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Adjudicades les obres de la nova estació de
rodalies per un import de 3,1 milions d’euros
L’Administrador d’infraestructures ferroviàries
(Adif) ha adjudicat a la unió temporal d’empreses formada per les firmes Conservación
de Vía e Infraestructura i Velasco Obras y Servicios les obres de construcció de l’estació
de rodalies de la Llagosta, que substituirà l’actual baixador ubicat a la línia R2 de rodalies.
El pressupost d’aquesta actuació, que anirà
a càrrec del Ministeri de Foment, és de 3,1
milions d’euros.
L’obra, que ha estat llargament reivindicada des del nostre municipi, contempla la
construcció d’un nou edifici de 400 metres
quadrats, la reforma de les andanes i la instal·lació d’un ascensor per tal de facilitar l’accés a aquest servei a les persones discapacitades. La planta baixa acollirà les instal·lacions ferroviàries, els lavabos, els magatzems, la cafeteria, l’atenció al client, l’autovenda i el control i accés al pas inferior i a les
andanes.
Així l’actual edifici serà enderrocat i es
construirà un altre totalment nou i més confortable. El projecte també contempla perllongar
les andanes i col·locar noves marquesines i

llums. El pas inferior també serà reformat per
tal de facilitar l’accés de persones amb discapacitat. Per últim, s’instal·larà una tanca
al llarg de les dues andanes per tal de fer un

tancament integral de l’estació. Les obres seran compatibles amb el normal funcionament
del baixador i tindran afectacions mínimes sobre els usuaris.

Contractats 30 aturats de la Llagosta en un pla
d’ocupació especial de la Generalitat i l’Ajuntament
Una trentena de veïns de la Llagosta han estat contractats durant
sis mesos per l’Ajuntament en el marc dels plans d’ocupació
promoguts per la Generalitat i el mateix Consistori. Els nous empleats realitzen treballs de manteniment, tasques administratives
i adequació de la via pública, entre altres feines.
Projectes presentats per l’Ajuntament. La Generalitat va
aprovar els projectes presentats per l’Ajuntament de la nostra
localitat que han permès donar feina a 30 persones aturades. El
procés de selecció es va realitzar amb l’Oficina de Treball de la
Generalitat de Mollet. Els requisits que s’havien de complir per
poder accedir als plans d’ocupació eren no cobrar cap tipus de
prestació i estar inscrit a l’atur un mínim de sis mesos. L’Ajunta-

ment va fer la selecció final a partir del llistat aportat per l’Oficina
de Treball de la Generalitat.
Sis de les persones contractades fan tasques administratives,
sobretot digitalització de documentació i feines similars. La resta es dediquen al manteniment d’equipaments municipals, arranjaments a la via pública i diverses actuacions sobre eficiència
energètica.
El cost del salari d’aquestes persones contractades és d’uns
220.000 euros, aportats íntegrament per la Generalitat. L’Ajuntament de la Llagosta es fa càrrec d’altres despeses, com el
vestuari, el subministrament de materials i la formació. El pla
contempla un temps de treball efectiu del 70% i la resta es
dedica a formació.
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Anys 60. Homenatge a la vellesa. Comitiva a la futura plaça d’Antoni Baqué
«El senyor que apareix a la dreta de la fotografia era el meu pare, que fou un dels primers guàrdies de la Llagosta. Mon pare
acompanyava la comitiva, que passejava pel poble en el marc de la celebració de l’homenatge a la vellesa, en el qual les àvies
anaven acompanyades per les seves nebodes o per alguna veïna».
Josep Prats Llobet
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El curs escolar 2010-2011 comença
amb normalitat a la Llagosta
El curs escolar 2010-2011 va començar amb
total normalitat a la Llagosta el 7 de setembre.
Prop de 2.300 alumnes van iniciar les classes
als diferents centres educatius de la nostra
localitat.
La principal novetat d’aquest curs és la posada en marxa de les aules digitals a l’Institut
Marina. Tot i això, la incorporació dels ordinadors al sistema d’estudis no està previst
que es faci fins a finals d’aquest trimestre.
L’Institut Marina és un dels centres catalans
que s’han inscrit al projecte eduCAT 1x1 impulsat per la Generalitat. Els alumnes de primer i segon d’ESO tindran un ordinador portàtil
personal. Una part del cost d’aquest ordinador
serà assumit per la Generalitat i l’altra per
les famílies.
En un principi, la instal·lació de les connexions per poder treballar amb els ordinadors
es farà al llarg d’aquest primer trimestre. Durant aquest temps, els alumnes faran servir
material educatiu socialitzat que el professorat
ja va preparar a finals del curs passat.

