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Emotiu pregó d’Aspayfacos 
a la Festa Major 2015

CULTURA L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT VA DONAR EL TRET DE SORTIDA OFICIAL DE LES FESTES

L’alcalde i alguns regidors,a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Llagosta, després del pregó protagonitzat per l’entitat local.

La colla dels Volats s’imposa en la tercera 
edició de l’Engreskada i ja suma dues
victòries per una dels Saltats

L’informatiu 08CENTVINT us 
ofereix un especial (pàgines 
centrals) amb tota la
programació d’actes, que
tindran lloc del 16 al 25 d’octubre

CULTURA

4a Setmana
del Teatre
de la Llagosta

ESPORTS

La Concòrdia
inicia la lliga a
Segona Nacional

12

La festa del canvi d’ubicació 
d’alguns escenaris habituals
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La Festa gran de la Llagosta va
omplir carrers i places d’activitats
Els quatre dies de Festa Major de la Llagosta van acabar 
amb el veredicte de l’Engreskada, que van guanyar els 
Volats, i l’espectacle de fi de Festa. Aquesta ha estat la 
primera vegada que una comissió de Festa Major ha
participat en la preparació de la programació d’activitats
i ha introduït importants novetats, com el canvi d’escenaris

Lliurament del premi de l’Engreskada 2015 als caps de la colla dels Volats, l’última nit de la Festa Major.

Una vegada passada la Festa Major, l’Ajuntament ha

decidit fer tot un seguit d’accions per conèixer l’opinió de 

la ciutadania. D’una banda, realitzarà 372 enquestes a peu 

de carrer a persones majors de 15 anys. Altres

destinataris seran els veïns del voltant de la plaça de 

l’Alcalde Sisó Pons, on s’ha ubicat el nou escenari. Per 

últim, qualsevol veí i veïna pot donar la seva opinió al

formulari que es troba al web municipal (www.llagosta.

cat). Les dades serviran per tal que els organitzadors

sàpiguen quina acollida han tingut els canvis introduïts i

tenir-ho present a l’hora de preparar la Festa Major 2016.

ENQUESTA CIUTADANA

“es nota que la gent va 
agafant rodatge i  això ens 
ajuda també ens ajuda”

“ha estat la Festa Major de la 
gent, que ha participat i l’ha 
disfrutat”

XAVI HERRERO
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“Aquesta 
mesura era prioritària i s’hi 
ha treballat des del primer 
dia per solucionar-ho”

“s’han hagut de reajus-

Millora de la seguretat a les 
portes de l’escola J. Maragall

Les agents cíviques, a les portes de l’escola Joan Maragall.

Més ajuts per a l’escolarització
ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS A L’OAC (AJUNTAMENT) FINS AL 15 D’OCTUBRE

“s’incrementaran 
substancialment”

“A més, 
s’estan realitzant amb èxit 
les gestions per incrementar 
els ajuts que provènen del 
Consell Comarcal i la Dipu-
tació de Barcelona”

- 08CENTVINT

VALEO. 

SOLIDARITAT

Gran resposta en les 
captacions de sang

OCUPACIÓ

Torna a funcionar
la màquina del SOC

OBRES

L’Ajuntament ha fet obres al camp de futbol 

tar els horaris de les agents 
cíviques, a les quals volem 
agrair la seva predisposició 
a col.laborar per reforçar la 
seguretat a la porta d’aquest 
col.legi”
“calia solucionar la diferèn-

cia de tractament que rebia 
l’alumnat del Joan Maragall”

- 08CENTVINT
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cas Va-
lentine

Continua la defensa legal 
per un Can Milans verd

Una part dels terrenys de Can Milans, amb la factoria de l’empresa Valentine al fons.

- XAVI HERRERO

Al ple de setembre es va aprova per assentiment una 

moció de suport a l’acollida de població refugiada 

dels conflictes armats a la Mediterrània. L’Ajuntament 

s’adhereix d’aquesta manera als plans del Fons Català per 

a la Cooperació i el Desenvolupament, que contemplen 

tot un seguit d’ajuts als refugiats i mesures per socórrer 

les persones que han de fugir dels seus països. També 

es vol donar suport als municipis que acullen en primera 

instància els refugiats. Un altre punt és l’ajuda als països 

limítrofs a les zones de conflicte i, per últim, planificar 

l’acollida de refugiats a casa nostra.

AJUDA ALS REFUGIATS
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SOLIDARITAT. 

- 08CENTVINT

C’s guanya a la Llagosta les 
eleccions del 27 de setembre

El web del 08CENTVINT 
amb 6.751 usuaris

LA PARTICIPACIÓ CREIX FINS AL 76,1% A LES AUTONÒMIQUES DAVANT EL 65,7% REGISTRAT EL 2012

RÀDIO LA LLAGOSTA INICIA UNA NOVA TEMPORADA I RECUPERA ELS BUTLLETINS INFORMATIUS

OBRES

Reforma de l’església 
de Sant Josep

SOLIDARITAT

Mulla’t 2015
al CEM El Turó

EDUCACIÓ

El Centre de Formació d’Adults inicia les 
classes del curs 2015-16

JUANJO CINTAS
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Reducció de 24.680 euros 
anuals en càrrecs polítics

L’alcalde, Óscar Sierra, durant el ple celebrat per l’Ajuntament de la Llagosta el 2 de juliol.

