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SUBVENCIÓ L’AjunTAmenT reP PrOP de 60.000 eurOS de LA GenerALiTAT Per Oferir LLOCS de feinA durAnT SiS meSOS

dos operaris de la brigada municipal d’obres fan tasques de manteniment urbà a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

3

Les incorporacions reforcen la brigada
municipal d’obres, de jardineria, els
Serveis Tècnics i l’àrea d’Acció Social

un acord amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental també facilita un lloc
de feina per fer treballs de manteniment
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Dos plans d’ocupació permeten
donar feina a nou persones
El Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal
han atorgat dues subvencions a l’Ajuntament de la
Llagosta per a la contractació de nou persones a jornada
completa. Els contractes, que es van fer efectius el
30 de desembre, tenen una vigència de sis mesos.
Una part de la jornada laboral es dedica a formació
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament
de la Llagosta una subvenció de
59.604 euros per a la contractació de vuit persones dins del
programa mixt Treball i Formació, que s’adreça a persones
aturades que hagin exhaurit la
prestació per desocupació.
Així, des del dia 30 de desembre han començat a prestar serveis quatre persones com a ope-

ràries de la brigada municipal
d’obres, dues com a operàries de
jardineria, una com a auxiliar
administrativa al departament
de Serveis Tècnics i una altra
com a dinamitzadora a l’àrea
d’Acció Social. La contractació
de totes elles s’allargarà fins al
29 de juny.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha
adjudicat una altra ajuda al

L’atur baixa en 81 persones eL 2013
La Llagosta va tancar l’any 2013 amb una taxa de
desocupació del 20,44%, fet que suposa un total de 1.445
persones inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat
de Catalunya. Si comparem les dades amb les d’ara fa
un any, la diferència és de 81 persones inscrites menys.
Per trobar unes dades similars, s’ha anar al setembre de
2012, quan es va registrar una taxa del 20,32%. Per sexes,
continuen havent més dones desocupades, el 22,92%, que
no pas homes, el 18,34%. A la comarca del Vallès
Oriental, l’índex de persones sense feina també va baixar
i es va situar en el 17, 20%.

La xerrada sobre emprenedoria, autoocupació i cooperativisme es va fer al Centre Cultural.

AUTOOCUPACIÓ I COOPERATIVISME. La Llagosta + Activa va organitzar el 24 de gener una
xerrada amb el títol Autoocupar-se socialment: la Cooperativa, a càrrec del consultor i formador Iván de
San Nicolàs. El conferenciant va destacar la importància que té l’autoocupació com alternativa laboral.
També s’hi va destacar l’autoocupació com una forma de lluitar contra l’atur.
Consistori que ha permès la
contractació d’una novena persona, que s’incorporarà a la brigada municipal d’obres amb les
mateixes condicions laborals.
A diferència de les persones
contractades el 2013 pels plans

d’ocupació propis del Consistori, que treballaven a un 70% de
la jornada, les contractades ara
ho fan a jornada completa i una
part del seu temps es dedica a la
seva formació.
A més, l’empresa cooperativa

Intercoop s’encarrega des del
gener del servei municipal de
Promoció Econòmica, després
de guanyar el concurs convocat
per l’Ajuntament. Intercoop es
dedica a l’orientació professional i a la inserció laboral.
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L’ALCALde, ALberTO LóPez, LAmenTA LA POCA PrediSPOSiCió de LA GenerALiTAT Per neGOCiAr

L’ajuntament prepara un acte
públic sobre el ‘cas Valentine’
L’Ajuntament convocarà a finals de febrer un
acte públic per informar la ciutadania sobre
l’estat del cas Valentine. L’equip de govern (ICVEUiA i CPLL) es va reunir dilluns amb la resta
de grups (PSC, CiU i PP) per explicar quina és
la situació actual. A la reunió, van assistir els advocats del gabinet Roca i Junyent, que assessora
l’Ajuntament, i es va informar sobre la petició que
farà el Consistori al Tribunal Superior de Justícia
per tal que s’iniciïn els tràmits per demanar a les
parts la fórmula d’execució de la sentència.
L’alcalde, Alberto López, considera que la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat
ha actuat “amb una passivitat absoluta i una
gran manca de respecte institucional” des que
es va fer pública fa gairebé un any la sentència

del cas Valentine. Fa poc més d’un any, el Tribunal
Suprem va declarar nul el procediment urbanístic que van seguir la Generalitat i l’Ajuntament
de Montcada per requalificar la zona verda de
Can Milans com a sòl industrial. Des de llavors,
l’Ajuntament de la Llagosta ha mantingut converses amb la Generalitat per tal d’arribar a un
acord pels perjudicis que va suposar la construcció de la fàbrica a 150 metres del casc urbà de la
població, però en terme municipal de Montcada.
Alberto López considera que, després de gairebé
un any de converses sense arribar a uns acords
mínims, “cal que la Llagosta defensi amb més
fermesa els seus interessos davant del greuge
que suposa un procediment urbanístic que no
s’ajusta a la llei”.

La Llagosta dóna suport als
treballadors de panrico
Tretze alcaldes del Vallès, entre els quals hi havia el de la
Llagosta, van fer públic el 24
de gener un manifest en suport
dels treballadors de Panrico.
L’acte, que va ser convocat pel
comitè de vaga, va tenir lloc a
la sala de plens de l’Ajuntament
de Santa Perpètua. La plantilla
farà el diumenge 23 de febrer
al migdia al Parc Popular de la
Llagosta una botifarrada per
recollir aportacions solidàries.

ViSiTA A L’AjunTAmenT. Els

alumnes de 4t de Primària de l’escola
Joan Maragall van visitar l’Ajuntament de la Llagosta el 20 de gener i es van reunir amb l’alcalde, Alberto López, a la sala de Plens.

SALuT

POLíTiCA

La vacunació antigrip Rebutjades les
s’allarga fins al març esmenes d’ICV-EUiA

Lectura del manifest dels alcaldes en suport de la plantilla de Panrico.

El CAP vacunarà fins a la primavera, després que el departament de Salut decretés fa unes
setmanes l’epidèmia de grip.
Segons Salut, la situació és
l’habitual per a aquesta època.

