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La LLagosta

Antonio Rísquez és l’alcalde de la Llagosta. Des de 
les darreres eleccions municipals és també el presi-
dent del Consell Comarcal. Una administració poc 
coneguda per als ciutadans, però propera als ajun-
taments: els ofereix 
suport a la gestió 
de molts  àmbits 
q u e  a f e c t e n  l e s 
persones. Homes i 
dones. Rísquez vol 
que el Consell faci 
feina en els serveis 
socia ls .  És  tam-
bé una manera de 
fer-la més visible. 
Té la tranquil·litat 
política per dur-ho 
a terme. El govern 
comarcal ha tingut 
des de fa temps un 
executiu d’unitat. 
Un ampli consens 
en què només  ha 
quedat fora el Par-
tit Popular. Compartir poder, i repartir responsabi-
litats, permet fer polítiques a llarg termini. Rísquez 
ho vol aprofitar.

I com a president del Consell Comarcal pot inten-
tar posar al mapa del Vallès Oriental el seu muni-
cipi: la Llagosta. Amb poc més de quinze mil habi-

tants ha viscut durant molts anys en la grisor de les 
poblacions del cinturó industrial de Barcelona. Amb 
un urbanisme desdibuixat i amb greus problemes 
de cohesió social. La democràcia local ha ajudat a 
donar, a poc a poc,  color a la Llagosta. Tot i així, pocs 
la coneixem, ni sabem de la seva capacitat de supe-

rar-se i fer-se un lloc al 
món econòmic i social del 
Vallès Oriental.

Més a prop de la Meridia-
na que del Parc Natural del 
Montseny, més a prop del 
Baricentro que de la Porxa-
da. El seu alcalde té la pos-
sibilitat de normalitzar una 
comarca que és plena de 
contrastos. De grans ciutats 
i de petits municipis. De 
grans espais verds i altres 
molt industrialitzats. D’es-
pais urbans ordenats i àre-
es encara per recuperar. La 
zona sud també existeix. La 
Llagosta: Vallès Oriental.

ave

L’alta velocitat ha arribat a Barcelona. Travessarà la 
ciutat, i s’enfilarà amunt cap a la frontera france-
sa. El traçat està molt avançat. Ponts inclosos: el de 
Llinars mateix. El ferrocarril s’ha convertit en poc 

temps en un eix de progrés i desenvolupament. Con-
tamina menys,  és més respectuós  amb l’entorn, i és 
un alternativa sòlida a l’asfalt constant d’autovies i 
autopistes. Algunes forces d’esquerra han rebutjat 
l’alta velocitat per entendre que no era prioritària. 
Reclamen més inversions per a rodalies. És cert que 
calen més diners per a infrastructures, però també 
és veritat que el ferrocarril és un mitja de transport 
de futur: en rodalies i en alta velocitat. Ara mateix 
és una òptima solució a una ordenació territorial 
que a la nostra comarca ens portava a noves vies de 
comunicació agressives: el quart cinturó. En canvi, 
una xarxa ferroviària que unís el Vallès Oriental 
amb l’Occidental i el Maresme permetria desembus-
sar el coll d’ampolla de les comunicacions en unes 
comarques d’una enorme densitat constructiva. És 
doncs una bona notícia que l’alta velocitat hagi arri-
bat a Barcelona, i encara ho serà més quan connecti 
amb la frontera. 

eLeccions generaLs

I a la mitja nit de dijous haurà començat una nova 
campanya electoral. Fa menys d’un any que vàrem 
anar a les urnes per escollir els nostres alcaldes i 
alcaldesses. Ara toca escollir qui governarà l’Estat. 
És una campanya de tensió. Que hauria de posar 
fi a una legislatura crispada, de massa soroll.  No 
ens hem sentit. Potser per això les urnes es buiden 
de mica en mica. Seria preocupant. No seria bo que 
ens acostuméssim a quedar-nos a casa.  

