primera Territorial, grup
B, amb 30 punts. A falta de
vuit jornades per acabar, està
a 17 punts del descens i a 9 de
l’ascens. El segon equip, a la Segona Territorial, grup B, està a
dos punts dels llocs d’ascens.

HAndboL

Elsa Flórez és la
nova presidenta
del Joventut

Elsa Flórez és la nova presidenta del Joventut Handbol la Llagosta
en substitució de Montserrat Casas, que va dimitir a finals de gener. La directiva de l’entitat va escollir Flórez el 6 de febrer durant
una reunió de la junta. D’altra banda, el sènior masculí pot ascendir a Segona Catalana si guanya aquest dissabte el Terrassa B. El
partit és a les 20 hores al pavelló Antonio García Robledo. - J. L. R.
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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

Agenda

Agenda

sala polivalent de Can Pelegrí
L’HORA DEL CONTE Amb Puri Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

Març

13 i dijous
ALTER-

CASAL OBERT Projecció de clàssics

NATIVES Fins al 25 de març. Tots

animats (cal inscripció prèvia: 93 574

TALLER

DE

TERÀPIES

19 i dimecres

Azahar, Al Alba i Meritxell. A les 20 h,

sultar el programa complet d’activitats

26 i dimecres

al Centre Cultural

FESTES DE SANT JOSEP Podeu conque es publica a la pàgina 11

TALLER DE DOL De les 10 a 12 h, a la

sala polivalent de Can Pelegrí

20 i dijous

TERTúLIA sobre articles de les re-

els dimarts, de 16 a 17 h. A la sala

29 19 o casal.infantil@llagosta.cat). De

CASAL OBERT Taller de papiroflèxia

vistes Cuerpomente i Integral. A les

93 574 92 66

d’exposicions de Can Pelegrí

les 17.30 a 19 h, al Casal Infantil

(cal inscripció prèvia: 93 574 29 19 o

18.30 h, a Can Pelegrí

Casal d’Avis

93 574 27 46

TALLER DE TEATRE Fins al 25 de

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

casal.infantil@llagosta.cat).

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS A

Casal Infantil

93 574 29 19

març. Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h.

Presentació de les parelles lingüísti-

17.30 a 19 h, al Casal Infantil

A la sala polivalent de Can Pelegrí

ques de la Llagosta. A les 18.30 h, a

Urgències

CatSalut Respon 061

Can Pelegrí

CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

DIA DE LA DONA Podeu consultar el

112

programa complet d’activitats que es

Emergències

Escola de Música 93 545 15 40
mossos d’Esquadra 112

8 i dissabte

16 i diumenge

A les 21 h, al Centre Cultural. Venda

27 i dijous

CASAL OBERT Taller de primavera:
coneixement i plantació de llavors. (cal
inscripció prèvia: 93 574 29 19 o casal.

MERCAT MEDIEVAL Dissabte 8 i

l’Ajuntament i cercavila pels carrers de

infantil@llagosta.cat). De les 17.30 a 19

diumenge 9 de març, d’11 a 21 h, al

la Llagosta. A les 11.30 h, actuacions

22 i dissabte

h a l’avinguda de l’Onze de Setembre

HISTòRIES DE LA LLAGOSTA A cà-

Rodoreda. Del 27 de març al 24 d’abril,

Grup de Ball de Gitanes de la Llagos-

rrec de Conchi Fernàndez. A les 11.30

a la Biblioteca

12 i dimecres

ta, l’Agrupación Cultural Gallega Albo-

h, a la Biblioteca

rada, Viejas Raíces, el cor de la Casa

INTERCANVI CULTURAL Amb les

VIDEOFòRUM La ganadora, de Jane

de Andalucía de la Llagosta i els grups

actuacions de la Casa de Andalucía de

Anderson. A les 16 h, a Can Pelegrí

flamencs i els quadres de ball Azahar,

Rubí, la Casa de Andalucía de Vilade-

TALLER DE DOL De les 10 a 12 h, a la

Al Alba i Meritxell. Al Centre Cultural

cans i els quadres de ball de l’entitat

amb el cor rociero i els quadres de ball

Setembre

de la Casa de Andalucía de Teruel, el

630 88 12 50 nit

CONCERT de Manuel Cortés Bollo.

l’Estació). Preu: 10 euros

passeig de l’avinguda de l’Onze de

93 560 33 63 dia

21 i divendres

A les 11 h, hissada de banderes a

93 574 08 08
93 574 27 68

, a la Biblioteca

publica a la pàgina 11

Policia Local

Taxis

càrrec de Cristina García. A les 18.30 h

d’entrades a Tapas Maverick (carrer de

93 560 39 11

Sorea (aigua)

les

DIA D’ANDALUSIA

OAC

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

De

EXPOSICIÓ sobre l’obra de Mercè

Abril
TALLER DE CONTES A partir de l’1

Agenda

d’abril. Tots els dimarts, de 18.30 a 20
h, a la sala polivalent del Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí

2 i dimecres

CLUB DE LECTURA I TERTúLIA amb
l’autora del llibre Sentimientos a flor

de piel, Paquita Padrós. A les 16 h, a
Can Pelegrí
L’HORA DEL CONTE amb Puri Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

3 i dijous

CASAL OBERT Projecció de clàssics
animats (cal inscripció prèvia: 93 574
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PREINSCRIPCIONS ESCOLARS PER
AL CURS 2014-15
Segon cicle d’Educació infantil, Primària i
Secundària obligatòria (ESo)
De l’11 al 21 de març
Ensenyaments professionals de Música i
dansa
De l’11 al 14 d’abril
Escoles bressol
Del 5 al 16 de maig
batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i primer
període d’ensenyaments esportius
Del 13 al 23 de maig
Cicles Formatius de grau superior
Del 27 de maig al 6 de juny
Ensenyaments d’educació d’adults
Del 23 al 30 de juny

Teatre
‘El Burdel de París’
Grup teatre TELL

9 i dimecres

VIDEOFòRUM Lalia, de Silvia Munt.