Pressupost per al
2011 del Consorci
Teledigital Mollet
El Consorci Teledigital Mollet, que gestiona
el canal públic de televisió local Vallès Visió,
ha aprovat un pressupost per a l’any que ve
d’1.276.135 euros. D’aquest organisme formen part nou ajuntaments, entre ells el de la
Llagosta.
El pressupost, aprovat durant una reunió
celebrada el 20 de setembre, ha de servir per
fer tota la producció de Vallès Visió i per amortitzar el rènting que l’organisme té contractat
per l’obra d’enginyeria de Vallès Visió. Els
diners procedeixen bàsicament de les aportacions dels nou ajuntaments integrants
d’acord amb les quotes de participació fixades. Durant la reunió també es va fer un bon
balanç dels sis primers mesos de funcionament de Vallès Visió. El Consorci assegura
que l’impacte del nou canal públic de televisió
sobre el conjunt dels ciutadans és molt rellevant. Properament, es farà un estudi d’audiència.

En quant al nombre d’estudiants, l’Institut
Marina té 435 alumnes d’ESO; 101 de Batxillerat; 166 de cicles formatius; 35 del curs
d’accés a cicles formatius i 24 dels programes de Qualificació Professional Inicial.
A la resta de centres educatius de la nostra
localitat, el curs també va començar amb normalitat. A l’Escola Sagrada Família, s’han matriculat enguany 355 alumnes; al Joan Maragall, 360; a Les Planes, 454; a l’Escola Gilpe, 227 i a l’Institut Balmes, 121.
Cucutras i Escola d’Adults. A l’Escola Bressol Municipal Cucutras el curs va començar
el 2 de setembre amb un total de 107 nens
matriculats. A l’altra escola bressol de la
nostra localitat, Niu Blau, assisteixen 33 infants. Els alumnes del Centre de Formació
d’Adults van iniciar el curs el 14 de setembre.
Durant l’estiu, l’Ajuntament de la Llagosta
va realitzar diferents millores a les escoles
Les Planes i Sagrada Família. A Les Planes
es van pintar totes les aules i bona part de la

resta de dependències, així com els marcs
de les finestres. A més, es va renovar la tanca
del pati més propera a la plaça de Pere IV i
es va millorar l’accés a les aules d’educació
infantil. Concretament, es va asfaltar un tram
del pati per permetre un millor accés, sobretot
els dies de pluja.
Al col·legi Sagrada Família, també es va
procedir a pintar les aules. En aquest centre
les obres van consistir en la reforma integral
del pati de parvulari, amb l’ampliació del sorral
i l’eliminació de les zones on es formaven
bassals quan plovia. El sistema de calefacció
de la part infantil també va ser renovat. A
més, es va instal·lar un sistema de recollida
de les aigües al pati i es va col·locar una rampa
d’accés al pati d’infantil pel carrer de Nicolás
Longarón.
El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local i el pla extraordinari d’ocupació
que es va posar en marxa al juliol han permès
actuar en aquestes dues escoles públiques
de la nostra població.

El Consell Comarcal aprova les
beques de menjador escolar
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat la distribució de 1.961 ajuts de
menjador escolar per al curs 2010-2011. D’aquestes beques es beneficiaran bàsicament
famílies amb escassos recursos econòmics de les diverses poblacions de la nostra
comarca. Aquests ajuts també estan pensats per a aquells alumnes que tinguin l’escola
lluny de casa. Cada beneficiari rebrà 3,75 euros per dia.
En total, el Consell Comarcal, en la seva Comissió de Govern celebrada el 8 de
setembre, va aprovar per a aquesta partida durant aquest curs 2010-2011 un pressupost de més d’1.200.000 euros.
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ,
FES ESPORT, FARÀS SALUT
Entre les darreres disciplines incorporades trobem el cada cop més popular mètode PILATES
Amb l’inici de la temporada, el Complex
esportiu municipal EL TURÓ ofereix un
ampli ventall d’activitats esportives que van
molt més enllà de les propostes aquàtiques.
A més de gaudir de les dues piscines
climatitzades, una piscina exterior,
l’hidromassatge, la sauna i el bany de vapor, i tenir la possibilitat de poder practicar
la natació i altres activitats aquàtiques,
tenim molt més on triar.
A la seva disposició trobaran 240 m2 de
sala de musculació i més de 370 m2 de
sales d’activitats (amb 30 bicicletes de ciclo indoor), juntament amb un grup de
professionals a la seva disposició que els
assessoraran i orientaran en la execució
de les diferents propostes d’activitat
plantejades.
UNA GRAN OFERTA
Dins del programa d’activitats dirigides
proposat al Turó, podem practicar-hi disciplines com ara els populars steps, TBC, just
pump, tonificació, GAC, ABD Power, o ciclo indoor. A més de les darreres
incorporacions, entre les que podem destacar les classes de mètode pilates, tai-txí/ioga,
sessions express i hip-hop per a nens/es.
Però en què consisteix cadascuna
d’aquestes activitats físiques? El mètode
pilates proposa adquirir una educació corporal equilibrada centrada a trobar el
màxim control dels moviments corporals.
Precisament, el pilates és un dels exercicis
que es combinen amb el ioga i el tai-txi
esdevenint una excel·lent solució per reduir

