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el Ple aprova el Pressupost, 
de 9,9 milions d’euros

ECONOMIA L’AjUnTAMEnT PrEVEU ExEcUTAr DUrAnT AqUEsT Any inVErsions PEr Un iMPorT DE 327.000 EUros (PàGinA 3)

Terrenys de can Pere Gil, a tocar dels límits municipals amb Mollet del Vallès, sant fost de campsentelles i santa Perpètua de Mogoda.

Enguany s’aprovarà el document que
permetrà la urbanització d’aquesta futura 
àrea d’activitat econòmica de la Llagosta

6

El mal temps i les festes 
nadalenques obligen 
a ajornar una reforma 
de clavegueram i la 
passarel·la del Besòs

OBRES

Retard
en dues obres 
municipals
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Presentació dels 
equips del
Joventut Handbol
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2015, l’any del Pla Director 
del sector de Can Pere Gil
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Aprovat el Pressupost amb més
de 327.000 euros per a inversions
L’Ajuntament va aprovar el 18 de desembre el pressupost municipal de 2015 amb els vots 
a favor dels vuits regidors de l’equip de govern (ICV-EUiA, CPLL i José Luis Gutiérrez), 
l’abstenció del PSC i el vot en contra de CiU i del PP. Dos edils socialistes, Raúl López i 
Vanessa Herrador, i Javier Alcaraz, regidor no adscrit, no van assistir a la sessió plenària

L’alcalde, Alberto López; la secretària, Teresa Valldeoriola, i la regidora d’Hisenda, Marta Melgar, al ple.

Durant el ple del 18 de desembre també es van resoldre 
les tres al·legacions presentades i van ser aprovades de 
forma definitiva les ordenances fiscals de 2015. L’equip de 
govern municipal va estimar parcialment una al·legació 
dels representants dels venedors del mercat ambulant i 
va rebaixar un 10% la taxa per ocupació de la via pública
durant el mercat setmanal. UPyD va presentar al·legacions 
i en un dels seus punts també demanava una reducció 
de la tarifa del mercat ambulant. La resta de propostes 
d’UPyD van ser desestimades ja que no es corresponen 
amb els criteris del govern local.

Al·legAcions A les ordenAnces

El Consistori disposarà aquest 
any de 9.906.454 euros, uns 
147.000 euros més que l’any 
2014. El govern local destaca 
que és un pressupost de conti-
nuïtat “en el qual s’aposta per 
les àrees dedicades als serveis 

a les persones”, segons va ex-
plicar la regidora d’Hisenda, 
Marta Melgar. A més, es man-
tenen tots els serveis públics, 
tot i que les aportacions d’altres 
administracions es redueixen 
cada any.

Al capítol d’inversions es desti-
nen 327.578 euros, procedents 
de subvencions concedides per 
la Diputació. Amb aquests di-
ners, es reforçarà la nau del 
carrer de Sant Llorenç, que ara 
es fa servir com a magatzem de 

la Brigada municipal d’Obres, 
s’habilitarà un pàrquing asfaltat 
provisional davant del camp de 
futbol amb una capacitat per a 
45 places; s’adequaran una part 
de les voreres de l’avinguda del 
Primer de Maig, es faran obres 
de reforma a la plaça de Catalu-
nya i es millorarà la instal.lació 
d’aigua calenta del Poliesportiu 
Antonio García Robledo.
El regidor de CPLL, Adelino 
Macías, va destacar que l’equip 
de govern “ha mantingut tots 
els serveis i n’ha millorat 
molts”. L’edil del PP, Jaume 
Bonallach, considera que hau-
ria estat “més just que aquest 
pressupost hagués estat con-
sensuat per tots els grups 

municipals i treballat amb 
temps”, tenint en compte que 
aquest any hi haurà eleccions 
municipals.
La regidora de CiU, Mireia 
Egea, va assegurar que votaria 
en contra del pressupost per 
diversos motius, entre els quals 
hi ha que no veu “clars els nú-
meros de l’empresa municipal 
Gestió de Sòl i Patrimoni” i 
que no està d’acord amb el fet 
que continuï havent tres edils 
alliberats. El portaveu munici-
pal del PSC, Antonio Rísquez, 
va aprofitar per recordar que el 
2013 el seu grup ja “havia fet 
una sèrie de propostes per de-
dicar més diners a la despesa 
social”. - jUAnjo cinTAs
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PoLíTicA

Alberto López optarà 
a la reelecció amb 
ICV-EUiA

Alberto López repetirà com 
a candidat d’ICV-EUiA de la 
Llagosta a les eleccions mu-
nicipals del maig. L’alcalde de 
la Llagosta optarà a la reelec-
ció després que s’hagi reeditat 
també l’acord de coalició entre 
Iniciativa per Catalunya Verds 
i Esquerra Unida i Alternativa, 
que ja porten dues legislatures 
de treball conjunt. Ara, ICV-
EUiA determinaran el calen-
dari de treball i la metodologia 
per escollir la resta de membres 
de la candidatura.

PoLíTicA

Óscar Sierra,
candidat del PSC
a les municipals

L’assemblea de militants del 
PSC va escollir el 16 de des-
embre per unanimitat Óscar 
Sierra com a cap de llista a 
les eleccions municipals del 
maig. La seva candidatura va 
ser l’única que es va presen-
tar i va obtenir 53 vots. Sierra 
substitueix l’anterior candidat, 
Antonio Rísquez, que el 12 de 
desembre va anunciar que no 
optaria a encapçalar la llista. El 
PSC farà demà una assemblea 
oberta amb Patxi López al local 
de la Cambra Agrària.

Les ratxes de vent del temporal 
del 9 de desembre van arribar 
fins als 74 km/h, fet que va pro-
vocar la caiguda d’uns 15 ar-
bres a l’avinguda de l’Onze de 
Setembre, al carrer de l’Estació, 
a les places d’Europa i d’Antoni 
Baqué, a la Pineda Fosca i 
al carrer de Sant Llorenç. A 
més, es va haver de suspendre 
l’activitat al camp de futbol i al 
pavelló Antonio García després 
que es desprenguessin diver-
ses plaques del sostre d’aquest 
equipament. - MArionA rAbAsA

el vent tomba una quinzena d’arbres
EL VEnT VA cAUsAr DAnys En L’ArbrAT i EL sosTrE DEL PoLiEsPorTiU AnTonio GArcíA robLEDo

El regidor de Cultura i Es-
ports, Jesús Ríos, ha fet un 
balanç molt positiu de la pro-
gramació d’activitats de Nadal. 
Ríos ha destacat “la gran im-
plicació del teixit associatiu 
en l’organització dels actes i 
la notable participació de la 
ciutadania”. 
A més, ha remarcat que el po-
ble de la Llagosta ha respost 
molt bé en les activitats amb un 
marcat caràcter solidari. Diver-
ses entitats van organitzar du-
rant el mes de desembre actes 
per recollir aliments i joguines 
per a les famílies necessitades 
de la Llagosta. També, es van 
fer activitats per recaptar fons 

Bon balanç del nadal
LA ciUTADAniA VA MosTrAr LA sEVA soLiDAriTAT AMb LEs fAMíLiEs nEcEssiTADEs DEL MUniciPi

La cavalcada de reis, a la plaça d’Antoni baqué.

per a la Marató de TV3. Grà-
cies a les aportacions, l’entitat 
local Rems va poder fer arribar 

joguines a un centenar de nens 
de la nostra població durant la 
nit de Reis. - jUAnjo cinTAs

PoLíTicA

Manolo López,
secretari general de 
Podemos la Llagosta

Manolo López ha estat escollit 
com a secretari general de Po-
demos a la Llagosta. López ha 
estat designat després de les 
votacions que es van realitzar 
el 2 de gener. En aquest procés 
electoral estaven inscrites 70 
persones, de les quals 20 van 
participar (16 van votar per 
López i quatre ho van fer en 
blanc). L’objectiu de la direc-
ció local de Podemos és donar 
a conèixer la formació entre 
la població i preparar-se per a 
properes eleccions.