El pressupost de la Generalitat
s’ha aprovat rebutjant les esmenes d’ICV-EUiA que afecten a
la Llagosta: el desviament de la
R-3, la nova escola Sagrada Família i la passarel.la del Besòs.
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L’eix de la riera de Caldes
constituirà una associació

reunió dels alcaldes i alcaldesses de l’eix de la riera de Caldes, a l’Ajuntament de la Llagosta.

Els cinc ajuntaments que formen de l’Eix de la riera de Caldes (la Llagosta, Santa Perpètua
de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat)
crearan una associació de municipis amb l’objectiu de potenciar
l’ocupació i la vessant logística
dels seus polígons industrials.
Els cinc pobles han posat en

marxa una comissió que redactarà els estatuts de l’associació
supramunicipal, que estarà
oberta a incorporar col.laboracions empresarials. D’entre
els projectes que es volen potenciar, hi ha la futura estació
ferroviària intermodal de la
Llagosta, el sector d’activitats
econòmiques de Can Pere Gil i

el desenvolupament de la xarxa
industrial dels cinc municipis,
on es comptabilitzen uns 40.000
llocs de treball.
Precisament, per avançar en la
redacció del pla director de Can
Pere Gil, l’alcalde, Alberto López, es va reunir al gener amb
el director general d’Urbanisme
de la Generalitat, Agustí Serra.

POLíTiCA

SOLidAriTAT

TeATre

L’ANC crea
a la Llagosta
una assemblea

La recollida de
joguines beneficia
41 famílies

Jump estrena amb
èxit l’obra de
teatre ‘Spamalot’

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va constituir el
dimarts 21 de gener una agrupació local a la Llagosta. De
moment, aquest col.ectiu està
integrat per un grup de 16 persones, quatre més de les que
són necessàries per constituir
una assemblea local, tot i que
la voluntat dels promotors de
l’assemblea local és que aquesta xifra augmenti mica en mica.
L’ANC va recollir durant el
matí del diumenge 12 de gener,
a la plaça d’Antoni Baqué de la
Llagosta, unes 250 signatures
en suport de la campanya Signa
un vot per la independència.

La campanya solidària de recollida de joguines ha permès
atendre les demandes de 41
famílies necessitades de la Llagosta, de les quals en formen
part 77 nens i nenes d’entre 3
i 13 anys. L’abast ha estat major que altres anys, ja que han
augmentat les aportacions de
material, la recaptació econòmica, així com les entitats que
hi han col.laborat. Enguany,
s’hi van sumar l’associació
Rems, La Llagosta + Activa,
Ràdio la Llagosta, la PAH, el
CD la Concòrdia, l’Asociación
Rociera Andaluza, el PSC i
l’Ajuntament.

La representació de la comèdia musical Spamalot del grup
llagostenc de teatre Jump, que
va tenir lloc el cap de setmana
de l’11 i 12 de gener, va aconseguir omplir de gom a gom
el Centre Cultural. S’hi van fer
tres representacions, dues el
dissabte i una el diumenge. A
més de la bona assistència de
públic, Jump va recollir també molt bones crítiques entre
el públic per la interpretació
de l’obra dels Monty Python.
Aquesta és el segon treball de
la companyia teatral, després
d’estrenar-se ara fa un any amb
l’obra Mamma mia.
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eL PLe APrOVA unA mOCió PreSenTAdA Per LA PLATAfOrmA d’AfeCTATS Per LA HiPOTeCA

L’ajuntament sancionarà els
pisos buits dels bancs
L’Ajuntament va aprovar el 30 de gener, amb
l’única abstenció del regidor del PP, una moció
per tal de sancionar els pisos permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i d’altres
grans empreses. Aquest va ser un dels punts destacats de la sessió ordinària del mes de gener. Les
sancions podrien arribar als 100.000 euros.
La moció era una proposta de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca de la Llagosta, que va
estar present al ple amb diversos representants.
Un dels membres d’aquest col.lectiu va llegir un
escrit en el qual va defensar els drets de les persones per sobre dels bancs i va assegurar que és el
moment de castigar l’especulació, i va demanar la
creació d’habitatge protegit a la Llagosta.

D’altra banda, el Ple va aprovar, amb l’únic vot
en contra del PP, una moció presentada per ICVEUiA que demana la retirada de l’avantprojecte
de la reforma de la llei de l’avortament. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Virgínia Jiménez,
va reclamar que “les dones puguin decidir sobre el seu propi cos”.
Durant la sessió, també es va debatre una moció
presentada pel grup municipal de CiU en defensa del manteniment de les pensions de jubilació
enfront de les reformes plantejades pel Govern
espanyol. La regidora de CiU, Mireia Egea, va
votar a favor, l’edil del PP ho va fer en contra i la
resta es van abstenir. Com que es va produir un
empat, la moció va quedar sobre la taula.

L’AnunCi de LA reduCCió de LeS ASSiGnACiOnS VA ArribAr 3 dieS AbAnS que ACAbéS eL 2013

al·legacions contra la retallada
dels Fons de Cooperació Local
L’Ajuntament
ha
presentat al.legacions contra els
nous criteris establerts per a
l’atorgament dels Fons de Cooperació Local de l’any 2013, que
el Departament de Governació
de la Generalitat destina als
consistoris catalans. Aquests
criteris suposen una retallada de 155.000 euros respecte a
l’assignació de l’any anterior,

quan es van atorgar 170.482
euros a la Llagosta. Aquesta
diferència deixa l’assignació de
2013 en tan sols 15.901 euros.
Fins ara, els municipis catalans
podien beneficiar-se d’aquests
fons sota criteris de distribució
que tenien en compte conceptes com el volum de població o
la renda. Ara, en canvi, la Generalitat explica que el criteri

que s’ha emprat té en compte
els diners que els municipis van
cobrar de la participació en ingressos de l’Estat dels últims
dos exercicis. L’Ajuntament reclama que es deixin sense efecte
els nous criteris i que es faci una
nova distribució. A més, alerta
que la dràstica retallada repercutirà en el tancament del pressupost municipal de 2013.

Et vols
anunciar
al
truca i
t’informarem

654
368
974

Reforma la zona infantil
de la Biblioteca

La reformada zona infantil de la biblioteca de la Llagosta.

