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Alberto López (ICV-EUiA),
nou alcalde de la Llagosta
Alberto López, candidat d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA), va ser escollit alcalde de la Llagosta l’11 de juny durant la celebració del
ple d’investidura del nou mandat. López va
obtenir el vot dels sis regidors d’ICV-EUiA,
dels dos de Convergència i Unió i de l’edil de
Ciutadans Progressistes per la Llagosta, d’acord amb el pacte al qual havien arribat abans
els representants d’aquestes formacions.
La candidatura a l’alcaldia d’Antonio Rísquez (PSC) va comptar amb el suport dels sis
regidors socialistes, mentre que els dos edils
del PP van votar el seu candidat, Jaume Bonallach.
Alberto López accedeix per primera vegada
a l’alcaldia de la Llagosta i substitueix Antonio Rísquez, que havia ostentat aquest càrrec
durant els darrers vuit anys.
Els disset edils. El ple de l’11 de juny va
servir també per tal que prenguessin possessió de la seva acta de regidor de l’Ajuntament
de la Llagosta els disset edils que van ser
escollits en les eleccions del 22 de maig: sis
edils del Partit dels Socialistes, Antonio
Rísquez, Raúl Valero, Vanessa Herrador, Raúl
López, Antonia Illescas i Mariano García; sis
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Alberto López, Jordi Alonso,
Marta Melgar, Jesús Ríos, Virginia Jiménez i
Eva Miguel; dos de Convergència i Unió, Mireia Egea i José Luis Gutiérrez; dos del Partit
Popular, Jaume Bonallach i Javier Alcaraz, i
un de Ciutadans Progressistes per la Llagosta,
Adelino Macías. En aquesta pàgina, surt la
fotografia de l’alcalde, mentre que les de la
resta de regidors estan a la pàgina 3.
El ple d’investidura va ser seguit per molt
de públic des del saló d’actes del Consistori.
La sala es va quedar petita. L’alcalde de la
Llagosta va començar el seu discurs amb un
record als primers regidors que va tenir el nostre municipi després de l’època franquista i
va explicar que era el moment de recuperar

l’esperit d’aquella època i la confiança dels
ciutadans en els polítics. Alberto López va dir
que no està d’acord amb el sistema electoral
i que és el primer que demana reformar-lo,
però, de moment, s’ha de respectar el que hi
ha. López va indicar que aquest 11 de juny
era un dia molt especial per a ell.
L’alcalde va explicar que el nou equip de
govern tindria com a prioritat millorar la qualitat de vida de les persones més afectades
per la crisi i la disminució de la taxa d’atur. A
més, apostaran per la participació, per un sistema fiscal més just, per l’austeritat i l’estalvi
i per crear una gran regidoria de treball i indústria. Alberto López va avançar que donaria
instruccions per aturar immediatament l’ARE
de les Planes 2. El respecte pel medi ambient,
l’estalvi energètic i el desenvolupament de
Can Pere Gil i del nou node ferroviari seran
altres accions que es portaran a terme aquest
mandat.
(segueix a la pàgina 4)

L’alcalde, Alberto López (ICV-EUiA).
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1957. Concert de Festa Major a la plaça de Cirera Voltà.
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Antonio Rísquez (PSC).

Raúl Valero (PSC).

Vanessa Herrador (PSC).

Raúl López (PSC).

Antonia Illescas (PSC).

Mariano García (PSC).

Jordi Alonso (ICV-EUiA).

Marta Melgar (ICV-EUiA).

Jesús Ríos (ICV-EUiA).

Virginia Jiménez (ICV-EUiA).

Eva Miguel (ICV-EUiA).

Mireia Egea (CiU).

José Luis Gutiérrez (CiU).

Jaume Bonallach (PP).

Javier Alcaraz (PP).