PArLAMEnT

ICV-EUiA reclama
a la Generalitat
més inversions

El grup parlamentari d’ICV–
EUiA ha presentat esmenes 
als pressupostos de la Genera-
litat per al 2015, entre les que 
destaquen dues que afecten la 
Llagosta. La primera reclama 
la construcció de la nova esco-
la Sagrada Família i la segona 
demana que s’adoptin les mesu-
res necessàries per fer l’estudi 
del traçat alternatiu de la línia 
de rodalies R3, que uneix Bar-
celona i Vic, al seu pas per la 
Llagosta i Santa Perpètua de 
Mogoda.Pins caiguts pel vent al parc de la Pineda fosca, el 9 de desembre.
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El mal temps i l’arribada de les 
festes de Nadal van obligar a 
endarrerir l’inici de dues obres 
municipals: la millora del cla-
vegueram dels carrers del Pro-
grés i del Doctor Fleming, i la 
construcció de la pasarel.la del 
riu Besòs.
Els treballs al carrer del Pro-
grés havien de començar al des-
embre, però ho faran al gener. 
Està previst que durin uns dos 
mesos. Les obres consistiran en 
la construcció d’un nou sistema 
de clavegueram per sota de la 
calçada fins arribar al col.lec-
tor de l’avinguda del Primer 
de Maig, substituint l’actual, 
ubicat sota la vorera. També 
s’aprofitarà per reformar la 
placeta que hi ha al costat de 
l’antic col.legi Joan Maragall. 
Durant les obres es tallarà el 
carrer del Progrés al trànsit de 
vehicles i s’afectarà parcialment 
la vorera contigua als edificis.
Aquesta actuació està subven-
cionada per la Diputació, igual 
que la millora del clavegueram 
del carrer del Doctor Fleming, 

el temps i les festes obliguen 
a endarrerir dues obres

carrer del Progrés, on es faran obres de millora del clavegueram.

soLiDAriTAT

Una desena de grups i associa-
cions de l’àmbit de la solidari-
tat i el voluntariat van aplegar-
se el 18 de desembre a la plaça 
d’Antoni Baqué per mostrar la 
seva tasca a la ciutadania. Es 
tractava de la primera Fira del 
Voluntariat, una iniciativa de 
l’Ajuntament i la Biblioteca per 
donar a conèixer els grups de 
voluntaris del municipi i pro-
moure l’interès per aquest ti-
pus de servei social. La fira va 
comptar amb tallers de Nadal, 
una lectura de relats d’àvies 
contacontes i una cantada de 
nadales a càrrec de l’Escola de 
Música. - MArionA rAbAsA

consUM

L’OMIC explica 
els canvis de la 
factura elèctrica
La sala d’exposicions de Can 
Pelegrí va acollir el 17 de de-
sembre una xerrada sobre la 
factura elèctrica. La conferèn-
cia, a la qual van assistir-hi 
unes 50 persones, estava orga-
nitzada per l’Oficina municipal 
d’informació al consumidor 
(OMIC), amb la col.laboració 
de la Biblioteca, per explicar a 
la ciutadania els canvis intro-
duïts a la factura de l’electricitat 
que va entrar en vigor el juliol 
de l’any passat. La xerrada va 
anar a càrrec de l’Associació 
d’usuaris de bancs, caixes i as-
segurances de Catalunya (AI-
CEC-ADICAE). - M. r.

cULTUrA

Amarcord, tercers 
al concurs
’Oh Happy Day’
El cor Amarcord, del qual for-
men part tres membres de la 
companyia llagostenca TELL, 
va aconseguir el tercer lloc a 
la final del programa de TV3 
Oh Happy Day. Els Amarcord 
van obtenir un 17, 2% dels vots, 
per darrere del cor Cantabi-
le (32,8% ) i dels granollerins 
In Crescendo (50%), els guan-
yadors del concurs. A la final, 
emesa el 20 de desembre, el cor 
va interpretar les cançons Can’t 
get you out of  my head’, de Kylie 
Minogue, i el Far del sud, de 
Sopa de Cabra. El 22 de febrer 
actuaran al Teatre Coliseum de 
Barcelona. - M. r.

Primera Fira del 
Voluntariat de
la Llagosta

que també començarà durant 
les properes setmanes.
D’altra banda, les obres de re-
construcció de la passarel.la del 
riu Besòs també començaran a 
principis d’aquest any, tot i que 
aquesta actuació estava previst 
executar-la abans que acabés 
l’any 2014. El mal temps va 
provocar l’endarreriment i fi-
nalment l’Ajuntament va de-
cidir fer les obres després de 

les festes de Nadal. La passera 
per travessar el riu Besòs té un 
cost de prop de 24.800 euros i 
l’obra la farà empresa Gonzalo 
García.
La passarel.la permetrà que els 
vianants i els ciclistes puguin 
tornar a travessar el riu Besòs 
per accedir a la Serralada de 
Marina sense tenir que des-
plaçar-se a Montcada o Mollet 
del Vallès. - jUAnjo cinTAs
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soLiDAriTAT. La plantilla de l’empresa Lékué va recollir durant 
el mes de desembre prop de 1.000 quilos d’aliments que ha des-
tinat, mitjançant l’Ajuntament, a famílies necessitades de la po-
blació. Aquest és el segon any que els treballadors Lékué han fet 
una recollida d’aquest tipus. Els aliments són productes de primera 
necessitat però, sobretot, s’han fixat en els aliments infantils.

El Pla Director Urbanístic 
de Can Pere Gil s’aprovarà 
durant el primer trimestre 

el Pla director de can Pere 
gil s’aprovarà aquest any

L’Ajuntament de la Llagosta 
i l’Associació de Comerciants 
i Serveis (ACiS) van signar 
el 4 de desembre un conve-
ni d’adhesió a la campanya de 
difusió de la línia d’atenció de 
la Generalitat a víctimes de la 
violència masclista, el 900 900 
120. L’objectiu és incrementar 
el coneixement d’aquest servei 
a través de la distribució estra-
tègica de cartells en els establi-
ments de la Llagosta i el Mer-
cat municipal. - MArionA rAbAsA

difusió de la línia 900 900 120

L’ALcALDE EsPErA qUE AL 2015 Hi HAGi jA MoViMEnT DE TErrEs En AqUEsTA àrEA EconòMicA

can Pere Gil es troba a tocar del límit municipal amb Mollet.