La zona infantil de la Biblioteca
té un nou aspecte després de les
obres de reforma que va fer al
gener l’Ajuntament. La intenció és crear un espai més agradable per als usuaris més petits
d’aquest equipament cultural.

L’actuació ha consistit en la instal.lació d’un nou terra, a càrrec
d’una empresa especialitzada, i
el pintat de parets per part de
la brigada municipal. El Consistori vol continuar amb altres
millores, com ara el mobiliari.

medi AmbienT

SALuT PúbLiCA

Accions per potenciar Xerrada sobre com
l’ús de la deixalleria
aprenen els gossos
Un total de 163 veïns tindran
aquest any una bonificació del
10% en el rebut de les escombraries després d’haver lliurat
el carnet d’ús de la deixalleria
amb les deu caselles segellades. D’altra banda, 80 persones
han pres part al concurs Anar
a la deixalleria té premi, que va
guanyar Andrés Hernández.

El Centre Cultural va acollir el 31 de gener la xerrada
Com aprèn el meu gos, dedicada
a l’educació canina i a parlar
sobre les claus per millorar la
convivència entre gossos i ciutadania. A l’acte, que va anar a
càrrec de l’ensinistrador i terapeuta caní José Antonio Pineda,
van assistir unes 50 persones.
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“el meu racó favorit és la
plaça de la Concòrdia”
-Per què fa política?
-Fa uns 20 anys, juntament
amb Alberto López i d’altres
joves del municipi, vam decidir
iniciar-nos en la política per intentar canviar les coses que no
vèiem bé. I on ens sentíem més
identificats va ser amb les sigles
d’Iniciativa per Catalunya i esperem continuar més anys lluitant pel que volem fer amb la
política que entenem de proximitat, la més propera del carrer.
-Quin és el seu racó favorit de
la Llagosta?
-El meu racó favorit és la plaça
de la Concòrdia. Jo em vaig criar
allà, des de petit, i són molts els
records que tinc d’aquest indret. I també del Parc Popular.
La zona on comences a créixer,
on passes la infància, la joventut i l’adolescència, sempre és la
que més t’omple.

-Què creu que li falta a la Llagosta?
-Crec que li falta que la gent
sigui més conscient en matèria
cívica, com per exemple a la neteja viària. Si tens una mascota,
entre tots hem de ser conscients

La política que
entenc és la de
proximitat, la més
propera al carrer
no és més net el
que més neteja,
sinó el que
menys embruta

que s’han de recollir les seves
defecacions. O si tens un paper
per llançar, fes-ho a la paperera. Ens hem d’educar els uns als
altres amb el nostre comportament diari i donar exemple a les
nostres famílies per així poder
conservar i tenir el poble net
que tots volem. No és més net
el que més neteja, sinó el que
menys embruta.
-Com veus la Llagosta en el
futur?
- Crec que seguirem amb la forta participació social que estem
tenint en els diferents esdeveniments que es fan durant tot
l’any i això és possible gràcies
a totes les entitats que hi ha a la
Llagosta, que treballen intensament per fer-ho possible. És un
municipi que es mou i penso que
això continuarà així. És la Llagosta que m’agrada.

el regidor a prop

Jesús

ríos

39 anys. President
de l’agrupació local
d’ICV i membre del
grup de teatre JUMP
de la Llagosta
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La piulada

portes obertes

Nuestro #FF para @LaJugadaEsports por dar
cobertura informativa a todos los eventos,
noticias y clubes deportivos de #laLlagosta

no nos renDiremos

btt bikers la Llagosta @menofbike

Cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
ICV - EUiA

* gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
regidor de Planificació urbanística, Habitatge i Territori;
de Tecnologies de la informació, Comunicació i Atenció
ciutadana, i de recursos humans
Marta Melgar Hervás
regidora d’economia i Hisenda, medi ambient
i Sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
regidor de Cultura i esports
Virginia Jiménez Pueyo
regidora de Participació ciutadana, Polítiques
d’igualtat, educació i Salut pública
Eva Miguel Guerrero
regidora d’Acció Social, joventut, infància i Ciutadania

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
regidor de Treball, indústria i formació
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

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

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

CiU

* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

Queridos vecinos y vecinas,
A medida que va avanzando este mandato municipal te vas dando
cuenta de lo tremendamente difícil que está siendo este
cuatrienio a la hora de hacer política. Porque si la política es una
herramienta para transformar la sociedad y mejorar
nuestra calidad de vida, en estos tiempos social y
económicamente convulsos, es imposible avanzar en
este aspecto. Los recursos de nuestro ayuntamiento
son limitados y antes de emprender ningún tipo de
proyecto nuevo nos limitamos a mantener la calidad
de los servicios que ya están implantados. Estamos
en una época de resistencia ante los ataques de esta
crisis fomentada por los mercados financieros y
especuladores que, sin ningún tipo de pudor, son
capaces de llevar a la ruina a miles de familias de
nuestro país.
Y una parte del problema es la falta de recursos, pero
otra no menos importante es la mala gestión de dichos
recursos hacia la sociedad. Tanto es así que mientras la
Generalitat de Catalunya debe dinero a los
ayuntamientos, ésta sigue subvencionando con 30
millones de euros a los colegios elitistas que, a día de hoy,
siguen separando las aulas por sexos; niños
a a un lado y niñas a otro. O que el
gobierno central siga apostando por hacer
infraestructuras en pequeñas capitales de
provincia donde se sabe, de antemano, que
Vamos a seguir
van a ser infraestructuras deficitarias desde
reclamando lo que
su puesta en funcionamiento y, en cambio, no
apueste por invertir en el Corredor
creemos justo y no
Mediterráneo que generaría riqueza, de
vamos a resignarnos
manera directa e indirecta, en todo el país.
Nosotros, en La Llagosta, debemos seguir
trabajando para mantener ese clima de
convivencia y respeto que siempre ha
caracterizado a nuestro pueblo. Pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir
reclamando lo que creemos justo y no nos resignaremos fácilmente. De esta manera,
vamos a emprender las acciones legales oportunas para que el caso Valentine salga de la
atonía y el inmovilismo en el que se encuentra desde hace un año y vamos a convocar a
la ciudadanía para explicar dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos.
Y no queremos aceptar el hecho de que la Generalitat de Catalunya deba al
Ayuntamiento de La Llagosta más de un millón de euros. Ni queremos seguir
escuchando a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, prometiendo que iban saldar
esa deuda antes de acabar el año 2013 y de lo dicho, nada de nada. Ante esta situación
debemos plantarnos y, por qué no, empezar a pensar en reclamar intereses de demora a
la propia Generalitat de Catalunya por deslealtad institucional.
Los ayuntamientos somos las administraciones que damos la primera respuesta a la
ciudadanía y con las políticas, tanto de Madrid como de Barcelona, nos están ahogando
económica y políticamente. Pero no nos resignamos. No nos rendiremos.

alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Creu que durant l’any 2014 baixarà l’atur i es crearà ocupació?