l’estrès alhora que s’incrementa la capacitat
de concentració. Les sessions express estan
dissenyades amb l’objectiu de cobrir una
demanda cada vegada major, en relació a
aquelles persones que disposen d’un horari
per fer activitat molt reduït.
Tota aquesta proposta esportiva restarà
completada amb serveis com ara els de
fisioteràpia, dietètica i nutrició, estètica, UVA
i entrenaments personals.
NADAR PER SENTIR-SE MILLOR
Allò que no varia és l’oferta de cursets de
natació, que cobreixen un ampli ventall
d’edats. Com també les activitats aquàtiques
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dirigides: l’aquatbc, l’aquafitness o
l’aquagim, que amb el pas del temps
s’han convertit en activitats referència.
Totes aquestes activitats dins del medi
aquàtic estan especialment indicades per
a persones amb problemes de salut: asma,
hèrnies discals, lumbàlgies, fibromiàlgies i
rehabilitacions.
L’amplia proposta esportiva que es
realitza a la instal·lació, fa que el CEM
EL TURO sigui un referent esportiu dintre
de la Llagosta, i representi l’opció principal per a tota aquella persona que vulgui
integrar l’activitat física com a principal
eina per aconseguir una vida saludable.
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Actividades en el
Casal d’Avis del
último trimestre
El Casal Municipal d’Avis ya tiene preparadas las actividades del último trimestre de
este año, entre las cuales hay talleres, conferencias y salidas culturales.
En esta ocasión hay diversas novedades,
como un taller de musicoterapia y otro de
narración de cuentos. Las clases de musicoterapia se llevarán a cabo los días 14 y 28 de
octubre, y el taller de cuentos, el 1 y el 15 de
diciembre. Estas clases permitirán obtener recursos para narrar historias a los niños. En la
segunda sesión, los participantes podrán ir
acompañados por sus nietos.
Durante este trimestre, tendrá continuidad
el taller de entreno de la memoria. También
habrá clases de introducción a la informática. El grupo de Amigos lectores se reunirá
periódicamente y el grupo de playback
L’alegria de viure ensayará todos los martes
por la tarde.
Además, se celebrará una excursión para
asistir a la conferencia sobre el cambio climático que tendrá lugar en el Caixafòrum de
Barcelona el 18 de noviembre. El Casal Municipal d’Avis también ofrece clases de gimnasia y el taller de teatro.
Algunas de las actividades, como el taller
de musicoterapia y el de narración de cuentos, se celebrarán en el Centro Cultural. De
esta manera, se pretende fomentar la participación de personas que no asisten normalmente al Casal d’Avis.
Estudio a mayores de 80 años. El Ayuntamiento está realizando un estudio para conocer la situación de las personas de más de
80 años que residen en nuestra población.
Entre otras cuestiones, se intenta detectar
cuáles son sus necesidades y qué servicios
se les debe prestar.
El estudio se realiza a través de unas entrevistas a domicilio para informar sobre la
oferta de prestaciones, servicios y entidades
sociales de la población, y prevenir la dependencia. Estas entrevistas también sirven para
detectar situaciones de riesgo o vulnerabilidad. En La Llagosta, viven más de 500 personas mayores de 80 años. Este es un proyecto
para favorecer el acceso a los servicios, la
asistencia personal y la atención domiciliaria
a las personas de más de 80 años. Esta iniciativa se realiza con el apoyo de la Diputació
de Barcelona.

CONVENI AMB MICROBANK.