Adelino Macías (CPLL).
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(ve de la pàgina 1) L’alcalde va recordar durant el ple persones que havien tingut una
gran influència en ell i va citar, entre d’altres,
la seva família, Pedro Fernández, exregidor
d’Iniciativa, i, sobretot, Simón Rosado, sindicalista de Comissions Obreres mort l’any passat. Alberto López va assegurar que estarà a
prop dels ciutadans i va indicar que aquest
serà el mandat del canvi.
Per la seva part, el portaveu del grup municipal socialista, Antonio Rísquez, va felicitar
en primer lloc el nou alcalde, però, de seguida, va indicar que és la primera vegada a la
Llagosta que l’alcalde no és integrant de la
llista més votada. Rísquez va recordar que
havien complert el compromís de no fer pactes estranys per mantenir-se en el govern. El
portaveu socialista va defensar que a la Llagosta hi havia l’empremta de la feina del PSC
i va destacar que l’Ajuntament està econòmicament sanejat.
Canvi de govern. El portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Jordi Alonso, va indicar que
després de 28 anys es produïa un canvi de
colors en el govern de la Llagosta i va recordar que en el ple s’havia reflectit la voluntat
de canvi expressada pels ciutadans el 22 de
maig. Alonso va demanar al PSC que sàpiga
perdre i va enumerar els motius pels quals
havia estat impossible pactar amb els socialistes: mentides, prepotència, manca d’autocrítica, presumptes irregularitats, l’ARE de les
Planes 2,...
La portaveu de Convergència i Unió, Mireia
Egea, va explicar que afronta aquesta nova
etapa amb il·lusió, mentre que el portaveu
del grup municipal del PP, Jaume Bonallach,
va indicar que la seva formació aposta per la
transparència i la participació i va oferir la
seva col·laboració al nou equip de govern.
El candidat de Ciutadans Progressistes per
la Llagosta, Adelino Macías, va explicar que
el relleu a l’alcaldia era un acte de normalitat
democràtica. Macías va insistir que el nou
govern treballarà per a les persones.

ICV-EUiA, CiU i CPLL signen
un pacte de govern
La lluita contra l’atur serà una de les prioritats

Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió i Ciutadans Progressistes per la Llagosta van signar
el 21 de juny un pacte que els permetrà governar a la nostra localitat durant aquest mandat amb majoria absoluta. L’acte va tenir lloc
a la sala de plens de l’Ajuntament i va comptar amb la presència de tots els regidors del
nou equip de govern, que tindran com a prioritat facilitar l’accés a l’habitatge, l’educació,
la lluita contra l’atur i fomentar la participació
ciutadana.
La situació econòmica. Durant l’acte,
l’alcalde, Alberto López, va explicar que la
situació econòmica de l’Ajuntament no és
bona i que els tècnics municipals no
aconsellen sortir del pla de sanejament, tot i
que legalment sí es podria fer. També es va
dir que la intenció de l’equip de govern és
adjudicar les obres de reforma de la plaça de
la Concòrdia el més aviat possible.
A més, es va donar a conèixer el nou organigrama de l’equip de govern de l’Ajuntament.
Hi ha tres grans àrees: la d’Acció social i ciutadania, que està presidida per la convergent
Mireia Egea; la d’Economia, Serveis generals
i Comunicació, presidida per Marta Melgar,
d’ICV-EUiA; i la de Planificació urbana, Territori i Medi ambient, de la qual està al capda-
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vant Jordi Alonso, d’ICV-EUiA.
L’alcalde es reserva les competències de
Recursos humans, Relacions institucionals,
Seguretat ciutadana i Protecció Civil. Pel que
fa a la resta de regidors d’ICV-EUiA tenen
les següents responsabilitats: Jesús Ríos es
fa càrrec de Cultura i Esports; Virginia Jiménez, de Participació ciutadana, Polítiques d’igualtat, Manteniment urbà, Mobilitat i Accessibilitat; Eva Miguel, d’Acció Social, Joventut i Ciutadania; Marta Melgar, d’Economia, Hisenda i Medi ambient i Sostenibilitat;
i Jordi Alonso, de Tecnologies de la informació,
Comunicació, Atenció ciutadana, Planificació
urbanística, Habitatge i Territori.
CiU i CPLL. Els dos edils de Convergència es
fan càrrec de les següents regidories: Mireia
Egea, d’Educació, Infància i Salut Pública, i
José Luis Gutiérrez, de Comerç, Consum i Serveis Municipals. I el regidor de Ciutadans Progressistes, Adelino Macías, és el responsable de Cooperació i Solidaritat i de Treball,
Indústria i Formació ocupacional.
De la Junta de Govern Local en formen
part l’alcalde, Alberto López; Jordi Alonso,
primer tinent d’alcalde; Mireia Egea, segona
tinent d’alcalde; Marta Melgar, tercera tinent
d’alcalde; Adelino Macías, quart tinent d’alcalde, i Jesús Ríos, cinquè tinent d’alcalde.
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Nova sentència favorable a l’Ajuntament
de la Llagosta en el cas Valentine
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha estimat el recurs contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament de la Llagosta contra el pla parcial que desenvolupa
els terrenys de Can Milans, a Montcada i
Reixac, on es va construir la nova fàbrica de
Valentine. Aquesta és la segona sentència
favorable al Consistori llagostenc relacionada amb el cas Valentine.
La sala tercera del TSJC declara nul l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que aprovava definitivament el Pla Parcial del sector discontinu de Can Milans–Can
Cuiàs. Aquest acord és el que va permetre