Juan DieGo Guerrero
56 anys

marisoL mosQuero
44 anys

sonia GonZÁLeZ
40 anys

ÁnGeL HoLGaDo
56 anys

susana pineDa
43 anys

No ho crec. El PIB no puja,
al contrari. Sense capacitat de producció no podem
crear ocupació. Ens enganyen i estem desil.lusionats.

L’atur seguirà al mateix nivell o pujarà, però no crec
que baixi. Les perspectives
de futur no són gens optimistes.

Crec que no hi haurà cap
millora. La gent no es mou,
no surt al carrer a reivindicar els seus drets, i així no
s’aconsegueix res.

No, anirà igual de malament i no remuntarem fins
d’aquí molts anys. Els qui
ho tindran més difícil seran
els joves.

Penso que el 2014 les coses
seguiran igual o pitjor, encara. Millor, segur que no.
No veig res que em faci pensar que progressarem.

Cartes

temps de memòria

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

08CentVint
D’entrada vull agrair l’esforç i
la dedicació de les persones que
fan possible aquest informatiu.
Però seré directe: No m’agrada
l’informatiu de la Llagosta
08CENTVINT. No m’agrada
que es digui Informatiu de la
Llagosta quan no hi ha editorial
(que mostraria independència)
i sí, en canvi, parrafada institucional del nostre batlle. Potser
si es digués Informatiu institucional de la Llagosta canviaria
la meva opinió.
No m’agrada que les entitats/
associacions, que són les que
generen la majoria d’activitats
al poble, quedin arraconades a
mitja pàgina en forma d’agenda.
Potser caldria que es donés més
visibilitat a l’ànima de la Llagosta minimitzant la presència
de marques comercials polítiques que ja disposen dels seus
propis mitjans per fer-nos arribar les seves idees i desgavells.
I ja de pas, una pregunta: Quina
quantitat paguen els partits polítics per publicitar-se al nostre
informatiu?
I en definitiva... no m’agrada

que algú hagués pensat que n’hi
havia prou amb decorar la façana i posar-li un nom cool al butlletí per tal que semblés que s’hi
havia fet algun canvi.
Una petició: Articles com el de
José Luis Mediavilla, publicat al
número 6, són molt enriquidors
i haurien de tenir continuïtat
dins l’informatiu local.
Xavi Tolentino Marjanet

Gràcies
Hemos transitado del 2013 al
2014 con alivio y esperanza.
Alivio de despedir por fin a un
año nefasto y esperanza de que
el que se inicia sea un poco mejor. Hemos organizado desde
La Llagosta + Activa un par de
actos que nos han devuelto mucho más de lo que hemos aportado. En el Quinto de Nadal,
cobijado en los Candiles, vimos
vecinos y vecinas con muchas
ganas de pasarlo bien y de participar en un entretenimiento
familiar. Nos llevamos los bolsillos llenos de momentos buenos
y queremos agradecer la participación de todos en el Quinto
de Nadal.

Dècada de 1950. passada de sant antoni abat

La festivitat de Sant Antoni Abat s’inicia amb el ritual de la benedicció dels animals, seguida del
cerimonial dels Tres Tombs. A la fotografia, passada per l’antiga avenida del Generalisimo” (actual
avinguda de l’Onze de Setembre). A la Llagosta, aquesta festivitat s’ha celebrat de forma intermitent.

Fotografia cedida per Salvador (Cal Jeroni) a l’Arxiu municipal de la Llagosta
Organizamos también un concierto solidario, con la banda
Quarantine, para recaudar fondos a partes iguales para juguetes, que distribuyó Rems, y
alimentos, que se entregaron
a Cáritas. Esta vez la solidaridad no viajaba a países lejanos,
sino que se desplazaba a muy
poquitos metros, para alcanzar
a nuestros propios vecinos. Y

otra vez, en La Llagosta + Activa nos trajimos más de lo que
llevamos, porque cada una de
las personas que hicieron posible que comprásemos más de 70
juguetes y más de 250 kilos de
alimentos nos dieron una gran
lección de solidaridad: el Mercat
Municipal, Àrea Distribucions,
Language Center, Matas-Prevanz, Quarantine, Los Candiles,

Rems, Cáritas y un sinfín de comercios colaboradores y llagostenses, que aportaron su grano
de arena. Todas las personas
que estáis detrás de esos comercios, empresas o entidades, nos
habéis regalado la imagen de
La Llagosta que más nos gusta: solidaria, vecinal, próxima y
humana. Muchas gracias.
La Llagosta + Activa

Edita: Ajuntament de la Llagosta (pla• a dÕ Antoni BaquŽ , 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinaci—: Pere Dami‡ n. Redacci—: Unitat dÕ Imatge i Comunicaci—. Assessorament lingŸ ’ stic: Oﬁcina Local
de Catalˆ . Impressi— i Publicitat: De Barris SCCL (tel. 93 217 44 10). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribuci—: Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.300 exemplars. Dip˜s it legal: B-15.392-2013. E-mail:
08centvint@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

primer
pLeno
DeL año

CumpLimos
nuestros
Compromisos

Cases DeLs
mestres
buiDes enCara

primer paso,
eVoLuCionar
Con toDos

La LLaGosta,
espaCio De
ConCorDia

Dos mociones de un amplio
calado social han marcado el
primer pleno de 2014. Una
de ellas contra la reforma
de la ley de interrupción
voluntaria del embarazo. La
otra, presentada por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de La Llagosta,
para sancionar a las entidades financieras propietarias
de viviendas desocupadas.
Desde el PSC dimos apoyo a
ambas. Respecto a la contrarreforma del aborto, nuestra
postura es clara: las mujeres
y las parejas deben decidir
con absoluta libertad en un
proyecto vital tan trascendente como es la maternidad.
Respecto a las sanciones a
los bancos por las viviendas
desocupadas reproduciremos aquí exactamente los
mismos argumentos que

Durante estos primeros
meses de 2014 se van a sentar las bases para seguir
cumpliendo con nuestro
compromiso con la sociedad
civil de La Llagosta. Vamos
a darle el último empujón a
la ordenanza de convivencia
ciudadana para disponer, al
fin, de una herramienta que
nos permita mejorar nuestro día a día en materia de
cordialidad vecinal.