de 2015, segons ha avançat 
l’alcalde. Alberto López espera 
que a finals d’any puguin co-

mençar les obres d’urbanització 
“d’aquesta àrea econòmica 
tan important per al muni-
cipi”. El Consistori porta tres 
anys treballant per fer realitat 
aquest projecte, “que ha de 
servir per generar ocupació 
i riquesa a la Llagosta”, ha 
afegit López. Can Pere Gil ha 
d’acollir una àrea d’activitat 
econòmica vinculada principal-
ment al sector logístic, atesa la 
proximitat de la CIM Vallès i la 
futura estació ferroviària inter-
nacional de mercaderies de la 
Llagosta. La zona és una apos-
ta estratègica de la Generalitat 
per crear  activitat econòmica i 
ocupació. - jUAnjo cinTAs

Acte de suport a línia d’atenció a les víctimes de la violència masclista.

noU cAsAL. L’Ajuntament i l’Obra Social Fundació La Caixa han 
signat un acord de col.laboració pel qual l’entitat es compromet a 
fer una donació de 8.000 euros per al desenvolupament del projecte 
del Nou Casal. La signatura va tenir lloc en un acte celebrat el 5 de 
desembre al qual van assistir el director de l’àrea de Vallès Sud de 
La Caixa, Manel Trias; el director de l’oficina a la Llagosta, Fran-
cesc Pérez; l’alcalde, Alberto López, i el cap de la Unitat d’Acció 
Social de l’Ajuntament, David Montero.
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“el millor de la llagosta és
la seva força interior”

el regidor a prop 

Antonio
rísquez

46 anys. Enginyer de 
telecomunicacions. 
Col·labora amb la 
Murga i és soci de
la Penya Blaugrana

- Quin és l’origen de la seva 
carrera política?
- A banda de ser el PSC el par-
tit que més s’adequava als meus 
ideals, vaig ficar-me en política 
per una doble influència: d’una 
banda, la de la meva dona, Con-
chi Jiménez, que ja era regido-
ra i em va introduir en aquest 
món. De l’altra, la de l’exalcalde 
José Luis López, que va confiar 
en mi.
- Com definiria la Llagosta a 
algú de fora?
- Una vegada vaig llegir una 
frase d’un periodista que em 
va agradar molt, i que deia: La 
belleza de la Llagosta está en su 
interior. Realment, el que més 
pot definir-la és la seva vitalitat, 
la seva gent, les entitats, el seu 
dinamisme. Si alguna cosa té és 
això, força interior.
- Un desig per a la Llagosta 

per a aquest 2015.
- Evidentment, que tothom, 
tant individual com col.lecti-
vament, pugui progressar. Que 
els desitjos i les aspiracions de 
tothom es puguin veure conver-
tits en realitat.

- Quin és el lloc que li porta 
més bons records?
- Més que bons records, el lloc 
que més m’agrada és el Centre 
Cultural (el seu interior) pel que 
significa cap al poble i pel seu 
dinamisme i la seva activitat. És 
un espai on poden confluir totes 
les expressions culturals, in-
quietuds artístiques, la política. 
És a dir, la vida del poble.
- Una cosa que calgui millo-
rar de la Llagosta és...
- Cal revifar el paper del món 
associatiu i de les entitats. Si té 
alguna cosa potent és això, i cal 
impulsar al màxim la participa-
ció de les entitats, del comerç, 
de la gent, dels partits polítics, 
etcètera. Hem de donar la pla-
taforma per incentivar la par-
ticipació de tothom que tingui 
alguna cosa a dir i a fer a la Lla-
gosta. - MArionA rAbAsA

el centre cultural 
és on confl ueix 
millor la vida
del municipi 

cal revifar el
paper del món
associatiu,
entitats i comerç
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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
Final excepcional del concert de @emmlallagosta 
a #laLlagosta tots junts tocant i cantant ‘Music 
was my first love’, de J. Miles

Mario gaertner @Mariogaer  / 23 de desembre

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

Amigos y amigas, en primer lugar quiero desearos un feliz año 
nuevo a todos y que este 2015 cumpla con todas o casi todas 
vuestras expectativas. Sólo con espíritu positivo conseguiremos 
ver las cosas con otro color y encarar los problemas con mejor 
predisposición para solucionarlos.

Empezamos 2015 sabiendo que será un año muy
intenso en lo que a actividad política se refiere.
Varias cosas tenemos claras: en mayo hay elecciones 
municipales y en otoño posiblemente tendremos las 
generales, pero es muy probable que antes de mayo, 
supuestamente en marzo, se convocarán elecciones 
autonómicas. Son momentos donde nuestra elección, 
sea la de votar una opción u otra o la de no votar, es 
importantísima. Posiblemente la más importante de 
las últimas llamadas a las urnas que hayamos tenido 
oportunidad de vivir.

Otras veces ya lo he escrito: la política es una
herramienta para intentar mejorar la sociedad. Pero la 
política o la haces o te la hacen. Es verdad que desde 
hace muchos años y contando con la connivencia de los 
diferentes partidos gobernantes en las diferentes

instituciones, la política ha dejado de tener la capacidad 
que debiese tener para cambiar las cosas. Para tomar

decisiones y servir a la ciudadanía, que es 
para lo que está creada. Se han antepuesto 
los intereses económicos, de mercado y
financieros, a las necesidades de la gente. 

Se ha preferido pagar antes a entidades
financieras que las ayudas a la dependencia, el 
impago de facturas a grandes empresas está 
más penado que dejar a una familia en la calle. 
Y todo eso es lo que debemos cambiar. Y lo 
debemos hacer los ciudadanos y ciudadanas, 
con nuestra implicación y compromiso. Si 
abanderamos el discurso de son todos iguales y a 
mí la política no me interesa estamos

cometiendo un grave error, les estamos dando alas para que sigan haciendo lo que les 
interese. Seguirán haciéndonos la política en lugar de hacérnosla nosotros.
Por tanto, ya sean en elecciones autonómicas, municipales o generales, la participación 
ciudadana debe ser fundamental. Pero todo no acaba el día de las votaciones. De hecho, 
todo empieza ahí. Si queremos emprender un nuevo camino que nos lleve a la
recuperación de derechos y dignidad como ciudadanos y ciudadanas libres debemos 
ser conscientes de que eso nos llevará implicación, tiempo, trabajo, esfuerzo, alegrías y 
penas. Pero el resultado, bien vale la pena. Debemos erradicar las políticas en general y 
los políticos en particular que quieran mantenerse en el mismo modelo que hasta ahora. 
Sin ningún tipo de cambios. Porque la crisis que estamos viviendo no es sólo económica, 
es también social, política, energética, medioambiental, de valores, etc... Es el fin de una 
época. Y para construir los pilares del nuevo modelo social hacen falta muchas manos.
Y es en ese camino, amigos y amigas, donde nos encontraremos.

Alberto lópez 
Alcalde de la Llagosta

estamos al final de una 
época y para construir un 
nuevo modelo social
hacen falta muchas manos

feliz e inTenso 2015
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Espero que sigui millor que 
l’any 2014 i que el meu fill 
gran, que està aturat, trobi 
una feina. En general, que 
ens vagi a tots millor.

la veu del poble  Què espera de l’any 2015?

HorTensiA VilA
68 anys

Que aquest any hi hagi fei-
na, salut i benestar per a 
tothom. I que s’acabi d’una 
vegada la crisi que estem pa-
tint des de fa anys.