l’ubicació de Valentine a escassos 150 metres
del terme municipal de la Llagosta.
L’argumentació. La sentència fa servir els
mateixos arguments que la que va declarar
nul·la la requalificació dels terrenys de Can
Milans de zona verda a sòl industrial.
El Tribunal va considerar en el seu dia que
les modificacions del Pla General Metropolità
només beneficiaven l’empresa Barnices Valentine. En aquesta ocasió, el Tribunal insisteix
que la zona verda de Can Cuiàs creada a partir
de la requalificació de Can Milans en zona
industrial no té cap ús ciutadà, té edificacions

al seu interior i està apartada de zones
habitades. Per contra, Can Milans servia com
a zona de separació entre el polígon industrial de Montcada i la zona residencial de la
Llagosta. A més, la sentència també indica
que l’edificació permesa a Can Milans introdueix paràmetres d’edificabilitat i d’alçada que
sobrepassen el que permet el Pla General Metropolità. La sentència de la Sala tercera del
TSJC es va dictar al mes d’abril i es va donar
a conèixer el 8 de juny. Respecte a la primera sentència, encara s’està a l’espera de conèixer el dictamen del Tribunal Suprem al
recurs interposat per la Generalitat i Valentine.

Acord per fer realitat la terminal logística al
costat de l’estació de rodalies de la Llagosta
La Generalitat i el Ministeri de Foment
han decidit tirar endavant la terminal
logística intermodal de la Llagosta.
Aquest equipament ferroviari s’instal·larà als terrenys que l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) té
entre l’estació de rodalies de la Llagosta i la C-17.
El Govern de la Generalitat va acordar el 7 de juny impulsar el desenvolupament de les principals terminals logístiques de Catalunya, entre elles la
de la Llagosta. A més, s’instal·laran
centres a l’Empordà, al Penedès i al
Prat de Llobregat. La terminal de la Llagosta ocuparà una extensió d’unes 30

hectàrees. El disseny del centre logístic haurà
de ser funcional per tal d’optimitzar els recursos. La plataforma estarà connectada a la
xarxa viària i ferroviària, amb una longitud
útil de via mínima de 750 metres, l’estàndard
per al transport a Europa. La terminal de la
Llagosta disposarà de connexió ferroviària
d’ample mixt.
Acord entre administracions. Generalitat i
Govern espanyol van signar el 7 de juny un
acord que posa les bases per desenvolupar
les quatre terminals incloses en la xarxa bàsica de mercaderies del Pla estratègic per a
l’impuls del transport ferroviari de mercaderies. Les dues administracions faran els estu-

dis necessaris per determinar la seva
viabilitat logística i econòmica. També
definiran el model de promoció i gestió,
que es farà, preferentment, mitjançant
esquemes de participació público-privada.
Així mateix, el Govern de la Generalitat va acordar el 7 de juny passat
que el Departament de Territori i Sostenibilitat elabori els estudis sobre
l’encaix territorial i urbanístic de les terminals previstes, l’accessibilitat i el
mercat logístic. La previsió dels responsables de l’Administració catalana és
que els informes estiguin enllestits a
finals d’aquest any.