Tots els grups polítics hem
votat i aprovat una moció de
la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH). Ningú
discuteix que la situació actual on moltes famílies han
perdut o estan a punt de perdre casa seva és inadmissible
i cal actuar.
La Generalitat de Catalunya
ha enviat tres proposicions
de llei a Madrid, però no
les han volgut escoltar. El
conseller de Territori, Santi Vila, treballa en una llei
que permeti i obligui a posar
habitatges desocupats a lloguer social. Mentrestant, a
la Llagosta per les eleccions,
tots portàvem al programa
electoral que convertiríem
les cases dels mestres en lloguer social.
Dos anys i mig després, les
cases del carrer de Sant Bonaventura i de la Florida segueixen abandonades, buides i sense cap previsió de
canvi. Senyors d’ICV-EUiA

En el pleno de enero se
presentaron tres mociones.
Una de ellas de la PAH.
En junta de portavoces, se
comentó que esa moción
excepcionalmente
podía
ser defendida por quienes
la presentaban, posibilidad
que nuestro ROM no contempla. De ahí la excep-

CPLL (Ciutadans Progessistes per la Llagosta) se
presentó a las elecciones
municipales con un programa radicalmente democrático y con unas propuestas
sensatas –contenidas en un
vídeo electoral- para seguir
construyendo nuestro pueblo. Democracia, Empleo,
Participación Ciudadana y
Concordia son los elementos motivadores de nuestro
trabajo diario en el Ayuntamiento. Es el momento
de que los ciudadanos participen en la definición del
futuro, con canales de decisión más atrevidos y más
reales.
Una de las fórmulas que
CPLL plantea es abrir Es-

Ninguna de
las dos mociones
recibió el apoyo
del PP
usamos en el pleno. Sencillamente, en este tema creímos que debíamos apoyar
íntegramente el documento
presentado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sin añadir ni quitar
una coma y también que
los propios miembros de la
PAH debían ser la voz que
explicara su propia moción,
respetando y reconociendo
la voluntad de participación
y de consenso que nos trasladaron días antes a los diferentes grupos municipales.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Antes del verano,
reubicaremos el
mercado semanal
de La Llagosta
Para antes del verano está
prevista también la reubicación del mercado semanal,
un proyecto que seguramente dará de qué hablar,
pero que a la vez será justo,
esperado y necesario.
También trabajamos para
que a finales de año tengamos el 80% de nuestra población cubierta con fibra
óptica y podamos posicionarnos a la altura tecnológica que nos merecemos.
Nos instalaremos, por fin,
en el siglo XXI.
En definitiva, cumpliremos
nuestro programa electoral
porque en ICV-EUiA estamos convencidos de que
este es nuestro contrato con
la ciudadanía.
Transparencia,
esfuerzo,
resistencia, no resignación,
coherencia, trabajo, trabajo y trabajo: ese es nuestro
compromiso y lo cumplimos día a día.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

Usar el ROM
como excusa no
muestra voluntad
participativa

i CPLL: per què no les arreglen i les posen a disposició
de les famílies? Quin interès
hi ha en deixar aquestes cases buides mentre la gent
perd casa seva i no té on
anar? O quin desinterès els
porta a ignorar que tenim
lloc per ubicar persones,
encara que sigui temporalment? Continuen amb paraules, no fets.

cionalidad. A nosotros, que
creemos absolutamente en
una política con muchísima
más implicación ciudadana
y lo más participativa posible, nos pareció una buena
propuesta, siempre y cuando no fuera excepcional,
sino que fuera el primer
paso de un cambio absoluto
que permita a cualquier colectivo presentar mociones.
De hecho, en otros municipios es posible hacerlo. De
no ser así, sin excepciones y
abierto a todos los colectivos municipales con una reglamentación consensuada;
no podíamos aceptar que
se interpretara la excepcionalidad como oportunismo
partidista. Hicimos esta
misma petición en el pleno. Hay más fuerzas políticas en La Llagosta que están a favor de este cambio.
Así, que no tiene porque
no cambiar. Y usar el ROM
como excusa para no hacerlo, no muestra voluntad
participativa.

Convergència i Unió

Partit Popular

L’Ajuntament té
cases buides
per posar a
lloguer social

Planteamos
Espacios
de Concordia
para avanzar
pacios de Concordia. Trabajo lento, pero que aporta
frutos. Así, vamos a continuar trabajando, codo con
codo, con entidades, partidos y personas, propiciando
Espacios de Concordia que
sirvan de canal para que
nuestros vecinos y vecinas
tengan abiertas las puertas
de empresas en otros municipios, además de en el
nuestro.
Dejando de lado rencillas
políticas para que las personas sumemos capacidad de
trabajo. Poniendo en valor
lo mejor de nuestro pueblo,
para construir futuro, sus
Ciudadanos.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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Esports

ATLeTiSme

LA SeLeCCió eSPAnyOLA VA Ser TerCerA A dinAmArCA

Obertes les
inscripcions per
córrer ‘Els 10
de la Llagosta’

García robledo,
bronze a l’europeu

La 27a edició de la cursa ‘Els
10 de la Llagosta’, que es disputarà el 6 d’abril, va ser presentada el 3 de febrer amb un
canvi de traçat que té com a objectiu rebaixar l’actual rècord
de la prova i que permetrà a
més d’un miler d’atletes passar
pel centre del municipi. A més,
per primera, vegada la prova
serà el Campionat de Catalunya
dels 10 quilòmetres de la Federació Catalana d’Atletisme.
A la presentació van assistir
l’alcalde, Alberto López; el regidor d’Esports, Jesús Ríos, i
el president del CE Fondistes la Llagosta, Jordi Jiménez.
Les persones interessades a
participar-hi poden fer les inscripcions per internet des del
4 de febrer accedint al blog del
CE Fondistes de la Llagosta
(http://els10delallagosta2014.
blogspot.com.es/).