Juvenil Can Pelegrí
L’HORA DEL CONTE amb Puri Ortega. A les 18.30 h, al Centre Cultural i
Juvenil Can Pelegrí

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

7-13 març cALVO SÁncHEZ
14-20 març cArrErAS ArBAT
21-27 març BOTET nADAL
28 març-3 abril cALVO SÁncHEZ
4-10 abril cArrErAS ArBAT
11-16 abril cALVO SÁncHEZ
17-24 abril BOTET nADAL
25 abr.-1 maig cArrErAS ArBAT
2-8 maig cALVO SÁncHEZ

De les 17.30 a 19 h, al Casal Infantil

lidària. A les 16 h, al Centre Cultural i

reunions
de la PAH

Farmàcies
de guàrdia

29 19 o casal.infantil@llagosta.cat).

En col·laboració amb La Llagosta So-

15

dissabte 15 de març
A les 17 i a les 20 h, al Centre Cultural
Venda d’entrades a Àrea Distribucions
(avinguda del Primer de Maig)
Preu: 4 euros

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)

16
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Entrevista

Fem Poble per Pere Damián

Desi Ortiz
Forma part de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de la Llagosta. 35 anys. Ara ja no té hipoteca,
perquè després de 19 mesos de lluita amb el banc,
va aconseguir la dació total en pagament

“

és cruel deixar la
gent sense casa i,
a més, que hagi
de pagar el deute

-Lloguer o compra?
-Lloguer. Encara que els governs no ho promoguin, amb
el lloguer tens capacitat de maniobra, no has d’estar pendent
d’una hipoteca que puja i baixa
cada cert temps. És millor, no
has de pagar interessos al banc.
-Però a la Llagosta el lloguer
de pisos és car, no?
-Sí, molt més car perquè no hi
ha prou pisos en lloguer. Com
que és un mercat que no està
regulat, no hi ha un lloguer social. A la Llagosta no hi ha pisos
socials per acollir la gent que es
pot quedar sense sostre. Tenim
set o vuit casos d’habitatges
ocupats perquè les persones
que hi viuen no poden pagar i
en qualsevol moment es poden
veure vivint al carrer. Cal impulsar el lloguer social. Si no
tens feina, no tens una nòmina
i si no tens una nòmina, no pots
llogar un pis. Està tot tan malament fet que per a moltes persones és quasi impossible accedir a un pis de lloguer. A més, a
la Llagosta, és car. Mínim entre

500 i 600 euros. Si no hi posem
solucions, continuarà havent pisos vuits i famílies al carrer.
-L’eslògan de la PAH és Sí, es
pot. Realment es pot?
-Sí, jo crec que es pot. Si mirem cinc anys enrere, tot el que
hem aconseguit des de la PAH
era impensable. A la Llagosta,
l’assemblea local de la PAH es
va crear l’any 2011 i llavors no
ens imaginavem tot el que hem
fet fins ara. Són petites passes,
gràcies a l’esforç de tothom, inclús del conjunt de la ciutadania, perquè cada vegada hi ha
més consciència que tot plegat
és un problema comú, que ens
afecta a tots, no exclusivament
de la gent de la PAH. Clar que
es pot, la unió fa la força i cada
dia estic més convençuda.
-Quants desnonaments s’han
evitat a la Llagosta?
-Hem aturat dos o tres desnonaments, no solament plantantnos a les portes de l’habitatge,
sinó també lluitant als jutjats.
Això no vol dir que s’hagin produït altres desnonaments de

Les lleis no poden
ser completament
avantatjoses per
als bancs
Un desnonament
és un fracàs
social, de tots, i
no s’ha consentir

forma pactada o que els afectats
per vergonya, per no conèixer
la PAH o per altres raons no
han contactat amb nosaltres.
-Un desnonament és un fracàs
social?
-Sí, és un fracàs de tothom. Si
com a ciutadans consentim que
una persona es quedi al carrer
per no poder pagar un bé de primera necessitat, que està inclòs
com a dret a la Constitució, estem fracassant com a societat.
-Al gener, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar una
moció presentada per la PAH
per sancionar els pisos buits
de bancs i grans empreses.
Aquesta és la solució?
-És part de la solució. S’ha de
penalitzar d’alguna forma que
hi hagi pisos buits per especular. Cal sancionar-ho perquè hi
hagi moviment immobiliari. Els
bancs i les grans empreses no
són socialment solidaris.
-La solució definitiva hauria
de ser un canvi de la legislació hipotecària?
-Sí, les lleis no poden ser com-

pletament avantatjoses per als
bancs. Nosaltres sempre demanem dació total en pagament i
un lloguer social per als afectats. És molt dur que una persona s’hagi d’anar de casa seva
perquè no pot pagar la hipoteca, però encara és més cruel que
es quedi sense pis i hagi de fer
front al deute. No podem tolerar que l’habitatge sigui un negoci, una forma d’especulació.
-Què opines dels escarnis
als polítics i les accions que
la PAH fa davant les oficines
dels bancs? Des del Partit
Popular s’han titllat com a
actes terroristes.
-Actes terroristes són els que
fan ells. Qui fa servir la força
policial als desnonaments per
deixar la gent sense sostre i al
carrer són ells.
-Qui necessiti el suport de la
PAH, què ha de fer?
-Ens reunim els dilluns a Can
Pelegrí i ens poden trobar a les
xarxes socials, a Facebook, per
exemple. També tenim un web:
pahlallagosta.wordpress.com.