MAnuel iglesiAs
69 anys

M’agradaria que millo-
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sant malament pugui tirar 
endavant. Que, per fi, els po-
lítics facin realitat les seves 
promeses.
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gui fer un viatge ben maco, 
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que el carrers de la Llagosta 
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Temps de memòria

Temporada 1969-70. club deportivo Veteranos
A dalt: Miguel, Antonio, España, Anastasio Beltrán, Cándido, Prada i Nacarino. A baix: Mata-
moros, Antonio Márquez, Pedro, Antonio Casín i Alfonso Guerra (amb el seu fill Alfonsín).

Fotografia cedida per Antonio Márquez a l’Arxiu municipal de la Llagosta

ceM el Turó
Un grupo de usuarios quere-
mos expresar nuestra decep-
ción por la gestión realizada 
desde la intervención por parte 
del Ayuntamiento, pues no se 
han notado grandes cambios. 
La gestión de nuestras quejas 
siempre ha creado malestar e 
indignación ya que la respues-
ta invariablemente ha sido es lo 
que hay o lo tomas o lo dejas. No 
parece una respuesta muy ade-
cuada para un servicio munici-
pal que sobre todo se dirige a 
ciudadanos de La Llagosta, que 
con sus impuestos colaboran en 
el mantenimiento del centro. 
Creemos que la respuesta del 
centro debería ser más educada 
y cortés, más razonada y argu-
mentada. En su día, recibimos 
respuesta a varias cosas que en 
esta carta queremos comentar:
1. Limpieza: Siguen existiendo 
quejas de los usuarios pese a 
los refuerzos puntuales que se 
dicen haber realizado. Aun con 
el aumento de abonados estos 
servicios no son suficientes.
2. Monitores: Pueden tener la 
titulación legal necesaria para 

ejercer su actividad, pero se les 
debería de exigir experiencia 
para dar las clases con un mí-
nimo de calidad. Con un coor-
dinador que haga seguimiento 
y formación en los monitores 
menos experimentados.
3. Sala de spinning: la ventila-
ción sigue siendo incorrecta, 
el aire acondicionado no es una 
solución ya que en invierno es 
absolutamente ineficaz.
4. Sala de fitness: Hay deficiencia 
de máquinas. Hubo promesa de 
compra, hace unos meses, pero 
ésta no se ha realizado todavía.
5. Body pump: Los cambios en 
la coreografía han implicado 
menos duración en las clases, 
ya que los monitores no cono-
cían dichas coreografías. Este 
problema no puede ser más que 
una alta de seguimiento del 
centro de las cualidades y ex-
periencia de los monitores. Los 
usuarios deberían poder valo-
rar no únicamente los servicios 
materiales del centro sino tam-
bién los servicios del personal 
de monitores.
6. Otras actividades: Falta de 
material debido al aumento del 

aforo y lo poco nuevo que hay 
está bajo llave (sin acceso direc-
to a los abonados). Esto signi-
fica pérdidas de tiempo. Cabe 
la posibilidad de implementar 
otras medidas de seguridad más 
eficientes.
7. Las revisiones de material 
de las salas no pueden hacerse 
únicamente a nivel mecánico 

sino también electrónico. El 
funcionamiento de muchas de 
ellas sigue siendo inadecuado. 
Tampoco hay espacio donde se-
ñalar por escrito las deficiencias 
descubiertas por los usuarios en 
las máquinas de cada sala.
Hasta la fecha, estas quejas han 
obtenido respuesta del centro, 
pero sin soluciones adecuadas 

según nuestra opinión. Pero no 
hemos obtenido ninguna res-
puesta del Ayuntamiento sobre 
estas mismas quejas ni de cómo 
las afronta ni de su opinión al 
respecto. Por todos estos pro-
blemas, varios de los abonados 
firmantes de la queja ya han 
abandonado el centro.

Adela Aguilera Quintana



10    08centvint I Dv, 9 Gener 2015 Grups Municipals

2014 se ha ido dejando en La 
Llagosta nuevas consecuen-
cias del cambio de 2011: un 
pueblo descuidado, árboles 
sin podar, columpios, ban-
cos y papeleras sin reparar y 
mucha más suciedad. No se 
ha invertido en seguridad, 
ni en políticas de empleo, ni 
en políticas sociales, ni en 
educación.
La fiesta mayor se ha veni-
do abajo. Se ha mantenido 
gracias a la participación 
ciudadana y en especial de 
las entidades, a pesar de que 
muchas de ellas han sido 
tratadas de manera injusta 
y desigual.
En 2014 se ha externalizado 
la escuela de música, el casal 
infantil y la gerencia de la 
empresa municipal que ges-
tiona El Turó y el urbanis-
mo municipal. Para esta ge-
rencia han destinado 65.000 

euros anuales y una comi-
sión del 5,4% (más IVA) por 
cada actuación urbanística. 
Para esto sí hubo dinero en 
2014. También para inyec-
tar 69.000 euros del ayunta-
miento a la empresa muni-
cipal para que cuadraran las 
cuentas o para una muestra 
de pintura de fin de semana 
de unos 50.000 euros.
No es de extrañar que mu-
chas personas esperen un 
cambio en 2015 en La Lla-
gosta, pero esta vez un cam-
bio a mejor.

En los últimos meses he-
mos leído y escuchado cier-
tas críticas al gobierno de 
La Llagosta por parte de un 
grupo político que estuvo 
gobernando en el pasado, el 
PSC. En esas críticas se vi-
sualiza qué tipo de gestión 
es la que defienden, olvi-
dando la enorme crisis exis-
tente y las necesidades de la 
gente. Tal es así que hemos 
escuchado que prefieren 

pagar facturas a grandes 
empresas que responder a 
la alarma social ciudadana; 
que se niegan a que haya un 
parque municipal de vivien-
das y votan para que no se 
consiga, y que quieren se-
guir con el modelo que nos 
hundió más en esta crisis. 
¿Qué modelo? El de aseso-
res externos (vinculados al 
PSC) por más de 100.000 
euros al año. Un carril bici 
de 700.000 euros. Favorecer 
a empresas privadas antes 
que a la población (Geafe 
y El Turó). Por seguir pa-
gando más de 1.300 euros al 
mes por su boletín munici-
pal a una imprenta vincula-
da también. La crítica es un 
elemento que nos sirve para 
mejorar cuando viene desde 
la coherencia pero cuando 
viene dada por el interés 
político y económico debe-
mos recelar de ella.
Feliz año (electoral) 2015.

L’any 2015 ens ha de portar 
moltes bonances: els anys 
electorals són plens de pro-
meses i bones intencions. 
Així, comprovarem què pas-
sa amb el rebut de l’aigua a 
la Llagosta.
El govern municipal d’ICV-
EUiA i regidors no adscrits 
ha tancat l’any aprovant 
unes Ordenances Fiscals 
(impostos) on no hi apareix. 
Algú dirà que el motiu és que 
l’aigua es va aprovar fora de 
termini perquè els faltaven 
dades i ara la història es 
repeteix. Però nosaltres vo-
lem recordar a tothom que 
el 29 de maig (encara no fa 
vuit mesos), van votar una 
pujada del preu de l’aigua 
a la Llagosta del 8,68% i es 
va dir que això es repetiria 
cada any consecutivament 
fins a arribar a un increment 
del 26%.
Aquest any 2015, any ple 
de bones intencions, casual-
ment té unes eleccions mu-

nicipals el mateix mes, pel 
maig.
Si sumem a+b, resulta que 
ve un final de legislatura ca-
lentó, on alguns diran que 
han defensat els interessos 
dels llagostencs mentre que, 
en realitat, han fet temps per 
passar la patata calenta a qui 
guanyi les pròximes muni-
cipals. Això és estratègia, sí 
senyor.