El Joventut Handbol i el
Club Esportiu la Llagosta
són campions d’hivern
El Joventut Handbol i el Club Esportiu la Llagosta van aconseguir
acabar la primera volta com a campions d’hivern de les seves respectives lligues. Els d’handbol, a la Tercera Catalana Preferent al
grup B i els de futbol, a la Quarta Catalana grup 9. Assolir el campionat d’hivern no és cap títol, però sí una menció d’honor després
de signar la primera volta de les seves respectives competicions.
El CE la Llagosta va assolir el campionat d’hivern a falta d’una
jornada per arribar a l’equador de la lliga, després de guanyar 3
a 2 el Ponent al Camp municipal Joan Gelabert. Una jornada després, va acabar la primera volta com a líder amb 37 punts amb 12
victòries, un empat i cap derrota.
Pel que fa al JH la Llagosta, va aconseguir el títol honorífic a
l’última jornada de la primera volta, després de guanyar a la pista
del Vilamajor 24 a 26. Els de Luis Canalejas van acabar amb 24
punts després de 12 victòries, cap empat i una derrota.

Antonio García robledo, durant un partit de preparació de l’europeu.

Antonio García Robledo es va
penjar al gener la medalla de
bronze del Campionat d’Europa
amb la selecció espanyola. El
torneig continental, que va tenir lloc a Dinamarca, va permetre al llagostenc penjar-se
la seva segona medalla després
de l’or de l’any passat al Mundial. La selecció espanyola, que
va perdre a semifinals contra
França -campiona de l’Europeu
davant la favorita Dinamarca-,
va lluitar pel tercer lloc contra
Croàcia, combinat que va im-

pedir als espanyols penjar-se la
medalla de bronze a l’anterior
Campionat d’Europa disputat
el 2012. Espanya va guanyar
per un ajustat 29 a 28.
García Robledo va ser un dels
jugadors destacats en els partits on va comptar amb més
minuts, contra les seleccions de
Dinamarca, fent cinc gols, i en
el partit de l’accés a semifinals
contra Macedònia, marcant 4
gols. En total, Antonio García
Robledo va aconseguir 14 gols
amb el 56% d’encert en tirs.

HAndbOL

HAndbOL

El Vallag baixa
al quart lloc
de Segona

Dimiteix la
presidenta del
Joventut Handbol

L’Handbol Club Vallag suma
una victòria, dos empats i una
derrota a la Segona Catalana,
grup A, des que va començar el
2014. Els llagostencs no aconsegueixen retrobar el camí continu de la victòria, fet que els
allunya de la primera posició,
que ocupa el Sant Cugat B amb
24 punts i un partit menys. El
Vallag després de 15 jornades
és quart amb 18 punts, a sis del
líder.

La presidenta del Joventut
Handbol la Llagosta, Montserrat Casas, va dimitir del seu
càrrec el 23 de gener per discrepàncies amb la direcció esportiva. Juntament amb Casas,
també van marxar els directius
José Luis Caña i Javier Córdoba. La ja expresidenta portava
la direcció del club des de la
seva fundació, l’any 2011. El
club preveu nomenar un nou
president en els propers dies.

Esports
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LA LLAGOSTenCA VA PujAr dueS VeGAdeS AL TerCer eSGLAó en ‘HALfPiPe’ i ‘SLOPeSTyLe’

paula macià, tercera a la
burton european d’snowboard
La llagostenca Paula Macià, de
tan sols 14 anys, va acabar en
tercera posició a la Copa Burton
European Open d’snowboard
de la categoria júnior en les
modalitats halfpipe i slopestyle.
La competició va tenir lloc del
13 al 19 de gener a la localitat
de Laax, dels Alps de Suïssa. És
la segona vegada que la rider de
la Llagosta participa en aquesta competició, de gran prestigi
especialment pel que fa a l’estil
lliure a la neu i que és puntuable
per als Jocs Olímpics d’hivern
en la màxima categoria.
Macià va pujar al tercer esglaó
d’aquesta competició per dues
vegades, després de signar dues
bones actuacions. En la modalitat de halfpipe, que consta d’una
rampa a totes dues bandes on
s’han de fer salts acrobàtics, va
quedar en tercer lloc per darrere
de la francesa Thalie Larochaix
i la suïssa Berenice Wicki, primera i segona respectivament.

Paula macià (esquerra) també és campiona d’espanya de wakeboard.

A la modalitat de slopestyle, que
consta d’un circuit d’snowboard
per fer salts, Paula Macià també va ser tercera, però a menys
distància de Thalie Larochaix,
primera, i la noruega Kjoll Eilertsen, segona.
La rider llagostenca porta des
dels cinc anys fent esports ex-

trems com l’snowboard, però
també practica skateboard i
wakeboard. Precisament del
wakeboard, una modalitat
d’esquí nàutic molt semblant
a l’snowboard però en aigua,
Paula Macià és la campiona
d’Espanya de 2013 i també de
2012.

fuTbOL SALA

fuTbOL

fuTbOL SALA

El FS Unión
Llagostense B
opta a l’ascens

El Viejas Glorias
lidera la Divisió
d’Honor

La Concòrdia
s’allunya de les
posicions d’ascens

El sènior B del FS Unión Llagostense manté totes les opcions d’assolir l’ascens. Els
llagostencs, després de 13 jornades disputades de la Segona
Territorial, grup B, ocupen el
tercer lloc amb 26 punts, a dos
de l’ascens a la Primera Territorial. Els de la Llagosta no tenen com a objectiu pujar, però
després de completar l’equador
del campionat es veuen amb
opcions d’ascendir. Pel que fa al
sènior A del FS Unión Llagostense, s’allunya de les primeres
posicions després de disputar
15 jornades, ja que ocupa el
sisè lloc amb 26 punts, a vuit de
l’ascens.