Rísquez és alcalde de la Llagosta i president del Consell Comarcal
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El sector s’inclou a l’àrea residencial estratègica del municipi

Sant Celoni projecta una zona 
verda de 10 hectàrees al Pertegàs
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Can Riera de l’Aigua, prop del Pertegàs. L’Ajuntament vol que l’ARE serveixi per fer un equipament a la masia

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
vol aprofitar l’oportunitat 
urbanística que li dóna la 
creació de l’àrea residencial 
estratègica (ARE) que impul-
sarà la Generalitat al sector 
de Can Riera de l’Aigua, a 

l’altra banda de la riera Per-
tegàs, per aconseguir una 
gran zona verda de més de 
10 hectàrees. Tal com s’in-
formava en l’edició d’EL 9 
NOU d’aquest dilluns, l’ARE 
es projecta en uns terrenys 
d’unes 50 hectàrees on hi 
ha la masia de Can Riera de 
l’Aigua, entre el Pertegàs i 

el futur traçat del tren d’alta 
velocitat. S’hi podran fer uns 
1.200 pisos, dels quals la mei-
tat seran protegits, i la pre-
visió és que la urbanització 
estigui feta en quatre anys i 
la construcció d’habitatges 
s’allargui entre deu i quinze 
anys. “Ens permetrà recupe-
rar per a l’ús social una gran 

zona verda i el bosc d’alzines 
que hi ha al sector”, ha dit 
l’alcalde Francesc Deulofeu 
(CiU). 

L’alcalde ha recordat que 
el pla permetrà obtenir sòl 
sense cap cost per poder 
fer el futur hospital en un 
àmbit d’uns 15.000 metres 
quadrats, i que el 15% d’apro-
fitament que li correspon 
a l’Ajuntament el podrà 
transformar en recursos 
econòmics per fer més equi-
paments. Entre altres coses, 
l’Ajuntament planeja una 
residència i un centre de dia 
per a la gent gran amb serveis 
a domicili, una nova escola i 
potser transformar l’antiga 
masia en un centre sociocul-
tural.

La Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) de Sant 
Celoni, que amb els seus dos 
regidors va fer possible l’elec-
ció de Deulofeu com a alcal-
de, ha rebutjat, però, el pro-
jecte de l’ARE perquè entén 
que és una forma “agressiva i 
no gradual” de fer habitatge, 
segons diu en un comunicat. 
Adverteix que en pocs anys el 
poble se situaria en els 24.000 
habitants i que abans d’apro-
var el pla cal tirar endavant la 
revisió del pla general “entre 
tots els agents socials”. 

Segons la CUP, aquest 
creixement provocarà un col-
lapse de les infraestructures i 
un dèficit dels serveis públics 
del poble, i afecta de ple la 
zona dels Maribaus, la darre-
ra àrea de transició entre el 
nucli urbà i el Montseny.

La Llagosta farà 
mig miler de 
pisos al sector de 
les Planes

La Llagosta

EL 9 NOU

L’àrea residencial estratè-
gica (ARE) que impulsarà 
la Generalitat a la Llagosta 
preveu la construcció d’uns 
450 pisos, dels quals la mei-
tat seran protegits. Els habi-
tatges es faran al sector de 
les Planes 2, entre el polígon 
industrial, el camp de futbol, 
l’IES Marina i el ferrocarril 
de França, en un espai de 6,3 
hectàrees.

L’alcalde Antoni Rísquez 
ha avançat que l’Ajuntament 
aconseguirà amb l’operació 
uns 15.000 metres quadrats 
per a equipaments, que 
preveu destinar a ampliar 
l’institut i fer algun altre 
centre escolar, a més d’una 
residència assistida per a la 
gent gran, una biblioteca i 
locals comercials. Els usos 
definitius, però, s’hauran de 
detallar en la redacció del pla 
director.

Les ARE preveuen una 
densitat mínima de 50 habi-
tatges per hectàrea que, en 
el cas de la Llagosta, és pro-
bable que s’incrementi per 
situar-se al mateix nivell que 
la majoria de sectors residen-
cials del nucli urbà.