Se va 2014 con una maleta 
llena de sentimientos, ale-
grías, decepciones, risas y 
alguna lágrima. De algunas 
cosas nos reiremos en el 
futuro, otras las recorda-
remos como un mal sueño. 
Pero volveremos a saber 
que vivir implica mucho 
esfuerzo, mientras que no 

esforzarse termina por per-
judicarnos.
Decimos adiós a 2014 con 
la esperanza puesta en 
2015. Esperanza en superar 
fracasos, en mejorar logros 
y en seguir aprendiendo un 
poco más cada día.
Gracias a todos los que 
han estado a nuestro lado, 
a quienes nos han querido 
y a quienes nos han odiado, 
porque con todos apren-
demos. A quienes se van 
para no volver y a quienes 
llegan para quedarse. Gra-
cias también a los errores 
cometidos porque con ellos 
vamos a mejorar. Gracias 
a quienes se han mostrado 
tal cual son, porque la ho-
nestidad es el mejor valor. 
Y gracias a los de siempre 
porque sin vosotros nadie 
estaría aquí hoy, luchando y 
con ánimos.
2014 ha sido muy duro y 
damos gracias por estar 
en fase de superarlo. Oja-
lá 2015 nos sonría a todos 
porque lo merecemos.

Asistimos a un final de ci-
clo político municipal de tal 
magnitud que se va a llevar 
por delante cosas que he-
mos conocido hasta ahora y 
a las cuales dimos carta de 
naturaleza durante lustros. 
Corren aires nuevos y la 
política parece que vuelve al 
espíritu de los 70, con nue-
vos actores y con otros co-
nocidos. Esperamos que, de 
una vez por todas, el cambio 
sea real y no un simple ma-
quillaje, más profundo, de la 
realidad.
Necesitamos personas nue-
vas que se dediquen a la 
política y a la gestión de lo 
público. Personas que ten-

gan experiencia y ganas de 
dedicarse a ello, pues los re-
tos que tenemos por delan-
te son tan importantes que 
la cosa no está (con respeto 
hacia todos) como para que-
darnos quietos esperando 
que se acaben los master en 
gestión pública de quienes 
nos gobiernen. Necesita-
mos personas que tengan 
claro que hemos de sumar, 
entre todos, para seguir ha-
ciendo de La Llagosta un 
pueblo con más opciones 
de generar riqueza. Exis-
ten propuestas y personas 
capaces. Por eso, nosotros 
hacemos este llamamiento, 
una vez más, a la suma de 
esfuerzos.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

2015.
cAMBios,
Pero A Mejor

lA diferenciA 
de Modelos

Bones
inTencions
Al 2015

HAsTA
nuncA
2014

se AcABA
el curso

2014 nos ha
dejado nuevas
consecuencias del 
‘cambio’ de 2011

La crítica sirve 
para mejorar
si se hace desde
la coherencia

Dissimulant la
pujada firmada
del 26% del rebut 
de l’aigua

Decimos adiós
a 2014 con la
esperanza puesta 
en 2015

Esperamos que, 
de una vez por 
todas, el cambio 
sea real 
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fUTboL sALA

Cintia Villarreal rep 
un homenatge del 
CD la Concòrdia

La jugadora del CD la Con-
còrdia Cintia Villarreal va re-
bre un homenatge per la seva 
trajectòria esportiva vinculada 
a l’entitat. L’acte va ser just 
abans del darrer partit del 2014 
del sènior femení contra el Sant 
Cugat Riudellots. Villarreal, de 
22 anys, porta dels dels sis anys 
al club. Pel que fa el sènior fe-
mení, ocupa el sisè lloc amb 22 
punts a la Divisió d’Honor.

Onze equips, més de 140 espor-
tistes i una recollida de joguines 
i aliments. El Joventut Handbol 
la Llagosta va celebrar el 14 de 
desembre al Complex esportiu 
municipal El Turó la presen-
tació més solidària dels seus 
quatre anys d’existència. Per 
aquest motiu, es van recollir 
i donar joguines i aliments a 

Més DE 140 EsPorTisTEs forMEn PArT DE L’EnTiTAT EsPorTiVA, qUE coMPLEix qUATrE Anys DEs DE LA sEVA fUnDAció

el joventut Handbol celebra la
presentació d’equips més solidària 

l’associació de voluntaris Rems 
de la Llagosta per repartir en-
tre les famílies més necessita-
des del municipi.
A banda de la captació de jo-
guines i aliments, per la pista 
de l’equipament municipal van 
desfilar més de 140 jugadors 
de les categories sènior masculí 
i femení, cadet, infantil, aleví, 

benjamí i màster femení.
La festa va comptar amb 
l’animació dels timbalers de la 
Colla Gegantera de la Llagosta 
i el seu capgròs Llago.
La presidenta de l’entitat, Elsa 
Flórez, es va mostrar molt sa-
tisfeta de la resposta dels afi-
cionats del club i de la resposta 
solidària de la gent en la reco-

fotografia de família durant la presentació dels equips del joventut Handbol, el 14 de desembre.

fUTboL

El CD Viejas
Glorias manté
el liderat virtual

El Club Deportivo Viejas Glo-
rias manté el liderat virtual 
de la Divisió d’Honor després 
d’haver disputat 14 partits. Els 
llagostencs ocupen el primer 
lloc amb 35 punts i un partit 
més que el segon, el Ripollet 
Raudo y Veloz, que suma 33 
punts. Els llagostencs van fer 
una ratxa de 8 victòries segui-
des però el 3 de gener van tren-
car-la amb un empat a Badia del 
Vallès (1-1).

fUTboL

El Club Esportiu
la Llagosta es
manté a l’onzè lloc
El CE la Llagosta ocupa l’onzè 
lloc de la Quarta Catalana 
(grup 8) després de sumar un 
punt dels darrers sis possibles. 
Els llagostencs van empatar 
sense gols al camp del Mon-
tornès i van perdre contra la 
Molletense B per quatre gols a 
cinc. Els de la nostra localitat 
sumen 10 punts després de tres 
victòries, un empat i vuit de-
rrotes. Les aspiracions d’ascens 
queden lluny, a 19 punts res-
pecte al segon, el Montcada B.