Captació
de sang
Una unitat mòbil del Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron es desplaçarà el dia
28 de juliol a la Llagosta per fer una nova
captació de sang a la nostra localitat. Les donacions es podran fer durant el matí i la tarda a l’espai que hi ha entre l’Església i la
plaça d’Antoni Baqué. Aquesta serà la tercera captació que farà aquest any a la Llagosta
el Banc de Sang.
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G rups municipals
A tu
disposición
El partido más votado está en la oposición.
Sólo ocurre en 4 pueblos de 43 del Vallès
Oriental. Es legal pero no ético. Es legítimo
pero no coherente. Ahora es irreversible. ¡De

Los factores
del cambio
Desde el pasado 11 de junio la Llagosta tiene nuevo alcalde, Alberto López. Un cambio
que va a empezar a notarse en todas las acciones que lleve a cabo este nuevo equipo

En democràcia
real
Quan escrivim aquest text, fa un mes de les
eleccions i una setmana i mitja de la presa
de possessió com a regidors i alcalde. CiU ha
apostat pel canvi, i volem explicar-ne les

Levantando la
alfombra
Cuando este artículo llegue a vuestras casas,
ya se habrá acordado el pacto de gobierno
entre ICV-EUA, CIU y CPLL. Hay muchas cosas que cambiar: la primera de todas el esti-

Democracia y
transparencia
El nuevo equipo de gobierno ha decidido tomar un rumbo distinto de lo que nos tenía
acostumbrado quienes han gobernado La Llagosta los últimos 8 años. La pluralidad, la

momento! Tendrán serios problemas para
entenderse. Solo les une las ansias de llevarnos a la oposición. Nada más. Se enamoraron para un ‘acoso y derribo’.
Por el bien de La Llagosta esperamos que
el enamoramiento se transforme en acción
de gobierno. Mucho nos tememos que no
será así. No permitiremos que el pueblo acabe sufriendo y pagando las consecuencias de

este cambalache de gobierno ‘TUTTI FRUTTI’,
débil, fragmentado y sin rumbo común.
Mientras tanto, seguiremos trabajando por
La Llagosta y estaremos a tu disposición para
canalizar tus quejas y sugerencias desde una
oposición constructiva y responsable, pero crítica y contundente.

de gobierno.
La legislatura 2011-2015 va a venir definida por un marcado carácter social. Donde se
van a poner todos los medios necesarios para
fomentar la creación de empleo, para lo que
se ha creado una concejalía específica. Donde se va a dar carácter ecológico y sostenible a cualquier actuación. Donde la participación ciudadana y la transparencia informa-

tiva estén presentes en todas las decisiones
que se tomen en el pueblo.
Donde desde infancia, hasta gent gran encuentren su parcela de actividades. Donde la
educación y la cultura van a tener carácter
propio y todo ello unido por un trabajo transversal entre todas las áreas y los diferentes
actores de la sociedad apostando firme por
una democracia real.

raons: Primer, perquè és la intenció amb la
que ens vam presentar a les eleccions i,
segon, perquè els resultats electorals així ho
demanaven.
S’ha dit moltes coses des de diferents
sectors de manera interessada i no sempre
amb una finalitat positiva. CiU no caurà en
l’error de fer d’oposició de l’oposició. Ens han
escollit per gestionar la nostra ciutat i

complirem la tasca encomanada. La política
de La Llagosta s’ha decidit a La Llagosta,
sense imposicions dels partits (que alguns
van intentar fer valdre).
Només apunt final: treballarem des del govern
amb totes les nostres forces i il·lusió, de la
millor manera que en siguem capaços i, si no
ho fem prou bé, els ciutadans decidiran: Tal i
com ha de ser en democràcia real.