L’Ajuntament de la Llagosta i MicroBank han signat
un conveni de col·laboració per potenciar la creació de noves empreses. L’acord permetrà
facilitar finançament, a través de microcrèdits, per contribuir a la posada en marxa de noves
empreses amb l’objectiu de potenciar la creació i la consolidació d’ocupació.
Els microcrèdits tenen dues línies d’actuació: la social i financera, adreçada principalment
a autònoms, microempresaris i emprenedors, i la familiar, que té com a objectiu atendre les
necessitats econòmiques urgents personals i familiars.
Microbank destinarà a la Llagosta un milió d’euros per poder fer front a les possibles
demandes de microcrèdits. L’entitat, vinculada a l’obra social de la Caixa, ja ha concedit a
Catalunya més de 24.000 préstecs per un valor de 143 milions d’euros.
Les persones interessades a sol·licitar un microcrèdit per emprendre un negoci es poden
adreçar a l’Àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament. Els tècnics municipals les assessoraran
sobre com elaborar el projecte i poder accedir al finançament ofert per Microbank.

Captació de sang
Un total de 57 persones van donar sang durant la tercera captació d’aquest any a la
Llagosta que va fer el 29 de juliol el Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Altres deu persones es van apropar a la unitat mòbil que hi havia a la plaça d’Antoni
Baqué, però no van poder donar sang per diversos motius. Cal destacar que es van
comptabilitzar sis nous donants.
Durant el matí, només es van fer setze donacions, però, a la tarda, hi va haver una
major presència de persones i es van realitzar 41 donacions. El Banc de Sang vindrà
a la Llagosta la propera vegada el 14 d’octubre.
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G rups municipals
Perdiendo los
complejos
El curso político 2010-2011 se presenta entretenido a nivel local. Pero no esperábamos
posicionamientos tan cambiantes por parte de
algunos.

Obstinada
sordera
Entre muchos atributos que se les debe exigir a los gobernantes, sean locales o nacionales, está el de escuchar al pueblo. Y después de escuchar hay que ser capaz de ana-

I les cartes
no lliguen (2)
Sabem els euros que costen els alliberats
anualment: batlle, 45.365; 1r tinent d’alcalde,
37.423; 4t tinent d’alcalde, 37.423, i el càrrec
de confiança, 38.172.

El cambio
necesario
Retomamos el curso político sin la esperanza
de que nuestros políticos, con el alcalde a la
cabeza, hayan aprendido la lección de estos
3 años casi en blanco. Comienza un nuevo

¡Aquí
mando yo!
Cada año, hay problemas con el día de cierre
de los comercios en la Fiesta Mayor. Cada
año se resuelve a última hora, con un permiso excepcional. Cada año se ha hablado del

Al inicio de legislatura, los nuevos concejales
de ICV-EUiA pregonaban a los cuatro vientos:
‘Nosotros no pactaremos nunca con la derecha’. En el pleno de junio, Sr. Jordi Alonso, (concejal de ICV-EUiA) decía: ‘Pinzas las que hagan
falta…’, ‘no importa si coincidimos con el PP,
el grupo municipal de ICV-EUiA no tenemos ningún miedo a coincidir’. Esas palabras no son
fruto de un calentón dialéctico en el debate.

Son consecuencia de sus reuniones y acuerdos
con el PP para planificar estrategias presentes y
futuras. Al menos no se esconden al reconocerlo.
No valoramos estas ‘coincidencias’. Tampoco nos sorprenden. Ellos sabrán lo que hacen.
Tan solo las hacemos públicas para que nadie
se lleve a engaño cuando les escuchen
autoproclamarse como ‘la izquierda de verdad’.

lizar y reflexionar sobre lo escuchado. A veces este ejercicio puede hacer ver las cosas
de diferente manera de como se veían en un
principio. En cambio, en La Llagosta, no tenemos la suerte de contar con este tipo de
gobernantes. El equipo de gobierno se obstina a no escuchar a los comerciantes en la
toma de decisión de las fiestas locales. Año
tras año repiten el mismo error, colocando la

fiesta local de Festa Major en el peor día para
el comercio local perjudicando la actividad
económica local.
Desde ICV-EUiA les pedimos encarecidamente en un pleno que se reunieran con ellos
y la respuesta fue tan tajante como negativa.
Esperemos que en el futuro sepan cambiar
alguna vez de opinión, aunque sigan sin escuchar...