El sènior femení del jH la 
Llagosta, cuer de la
Primera catalana (grup c), 
ha canviat d’entrenador 
després de la baixa per 
motius personals de 
sergio Alonso. El nou 
tècnic és Toni ruiz, vinculat 
amb la base. Pel que fa al 
sènior masculí, ocupa el 
tercer lloc de la segona 
catalana (grup b).

nou Tècnic

llida de joguines i aliments per 
a Rems.
Durant la presentació, un re-
presentant de la Federació 
Catalana d’Handbol, Ramón 
Zapater, va lliurar a l’entitat 
local la copa de campions de 
la Tercera Catalana Preferent 
assolida la temporada anterior 
per l’equip sènior masculí. A 
l’acte, van assistir l’alcalde de 
la Llagosta, Alberto López, i 
el regidor d’Esports i Cultura, 
Jesús Ríos. - josé LUis roDríGUEz

EL PriMEr i sEGon EqUiPs s’HAn PosAT coM A objEcTiU AconsEGUir L’AscEns i, DE MoMEnT, EsTAn coMPLinT ELs PronòsTics

el fs unión llagostense,
en zona d’ascens
El dos equips del FS Unión Llagostense van 
directes cap a l’ascens. El primer equip va 
haver de superar un inici irregular a la Pri-
mera Territorial (grup B) per pujar fins als 
llocs d’ascens, mentre que el segon equip, a 
la Segona Territorial (grup A), s’ha man-
tingut en posicions d’ascens des de l’inici 
de la temporada. Tots dos equips ocupen el 
tercer lloc de les seves respectives lligues, 
en zona d’ascens.
El primer equip ha encadenat darrera-

ment cinc victòries consecutives, signant 
la millor dinàmica d’aquesta temporada. 
D’aquesta manera, ocupa el tercer lloc amb 
20 punts amb un partit menys. El primer 
classificat és el Tiana B amb 25 punts i el 
segon classificat és el Manyanet - Sant An-
dreu amb 24 punts.
El renaixement de l’equip llagostenc va 
coincidir amb l’arribada al cos tècnic de 
José Manuel Poyato, que es va sumar al pro-
jecte amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens i 

que anteriorment ja havia estat entrenador 
del primer equip. D’aquesta manera, la part 
tècnica es va reforçar juntament amb el tèc-
nic que hi havia, José Muñoz, que va aga-
far les regnes de l’equip durant l’estiu. Des 
d’aleshores, el primer equip va sumar cinc 
victòries després de guanyar el Tiana B, el 
Manyanet Sant Andreu, el Grèvol, l’Alella 
B i el Quatre Barres.
Pel que fa el segon equip del FS Unión Lla-
gostense, aquest conjunt també es troba en 
posicions per aconseguir l’ascens després 
de disputar nou jornades. Concretament, 
els llagostencs, dirigits per Alberto Gil, 
ocupen el tercer lloc amb 22 punts a la Se-
gona Territorial (grup A). El segon equip 
està a dos punts del primer classificat, el 
Blanes, que està empatat amb el segon, el 
Gadex. - j. L. r.
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segon classificat és el Manyanet - Sant An-
dreu amb 24 punts.
El renaixement de l’equip llagostenc va 
coincidir amb l’arribada al cos tècnic de 
José Manuel Poyato, que es va sumar al pro-
jecte amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens i 

que anteriorment ja havia estat entrenador 
del primer equip. D’aquesta manera, la part 
tècnica es va reforçar juntament amb el tèc-
nic que hi havia, José Muñoz, que va aga-
far les regnes de l’equip durant l’estiu. Des 
d’aleshores, el primer equip va sumar cinc 
victòries després de guanyar el Tiana B, el 
Manyanet Sant Andreu, el Grèvol, l’Alella 
B i el Quatre Barres.
Pel que fa el segon equip del FS Unión Lla-
gostense, aquest conjunt també es troba en 
posicions per aconseguir l’ascens després 
de disputar nou jornades. Concretament, 
els llagostencs, dirigits per Alberto Gil, 
ocupen el tercer lloc amb 22 punts a la Se-
gona Territorial (grup A). El segon equip 
està a dos punts del primer classificat, el 
Blanes, que està empatat amb el segon, el 
Gadex. - j. L. r.
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El Consell municipal de l’Esport 
Escolar i el Lleure (CMEELL) 
va organitzar del 29 al 31 de 
desembre un primer casal mul-
tiesportiu de Nadal a la Llagos-
ta. Setze infants, d’entre 5 i 14 
anys, van fer activitats esporti-
ves i de lleure.
Els responsables del CMELL 

van preparar tota una progra-
mació lúdica que va incloure 
bàsquet, futbol sala i handbol. 
A més, els infants van fer altres 
tipus de jocs.
El casal no tenia com a objectiu 
treballar tècniques esportives, 
sinó fer servir l’esport com a 
eina de diversió. Alhora, s’ha 

volgut oferir un espai on les fa-
mílies poguessin portar els in-
fants durant els tres dies feiners. 
Tots els participants van rebre 
una samarreta de regal. El ca-
sal es va desenvolupar al pave-
lló Antonio García Robledo i al 
Camp municipal de Futbol Joan 
Gelabert. - xAVi HErrEro

L’ofErTA PrETEniA fEr PAssAr UnA bonA EsTonA fEnT sErVir L’EsPorT coM A EinA LúDicA

setze infants prenen part al 
primer casal esportiu de nadal

infants jugant a bàsquet, durant el primer casal multiesportiu de nadal, al pavelló Antonio García robledo.

HAnDboL

Antonio García Robledo ha es-
tat preseleccionat amb Espanya 
per anar al Mundial de Qatar, 
que s’enceta el 15 de gener. La 
llista definitiva no es donarà a 
conèixer fins acabar el Torneig 
Internacional d’Espanya, que 
es fa a Oviedo del 9 a l’11 de 
gener, quan es descartaran dos 
jugadors. Antonio García està 
jugant a un alt nivell després 
de superar una lesió. D’altra 
banda, el llagostenc va celebrar 
amb èxit el 23 de desembre a 
la Llagosta la segona edició de 
l’Handball Day Antonio García 
amb la participadció d’uns cent 
infants. - josé LUis roDríGUEz

ATLETisME

Sònia Bocanegra, 
distingida
per la Federació
Sònia Bocanegra ha rebut una 
distinció de la Federació Ca-
talana d’Atletisme per la seva 
trajectòria veterana durant 
el 2014. L’acte va tenir lloc al 
Museu i Centre d’Estudis de 
l’Esport Doctor Melcior Colet 
de Barcelona el 28 de novem-
bre. Durant el 2014, l’atleta lla-
gostenca  ha assolit campionats 
catalans, subcampionats espan-
yols i una plata amb Espanya 
al Mundial. D’altra banda, Bo-
canegra va superar amb èxit 
una intervenció quirúrgica per 
una arítmia el 3 de desembre. 
L’atleta ja prepara la propera 
temporada. - j. L. r.

jUDo

Buendía disputarà 
la Lliga
Nacional de judo
Daniel Buendía s’ha incorporat 
a la disciplina del Club Cos-
ta Teguise de Lanzarote per 
disputar exclusivament la Lli-
ga Nacional de clubs de judo. 
Aquesta és la màxima competi-
ció a nivell estatal de clubs de 
judo, que consta de tres proves 
a partir del mes de febrer i que 
es fa a Madrid. Buendía partici-
parà a la categoria de més de 90 
quilos amb l’objectiu d’intentar 
lluitar pel títol. Tot i disputar 
la Lliga Nacional amb el club 
de Lanzarote, el llagostenc 
continuarà entrenant i vinculat 
amb el Club de Judo la Llagos-
ta. - j. L. r.