El CD Viejas Glorias se situa
líder de la Divisió d’Honor de
veterans després d’assolir cinc
victòries consecutives. Els llagostencs sumen 38 punts amb
un partit menys, després de 16
jornades, mentre que el segon
classificat, el Juan XXIII de Terrassa, suma 37 punts. D’entre
les cinc victòries consecutives,
els llagostencs van poder guanyar dos rivals directes pel títol
de lliga i fer-ho com a visitants,
a casa del Juan XXIII (2-3) i
del fins aleshores tercer classificat, el Sabadell Nord (1-5). Els
d’Óscar Muñoz sumen aquesta
temporada 12 victòries, dos
empats i dues derrotes.

El CD la Concòrdia no passa pel seu millor moment de
forma d’aquesta temporada a
la Divisió d’Honor femenina.
Les jugadores de Tati Torres
s’allunyen de les posicions de
privilegi per lluitar per l’ascens
i es posicionen a la zona mitjana-baixa de la classificació.
Concretament, després de 15
jornades, ocupen el vuitè lloc,
amb 21 punts, el que suposa sis
de marge respecte els llocs de
descens. Tan sols una jornada
abans, la zona perillosa estava
a quatre punts. Amb tot això,
no guanyen com a locals des
del passat 19 d’octubre, contra
l’Altafulla (4-0).

Et vols anunciar

al

truca i t’informarem

654 368 974
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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

Agenda

agenda
Febrer

Conejero i Manuel Gómez, membres

INTERCANVI

l’Asociación Rociera Andaluza

de la Plataforma Antiincineració de

l’actuació de la Casa de Antalucía de

Montcada i Reixac. A les 20 h, al Casal

Santa Perpètua de Mogoda, el Cen-

10 i dilluns

Popular La República

tro Cultural Andaluz de Montornès, el

INSCRIPCIONS PER A LA NIT DE

19 i dimecres

de Terrassa i els quadres de ball Aza-

XERRADA La fuerza de Georges Lu-

Andalucía de la Llagosta. A les 20 h, al

cas, una historia de superación y es-

Centre Cultural

XXI CONCURS DE FOTOGRAFIA

LES DONES Places limitades. Fins

DIA DE LA DONA Presentació de

al 28 de febrer. Preu: 12 euros. Lloc

fotografi es, fi ns al 19 de març, a Can

d’inscripció: Can Pelegrí

93 574 92 66

Pelegrí o a l’apartat de correus 32 de la

Casal d’Avis

93 574 27 46

Llagosta. Consulteu les bases al web

Casal Infantil

93 574 29 19

CatSalut Respon 061

NALS A partir de les 13 h, al local de

VIDEOFÒRUM Billy Eliot (quiero bai-

Juvenil Can Pelegrí

els dimarts, a les 18.30 h, a Can Pelegrí

lar), d’Stephan Daldry. A les 16 h, a

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

La Llagosta i els seus entorns. Inscrip-

TALLER DE TERÀPIES ALTERNATI-

Can Pelegrí

ga. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

cions i més informació, al Casal d’Avis

TALLER DE TEATRE Del 4 al 25, tots

93 545 15 60

VES Del 4 al 25, tots els dimarts, de

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

Deixalleria

93 544 85 81

16 a 17 h, a Can Pelegrí

ga. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

mossos d’esquadra 112

Juvenil Can Pelegrí
L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS a

ZUMBA Per a nois i noies de 12 a 16

i noies de 12 a 17 anys. De les 17.30

càrrec de Cristina García. A les 18.30

14 i divendres

a les 19 h, al Centre Cultural i Juvenil

h, a la Biblioteca de la Llagosta. Amb

Can Pelegrí. (Punt de Trobada Jove)

la col·laboració de Llagosta Language

màscara. Per a nois i noies de 12 a 17

22 i dissabte

de 10 a 12 h, a Can Pelegrí

policia Local

93 574 08 08

93 560 33 63 dia
630 88 12 50 nit

TALLER DE COSMÈTICA NATURAL

la nostra màscara. Activitat per a nois

7 i divendres
de Trobada J ove)

Taxis

PASSEJADA Caminem cap als cent.

TALLER DE MÀSCARES Decorem

Fins al 26 de febrer, tots els dimecres,

anys, de 17 a 18 h, a Can Pelegrí (Punt

93 574 27 68

26 i dimecres

a càrrec de Julián Corrón, metge na-

93 560 39 11

Sorea (aigua)

Jutsu. A les 16 h, al Centre Cultural i

21 i divendres

TALLER DE DOL amb Eva Villanueva.

OAC

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

har, Al Alba i Meritxell de la Casa de

fi òsof
l
i professor de Reiki Combat

Centre Cultural

Escola de Música 93 545 15 40

Centro Cultural Andaluz Nueva Carteya

12 i dimecres

http://fotoclublallagosta.es

93 545 15 50

112

amb

peranza, a càrrec de David Mingall,

CEM El Turó

emergències

CULTURAL

CONCERT Los Remotos, a les 20 h , al
Casal Popular La República

TALLER DE MÀSCARES Crea la teva
anys. De 17.30 a 19 h, a Can Pelegrí
(Punt de Trobada Jove)

9 i diumenge
DEGUSTACIÓ

PLATS

REGIO-

turista. A les 16 h, al Centre Cultural i

Center

TALLER DE CARNAVAL a càrrec de

XERRADA Contra la incineració a La-

Conchi Fernández. A les 11.30 h, a la

farge Cementos. A càrrec de José Luis

Biblioteca

27 i dijous

TALLER DE HENNA Activitat per a
nois i noies de 12 a 17 anys. De 17.30 a

Agenda
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19.30 h, al Casal del carrer de la Florida, 12. (Punt de Trobada Jove)