lo de gobierno cortijero, respetando a quienes piensan distinto (difícil hablar de integración y participación si se excluye a un solo
ciudadano por su ideología) cambiar el ROM,
colgar de la web municipal el seguimiento
presupuestario y explicar en que se nos gastan el dinero de todos, apostar por nuevas
fórmulas de convivencia, dar un paso adelante en la concepción de la Fiesta Mayor,

revitalizar las entidades, planificar de verdad
la Llagosta de los próximos 20 años, etc. Estamos convencidos de que gobernando tres
partidos, se podrá conseguir (están obligados a ponerse de acuerdo) y nosotros, desde
la oposición, aportaremos también nuestro
grano de arena. La democracia ha ganado
aunque de momento se tenga mucho trabajo
en levantar la alfombra.

transversalidad y la participación de los ciudadanos como ejes motores de la gestión de
los servicios municipales, conllevan una aplicación real de la democracia y de la transparencia en las formas de hacer política.
El potencial humano del pueblo de La Llagosta es tan grande que nos toca aprender
que no todo en la vida es hablar de saldos
económicos. Hay mucho camino por explo-

rar en las políticas que se pueden poner en
marcha para salir de la crisis, con un cambio
de cultura hacia la del esfuerzo y la participación efectiva y real. Creer en la democracia
directa no está reñido con defender la democracia representativa y aplicar lo bueno de
ambas.

FARMÀCIES D’URGÈNCIES
J. M. Calvo Marqués (Pl. de la Concòrdia)
Juliol: dies 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
Agost: dies 26, 27, 28, 29, 30 i 31
Botet-Nadal (Av. del Primer de maig)
Juliol: dies 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
Agost: dies 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25
Carreras-Arbat (Pl. d’Antoni Baqué)
Juliol: dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 i 31
Agost: dies 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de la Llagosta
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Bombers
Emergències
Centre d’Assistència Primària
Ràdio la Llagosta
Taxis de la Llagosta
Complex esportiu el Turó
Deixalleria de la Llagosta

93 560 39 11
93 574 08 08
088
085
112
93 574 98 10
93 545 15 43
93 560 33 63 dia - 630 88 12 50 nit
93 544 60 42
93 544 85 81
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Dies 1, 2 i 3 de juliol
Festa Gallega Santiago Apòstol.
Parc Popular
Agrupación Cultural Galega Alborada
De l’1 al 29 de juliol, de 10 a 12 hores
Taller d’escriptura creativa.
Biblioteca
2 de juliol, de 17 a 21 hores
Fira Stock estiu. Les rebaixes al carrer
Carrer de l’Estació
ACIS
2 de juliol, a les 20 hores
Concert fi temporada Coral Miranda.
Centre Cultural
Coral Miranda
9 i 10 de juliol
24 hores de futbol sala.
Poliesportiu Riera Seca
10 de juliol, a les 17 hores
Festival de fi de curs
de l’Escola de dansa La ROOM
Centre Cultural
ACIS i La ROOM
23 de juliol, a les 21 hores
6è Recital de guitarra flamenca.
La Guitarra y el Pueblo
Centre Cultural
Mundo Flamenco
28 de juliol
Captació de sang.
Plaça d’Antoni Baqué
Banc de Sang de Catalunya
Fins al 8 de juliol, de dilluns a
divendres, de 17 a 20 hores
Preinscripció Escola Municipal de
Música. Curs 2011-2012
Can Pelegrí
Fins al 15 de juliol, de dilluns a
divendres, de 18 a 20 hores
Exposició de fotografies dels
alumnes del curs de Photoshop.
Centre Cultural
Foto Club La Llagosta
Cursos intensius de ball mes de juliol
Inscripcions trucant a 670 771 161638 860 131
La Llagosta Club de Ball
La Llagosta Butlletí d’informació municipal és una publicació editada per l’Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 5.500 exemplars. Imprès en paper ecològic
Podeu descarregar-vos el butlletí municipal en versió pdf des de la pàgina web de l’Ajuntament de la Llagosta (www.llagosta.cat)
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