Antonio García, 
preseleccionat per 
al Mundial
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A nadie le extrañará que este pue-
blo tenga el nombre del insecto 
langosta de tierra escrito en cata-
lán, es lo propio. Pero ¿cuál es el 
origen de ese nombre? No cono-
cemos una respuesta precisa a esta 
pregunta; aunque en el acta de la 
asamblea en que se decide popu-
larmente la segregación del Ayun-
tamiento de Sant Fost de Camp-
sentelles se dice: “A les 20 del 30 
d’agost de 1936. Reunit el poble de 
la Llagosta en assemblea general, 
declara aquest barri municipi inde-
pendent i que es digui  poble de la 
Llagosta”.  El deseo de la asamblea 
quedó reconocido por la Generali-
tat el 3 de diciembre de 1936.
Muchos de los llagostenses habrán 
oído hablar de una antigua plaga 
de langostas como razón del nom-
bre; pero sólo es una salida bonita 
de algo que no puede ser confirma-
do aunque se haya convertido en la 
explicación más popular.
Una propuesta diferente la sugie-
re Isidre Pagès, quien comentan-
do una tradición familiar dice que 
los primeros payeses que cuidaban 
estas tierras en los orígenes del 
barrio estaban tan dedicados a la 
atención del campo que los foras-
teros comentaban: “Aquesta gent 
s’agafa a la terra com una llagasta”. 
Lo que dio nombre a una de las 
primeras familias y, por extensión, 
al barrio. Es un piropo que supone 
un reconocimiento al esfuerzo y la 
laboriosidad de nuestros prime-
ros vecinos, pero para darle carta 
de autenticidad se necesitan más 
aportaciones.
Se ha intentado buscar una expli-
cación uniendo la lengua latina 
con las condiciones hídricas de la 
población y se propone el término 

el noMBre de lA llAgosTA

la popular plaga 
de langostas no 
está confirmada 
como origen
del nombre

Lacus ustus (lago desecado) para 
fijar el nacimiento del nombre. In-
genioso, pero poco consistente.
Se cita el diccionario Alcover-Moll 
que hablando de la toponimia ca-
talana dice que la llagosta era un 
mote despectivo que se daba a los 
habitantes de Sant Fost.
La forma Çacosta es otro término 
que intenta dar una nueva explica-
ción, aparecido en Notes Històri-
ques del Vallès, obra de S. Pibernat 
(1936). Ninguna tiene fuerza para 
ser adoptada como definitiva; pero 
todas enriquecen la visión sobre 
La Llagosta como comunidad.
Alguien me preguntó hace poco si 
era verdad que este pueblo se había 
llamado alguna vez Alba del Va-
llès, pero éste fue el nombre que se 
dio a Sant Fost durante el tiempo 
de la guerra civil del 36. Las fuer-
zas de izquierdas quisieron elimi-
nar los nombres religiosos de mu-
chas poblaciones. Alba del Vallès 
no pudo ser aplicado a La Llagosta 
pues esta población era municipio 
independiente desde principio de 
la guerra y, cuando volvió a ser ba-
rrio dependiente de Sant Fost, éste 

ya había dejado de ser Alba del Va-
llès por parecidas razones a las que 
La Llagosta dejó de ser municipio 
independiente: un decreto de las 
fuerzas insurgentes que resultaron 
vencedoras anulaba las decisiones 
tomadas por la Generalitat.
En cuanto a los nombres que pudo 
tener este lugar en épocas pasadas, 
no sería aventurado afirmar que 
La Llagosta fuera conocida por el 
nombre de masías como can Dona-
deu, can Baqué, La Llebre, can Xi-
quet i la más moderna de can Pere 
Gil. Cuando en los años 70 del si-
glo XIX, aparecen las casas en hi-
lera y se conforma un nuevo barrio 
en la parte más alejada del núcleo 
de Sant Fost, se le da un nombre 
para distinguir una nueva zona y 
que se diferencie de las anteriores.
El espacio que ocupan las primeras 
calles eran terrenos pertenecientes 
a las heredades de La Llebre y can 
Baqué. Más concretamente la pri-
mera fase a La Llebre y la segunda 
a can Baqué. Por estas circunstan-
cias tienen algunas diferencias las 
casas de una y otra fase, al uno y 
otro lado de la avenida Turó.

foto: pedro damián moreno

Menos comentada es la posibili-
dad y alternativa de haber nom-
brado este espacio con su denomi-
nación original: Cabanyes o Sant 
Cebrià de Cabanyes; pues éste era 
parte de ese término hasta que la 
parroquia se unió en 1504 a la de 
Sant Font de Campsentelles.
Cuando por efecto de las leyes de 
desamortización en el siglo XIX, 
se abolieron las tierras de señorío, 
la baronía de los monjes cartujos 
de Montalegre se desgajó en los 
municipios de Santa Perpètua de 
Mogoda, Sant Fost de Campsente-

lles y Santa María de Martorelles, 
pero la parroquia de Sant Cebrià 
de Cabanyes no evolucionó a mu-
nicipalidad.
Cuando en 1936 se acuerda la se-
gregación del barrio de La Lla-
gosta, se corta el territorio por el 
río Besòs y queda una parte de Ca-
banyes en la zona de La Llagosta y 
otra en terrenos de Sant Fost.
Quiero recalcar especialmente que 
al señalar este hecho, no pretendo 
cuestionar las decisiones tomadas 
por nuestros mayores sino que, 
reconociendo y respetando la ti-
tularidad de los espacios, señalar 
que son lugares pertenecientes a 
la historia común, que importa es-
timular ese sentimiento entre los 
habitantes de La Llagosta para va-
lorar, estudiar y gozar de un patri-
monio cultural e histórico que nos 
pertenece.
Esto me lleva a volver a recordar 
la necesidad de reponer la pasarela 
sobre el río Besòs en el camino de 
can Donadeu que nos permita vi-
sitar y conocer el patrimonio cul-
tural que encierra la zona de can 
Donadeu (hoy muy deteriorada y 
en grave peligro), el valor histó-
rico de la ermita de Sant Cebrià y 
las masías de la zona de Cabanyes, 
así como el disfrute de la sierra de 
Marina, espacio natural verde que 
contrasta con la zona industrial en 
la que se enclava La Llagosta.
Del conocimiento, el reconoci-
miento del bien que nos pertenece 
y de la reivindicación de medios 
para disfrutarlos depende que los 
llagostenses sigamos mantenien-
do el legado natural y cultural que 
nuestros mayores nos han dejado.

José Luis Mediavilla Alonso
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Telèfons d’interès

Ajuntament  93 560 39 11

Biblioteca  93 545 15 41

Bombers  112

Can Pelegrí  93 545 15 40

CAP la Llagosta  93 574 98 10   

         Urgències  93 574 92 66

Casal d’avis  93 574 27 46

Casal Infantil  93 574 29 19

CatSalut Respon  061

CEM El Turó  93 545 15 50

Centre Cultural  93 545 15 60

Deixalleria  93 544 85 81

emergències  112

Escola de Música  93 545 15 40

Mossos d’esquadra 112

OAC  93 560 39 11

Policia local  93 574 08 08

Ràdio la Llagosta  93 545 15 43

Sorea (aigua)  93 574 27 68

Taxis  93 560 33 63 dia 

 630 88 12 50 nit

farmàcies 
de guàrdia

BoTeT nAdAl
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
cArrerAs ArBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
cAlVo sÁncHez
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)