28 i divendres

CARNESTOLTES 2014 Consulteu la
programació d’activitats a la pàgina 11
o al web www.llagosta.cat
TALLER DE HENNA I DE MAqUILLATGE DE FANTASIA Activitat per a
nois i noies de 12 a 17 anys. De 17.30

reunions
de la paH

Festival benèfic
d’ajut als infants
dia 15 de febrer
Actuacions de La Pringá, l’escola La Room, Ricky Ricardo,
el quadre de ball de l’Asociación Rociera Sueño Rociero i
Lotokotó. En finalitzar, hi haurà discomòbil.
A les 22 h, al Centre Cultural. Donatiu: 5 euros.
Amb els diners que es recaptin, els organitzadors
compraran productes de primera necessitat per als
infants en establiments de la Llagosta, que seran lliurats per a la
seva distribució al departament d’Acció Social de l’Ajuntament

a 19.30 h, al Casal del carrer de la Florida, 12. (Punt de Trobada Jove)
qUARTA

PRELIMINAR

DEL

XX

CONCURS DE CANTE YUNqUE
FLAMENCO A les 21 h, al Centre Cultural (FECAC i Casa de Andalucía de
la Llagosta)

Març
5 i dimecres

CLUB DE LETURA i cafè tertúlia amb
Ana Gil, autora de Canto a mi tierra. A
les 16 h, a Can Pelegrí
L’HORA DEL CONTE amb Puri Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí
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JORNADES DE PORTES OBERTES DELS CENTRES EDUCATIUS
escola joan maragall
Dimecres 5 de març, a les 12 i a les 15.15 h
institut marina
Dimecres 5 de març, a les 18 h
escola Les Planes
Divendres 7 de març, a les 9.30 i a les 15.15 h
Centre de secundària balmes
Dimarts 11 de març, a les 18 h
escola Sagrada família
Dimecres 12 de març (12 i 15.10 h)
escola Gilpe
Divendres 14 de març, a les 10 i a les 15.30 h
escola bressol niu blau
Dissabte 5 d’abril, d’11 a 13 h
escola bressol Cucutras
Dimarts 8 d’abril, a les 10 h i a les 15.30 h

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

Farmàcies
de guàrdia
7-13 febrer botet naDaL
14-20 febrer CaLVo sÁnCHeZ
21-27 febrer Carreras arbat
28 feb. - 6 març botet naDaL
7-13 març CaLVo sÁnCHeZ
14-20 març Carreras arbat
21-27 març botet naDaL
28 març - 3 abril CaLVo sÁnCHeZ
4-10 abril Carreras arbat
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)
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Entrevista

Fem poble

Marina millán
És la portera de la selecció catalana d’handbol en la
categoria infantil. A principis d’any, es va penjar l’or al
Campionat d’Espanya, un fet històric per a la Federació
Catalana d’Handbol ja que s’assoleix per primer cop

“

m’agradaria
seguir les passes
d’antonio García
robledo

-D’entrada, moltes felicitats,
Marina per la medalla d’or.
Quines són les teves sensacions després d’assolir el
Campionat d’Espanya amb la
selecció catalana?
-La veritat és que, quan va acabar el partit, va ser un gran
moment. Totes les jugadores
estàvem eufòriques. Ara ho recordo i se’m posen els pèls de
punta. Molt emocionant.
-A la final, Catalunya va guanyar la Comunitat Valenciana
(26-23). Com recordes aquest
partit?
-La sensació entre entrenadors
i jugadores era de cansament
físic després de tots els partits
que havíem disputat, però vam
sortir amb confiança a la pista
i això ens va ajudar molt. Totes teníem molta confiança en
l’equip. A la segona part, al minut 10, vaig patir una lesió torçant-me el turmell, però tenim
una bona banqueta i vam poder
continuar endavant i guanyar la
medalla d’or.
-Per primera vegada en cate-

goria infantil femení la selecció catalana ha guanyat l’or al
Campionat d’Espanya. Quin
és el secret d’aquesta generació de jugadores?
-El secret és que des del principi
sabíem que ens costaria, que seria difícil, però també teníem la
sensació que estàvem en el bon
camí. Sobretot teníem ganes i la
il.lusió d’intentar aconseguirho tot en el campionat.
-L’any passat, havies disputat
la Granollers Cup amb la selecció catalana, però aquest
ha estat el teu primer torneig
oficial amb la selecció catalana. Que suposa per a tu?
-La veritat que al principi sempre tens una mica de por per
creure que no arribaràs a donar-ho tot, però després, quan
ha acabat tot el que he viscut, te
n’adones que ho vaig fer bé, que
vaig fer un bon paper.
-Heu guanyat tots els partits
del campionat superant les
seleccions de Melilla, Extremadura, Astúries, Andalusia,
Madrid i la Comunitat Valen-

més que les
felicitacions, et
queda haver
fet història
L’objectiu amb
el bm la roca
és quedar
primeres

ciana. Què us han dit a la Federació?
-Ens han felicitat, però, més que
les felicitacions, et queda haver
assolit un fet històric.
-De tot el Campionat
d’Espanya, quina recordes
com la teva millor jugada
sota els pals?
-Recordo el partit contra la
selecció d’Astúries, per poder
passar a les fases finals. En un
contraatac vaig haver de sortir
per fer una aturada i la veritat
va ser força bona.
-A banda de jugar amb la selecció catalana, portes quatre
temporades al BM la Roca.
Aquesta temporada esteu a la
part alta...
-Sí, però vam començar la temporada una mica sense saber
com seria la dinàmica de l’equip
i això va comportar un canvi
d’entrenador. Després va millorar la situació i vam anar guanyant partits.
- Estant a la part alta, quin és
l’objectiu?
-L’objectiu és quedar primeres

de grup. De moment, anem líders i volem lluitar pel campionat a la següent fase.
-El principal rival és el Granollers?
-És el partit que més intensament vivim. De fet, contra el
Granollers, va ser el primer
partit que vam perdre i esperem
la tornada per poder fer alguna
cosa bona contra elles.
-Com et veus d’aquí a uns
anys?
-No ho sé, m’agradaria continuar fent handbol i intentar
arribar molt lluny, però no és
senzill, qui sap. Els estudis són
molt importants, però l’handbol
també. Els estudis em van bé,
estudio al col.legi Balmes i, de
moment, ho puc compaginar
força bé.
-A la Llagosta tenim alguns
referents d’handbol, com és
el cas de l’Antonio García
Robledo. Quin és el teu?
-Doncs tinc molts referents a
l’handbol, i és clar, m’agradaria
i molt seguir les passes
d’Antonio García Robledo.