A part (sense comptar aquests sous) hem fet
números ajustats: 288.226 euros gastats
durant el 2009. Creiem sincerament que
d’aquesta xifra en podríem estalviar un bon
50%, en la Festa Major, Carnaval, Nadal,
Reis... De la Festa Major, en gaudeix molt la
gent de fora, però paguem els de casa. Però
tenim una gran festa! (Paellades, botifarrades,
xampanyades...) Tot de franc, subvencionant

a dojo per buscar la complicitat fàcil. «Jo et
dono, tu ja en donaràs el...»
N’estem segurs que de tot això, raonant
amb els ciutadans, aconseguiríem
entendre’ns i aquests diners «fàcils» farien
menys penosa la situació econòmica de
moltes famílies, algunes de dramàtiques, ja
que es traduirien en ajudes de molts tipus.
Provem-ho?

ciclo en el cual hay que empezar a pensar
cómo queremos que sea nuestro futuro. El
presente está teñido de una oscura mezcla
de Rojo y Azul, donde todo vale. Mientras la
gente se queda sin trabajo, los corruptos
campan sin ataduras haciéndose
multimillonarios. Eso sí, para que la vaca siga
dando, hay que subir los impuestos hasta las
nubes y bajar los sueldos y las pensiones.

Desde CpLL vamos a seguir trabajando por
los intereses de los vecinos. Vamos a seguir
recordándole a nuestro Alcalde que los programas electorales no son para hacer bonito
en una estantería. Y vamos a seguir proponiendo alternativas para que La Llagosta sea
de todas y de todos, y no solo de los amos
del solar.

tema y luego unos sí y otros no, el problema
sigue igual. Pero sepan que el Ayuntamiento, no tiene competencias para cambiar el
calendario, una vez aprobado definitivamente y mucho menos, el Equipo de Gobierno
que firmaba la carta autorizando a abrir el
viernes 10, contradiciendo un acuerdo de Pleno. Nuestro grupo pidió dimisiones, no solo
por el desbarajuste típico, sino por el anun-

cio en el Programa de Fiestas del Mercado
Municipal de Mollet, omitiendo al de La
Llagosta.
Que nosotros sepamos, aun no somos un
barrio de Mollet y se supone que hay responsables que controlan estos errores. ¿Para
cuando una Comisión de Fiestas, con participación de vecinos, comercios y entidades?

FARMÀCIES D’URGÈNCIES
J. M. Calvo Marqués (Pl. de la Concòrdia)
Octubre: dies 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21
Novembre: dies 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29 i 30
Botet-Nadal (Av. del Primer de maig)
Octubre: dies 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30 i 31
Novembre: dies 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25
Carreras-Arbat (Pl. d’Antoni Baqué)
Octubre: dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
Novembre: dies 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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A genda
Fins al 29 d’octubre, divendres, d’11 a 13
hores
Taller d’escriptura creativa.
Biblioteca de la Llagosta
Fins al 28 d’octubre, dijous, de 18.30 a
19.30 hores i de 19.30 a 20.30 hores
Taller d’automassatge xi-kung.
Biblioteca de la Llagosta
13 i 20 d’octubre, a les 18.30 hores
Hora del conte.
Biblioteca de la Llagosta
13 d’octubre, a les 15.30 hores
Videofòrum. Ahora o nunca, de Rob
Reiner
Biblioteca de la Llagosta

27 d’octubre, a les 16 hores
Cercle col·loqui. Recital de poesia.
Autors del 27
Biblioteca de la Llagosta

14 d’octubre, de 16.30 a 20.30 hores
Captació de sang.
Can Pelegrí
16 d’octubre, a les 18.30 hores
Diada del soci.
Fundació Agrària i Cultural
Agrupació Sardanista de la Llagosta
Del 19 al 27 d’octubre, de dilluns a
divendres, de 15.30 a 21.30 hores
Exposició. Violència masclista en la
parella: desmuntem mites?
Can Pelegrí
(Mostra cedida per l’Institut Català de les
Dones)
20 d’octubre, a les 16 hores
pel·lícula: Mapa de
Comentari de la pel·lícula
desitjos
Biblioteca de la Llagosta

30 d’octubre, a les 18.30 hores
Castanyada sardanista amb la Cobla
Flama de Farners
Plaça d’Antoni Baqué
Agrupació Sardanista de la Llagosta
30 d’octubre
Concurs de panellets.
ACIS
6 de novembre
VII Festival Benèfic ASPAYFACOS.
Centre Cultural
Asociación Rociera Andaluza

La Llagosta va
celebrar la Diada
de la Bicicleta
Unes 500 persones van participar el 26 de
setembre en la 14a edició de la Diada de la
Bicicleta. L’activitat va ser organitzada per
l’Ajuntament de la Llagosta amb l’objectiu
de promoure a la nostra localitat l’ús de vehicles no contaminants coincidint amb la
celebració de la Setmana de la mobilitat.
Els participants es van concentrar a la plaça
d’Antoni Baqué, des d’on van iniciar un recorregut per diversos punts del nostre municipi.
Al final, tots van poder gaudir d’un refrigeri al
Parc Popular. A més, el propietari de la bicicleta més cridanera va rebre un obsequi.

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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