9-15 gener cAlVo sÁncHez
16-22 gener cArrerAs ArBAT
23-29 gener BoTeT nAdAl
30 gen-5 feb cAlVo sÁncHez
6-12 febrer cArrerAs ArBAT
13-19 febrer BoTeT nAdAl
20-26 febrer cAlVo sÁncHez
27 feb-5 març cArrerAs ArBAT
6-12 març BoTeT nAdAl

Homenatge a José 
Luis López

Diumenge 18 de gener
a les 12 hores

Amb la participació de
diferents entitats de
la Llagosta
Al Centre Cultural

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

Gener
TALLER DE DOL Cada dimecres, � ns 

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

d’Eva Villanueva, voluntària del Grup 

Temps. De 10 a 12 h, al Centre Cultu-

ral i Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca de 

la Llagosta)

TALLER DE POESIA Cada dimarts, 

del 13 de gener al 31 de març. De 

18.30 a 20 h, al Centre Cultural i Ju-

venil Can Pelegrí (Biblioteca de la Lla-

gosta)

14 i dimecres

CLUB DE LECTURA Comentem les 

nostres lectures. A les 16 h, al Centre 

Cultural i Juvenil Can Pelegrí (Bibliote-

ca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca de la Llagosta

17 i dissabte

INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCÍA Amb el Centro Cultu-

ral Andaluz de Granollers i el Rincón 

Extremeño de Badalona, a més del 

quadres de ball de l’entitat local (Aza-

har, Al Alba i Meritxell). A les 20 h, al 

Centre Cultural

21 i dimecres

VIDEOFÒRUM Comentari de dife-

rents escenes de la pel·licula Star 

Wars Episodio V. El Imperio Contra-

Agenda ataca. A les 16 h, al Centre Cultural i 

Juvenil  Can Pelegrí (Biblioteca de la 

Llagosta)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca de la Llagosta

28 i dimecres

XERRADA-TALLER Tècniques de 

comunicació, a càrrec d’Ángeles Fer-

nández. A les 16 h, al Centre Cultural 

i Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca de la 

Llagosta)

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS A 

les 18.30 h, a Can Pelegrí (Biblioteca 

de la Llagosta i Llagosta Language 

Center)

31 i dissabte

INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCÍA Amb les actuacions del 

Centro Cultural Andaluz de Vilade-

cans, la Casa de Andalucía de Palau 

i els quadres de ball de l’entitat local 

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

al Centre Cultural

Febrer

4 i dimecres

CLUB DE LECTURA La metamor-

fosis, de Franz Kafka. A les 16 h, al 

Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí 

(Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca de la Llagosta

Et vols anunciar
al

654 368 974
truca i t’informarem
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”

estimo la llagosta 
com si fos el meu 
poble, bona gent 
amb bona salut

- Com és que va venir a fer de 
metge a la Llagosta?
- Quan vaig aprovar les oposi-
cions, treballava a la Mútua de 
Terrassa i a l’Hospital de Mo-
llet. La plaça que quedava més 
a la vora de casa meva era a la 
Llagosta. Des d’aleshores ja no 
m’he volgut moure d’aquí. He 
tingut ofertes per marxar, però 
m’estimo la Llagosta com si fos 
el meu poble (Sant Fost). Sem-
pre m’he sentit molt ben tractat 
i acollit. Sempre que em parlen 
o que jo parlo de la Llagosta no 
puc dir més que coses bones.
- Han estat, per tant, 38 anys 
d’una experiència professio-
nal plena, oi?
- Excel.lent. Com a tota persona 
que treballa al sector públic tin-
dré detractors i admiradors. Se-
gurament a nivell professional 
hauré comés alguna errada. Ho 
sento molt. Sempre hi ha aquell 
pacient que et fa anar més de 
corcoll i alguna nit m’he hagut 
d’aixecar per tornar a repassar 
als llibres per veure si havia 
optat bé al diagnòstic. Però a 

nivell professional, la Llagosta 
m’ha omplert de forma brutal.
- Va començar a exercir a 
l’antic ambulatori del carrer 
de Santa Teresa. Han canviat 
molt les coses des de llavors?
- Allò era una altra història. La 
medicina i la seva estructura 
han canviat moltíssim. El nom-
bre de visites diàries per metge 
no baixava de cent i nosaltres 
donàvem personalment els nú-
meros. Ho feiem tot nosaltres. 
I gràcies que l’Ajuntament po-
sava un zelador per poder con-
trolar el xivarri que s’hi forma-
va. Des de llavors, hem fet una 
gran evolució.
- A finals dels anys 80 es va 
inaugurar l’actual Centre 
d’Assistència Primària, però 
darrerament, amb les retalla-
des, hem fet passes enrere?
- Sí, hem fet passes enrere. Però 
no s’ha explicat tot bé. Lligar els 
gossos amb llonganisses, com 
estàvem fent, no podia ser. Però 
s’ha de valorar que ara s’ha pas-
sat a racionalitzar millor la sa-
nitat pública. Abans no hi havia 

fem Poble

Dídac forés
Metge. Després de 38 anys exercint la medicina a la
Llagosta, l’estiu passat es va jubilar. L’any 1976 va 
començar a treballar a l’ambulatori, que llavors estava 
situat al carrer de Santa Teresa, amb unes condicions 
que ara no ens semblarien dignes per a la població

“
control. Per a molta gent, pot 
haver significat un pas enrere, 
però hem guanyat en control de 
la medicació i en optimització 
de material i recursos. I, a més, 
tenim el gran salt qualitatiu del 
nou Hospital de Mollet. Això 
cal tenir-ho també present.
- La Llagosta necessita unes 
noves instal.lacions d’atenció 
mèdica?
- Encara podem aprofitar millor 
els recursos que tenim a l’abast 
de la ciutadania abans de fer un 
nou ambulatori. Tenim especia-
listes que visiten a la Llagosta 
i les noves tecnologies ens per-
meten fer coses que abans eren 
impossibles. És clar que s’han 
de fer reivindicacions per mi-
llorar, però cal tenir clar quines 
són les limitacions de la nostra 
societat.
- En línies generals, com és 
la salut de la gent de la Lla-
gosta?
- Bona. Bona gent amb bona 
salut. La Llagosta és un po-
ble amb les seves mancances 
econòmiques i on la crisi ha col-

pit més que a d’altres llocs, però 
hi ha bona salut en general.
- Als anys 80, Dídac Forés va 
exercir la política a la Llagos-
ta. Per què no va continuar?
- Allò va ser una temporada. 
En aquell temps, al PSUC, hi 
havia una sèrie de gent com 
el Jordi Solé, l’exalcalde Juan 
Alfaro i d’altres, que a més 
de grans persones eran bons 
amics. Eran gent molt íntegra 
i jo m’identificava amb les seves 
idees. El que passa és que al poc 
temps em vaig adonar que no 
podia fer les dues coses a l’hora. 
Si ets metge, després la gent no 
et veu igual a la consulta. Vaig 
optar per ser metge.
- Però, en canvi, poc després, 
a Sant Fost, si que Dídac Fo-
rés va arribar fins i tot a ser 
regidor?
- Allà vaig formar part d’un 
grup polític independent, però 
va ser diferent. A la Llagosta 
sóc metge i crec que és molt di-
fícil compaginar dues vocacions 
de servei públic com són la me-
dicina i la política.

Quan em parlen
de la llagosta,
només puc dir
que coses bones

Amb les retallades 
hem fet passes 
enrere, però calia 
més control

per Pere Damián