COMERÇ

- J. C.

OCUPACIÓ

Acord entre 
Lékué i plantilla 
per l’ERO

“s’han aconseguit les millors 
condicions possibles” 

 

- JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

MEDI AMBIENT

Petició per
millorar la
qualitat de l’aire

- 08CENTVINT

Balanç positiu
de la Segona
Festa del Comerç

- JUANJO CINTAS
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La Llagosta tindrà quatre nous 
desfibril·ladors a l’octubre

Sessió pràctica del curs sobre l’ús dels desfibril.ladors a Can Pelegrí.

Nous horaris de la Biblioteca
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS, L’EQUIPAMENT ORGANITZARÀ ACTIVITATS DIVERSES

- JUANJO CINTAS

PROTECCIÓ CIVIL. 

CULTURA

10è festival de La 
Flamenca

La guitarra y el pueblo

HABITATGE

Quatre anys de la 
PAH a la Llagosta

CULTURA

Festa en honor a Santiago Apòstol

- 08CENTVINT
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“La gent s’ha d’implicar més, 
falta més participació”

El regidor a prop 

Fran

Ruiz

35 anys. Tècnic
Superior en Educació 
Infantil. És membre
de diverses
entitats locals

- Vostè s’estrena com a regi-
dor, com han estat aquests 
primers mesos?

- Per què es va ficar en el món 
de la política?

- Recomana als joves fer po-

lítica?

- Què cal millorar a la Lla-
gosta en dues de les àrees en 
les quals vostè té responsabi-
litats, Infància i Joventut?

- I, en general, què li manca a 
la nostra població?

- Quin és el seu lloc preferit 
de la Llagosta?

- JUANJO CINTAS

“M’agrada molt el 
passeig de l’Onze 
de Setembre, hi 
ha molta vida”



C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal

PSC
 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Óscar Sierra Gaona
Alcalde
Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia, Hisenda, Recursos Humans i 
Igualtat
Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
Civisme i convivència i Cultura
Raúl Valero Martínez
Regidor de Planifi cació i Actuacions Estratègiques, 
Urbanisme i Indústria
Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació, Solidaritat i
Serveis Socials
Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor d’Habitatge, Serveis municipals, Obres i
Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i
Sostenibilitat i Esports
Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor d’Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i 
Societat del Coneixement

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

CDC
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

ICV - EUiA
 gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo, 
Marta Melgar Hervás, Jesús Ríos Santos i Jordi 
Alonso Fumadó

Jordi Sabanza Jiménez i Sonia Sánchez Ponce

La Piulada

Ja ha arribat la tardor! Us convidem a participar 
de les dues darreres sortides dels Gegants de la 
Llagosta... http://fb.me/6ZMfRdGEQ

Gegants Llagosta @GegantsLlagosta / 23 de set.

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat

AJUNTAMENT 93 560 39 11

ENTITATS

Social

Aspayfacos

Fundació: 1976

Membres: 20 famílies

Seu social: Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí, carrer 

de Jaume I, 7-9

Adreça electrònica: aspayfacos@gmail.com

Telèfon: 626 65 35 09

Web: aspayfacos.wordpres.com

Facebook: Aspayfacos La Llagosta

FITXA

Aspayfacos és una de les enti-
tats més antigues de la Llagos-
ta. Un grup de pares i mares 
amb fi lls amb discapacitat psí-
quica (diversitat funcional) van 
unir inquietuds i esforços en 
un moment en el qual la seva 
integració social era molt com-
plicada. Eren els primers anys de 
la democràcia quan van decidir 
que això havia de canviar. Les 
primeres reunions per fundar 
l’entitat es van fer a l’antiga 
farmàcia Botet - Piró, a la plaça 
d’Antoni Baqué.
La diversitat funcional és un 
nou concepte que vol expressar 
que tots tenim diverses capaci-
tats. Sota el paraigües d’aquest 
nou concepte, tots tenim diver-
sitat funcional. No obstant, al-
gunes persones neixen o patei-
xen al llarg de la vida un tipus 
de discapacitat que els difi culta 
en major mesura viure amb més 
normalitat. És responsabilitat 
de tots trobar solucions per fer 
més fàcil la vida dels que tenim 
al costat amb les seves diversi-
tats característiques.
Els seus pares i mares s’han anat 
trobant amb moltes difi cultats. 

INTEGRACIÓ SOCIAL

El relleu
generacional ha 
permès donar un 
nou aire a l’entitat

No es tractava només d’educar 
un infant, sinó de trobar les ei-
nes per atendre les seves neces-
sitats especials: un centre edu-
catiu, un lloc de feina, espais 
per al seu lleure...
Avui, aquells infants ja passen 
dels 40 anys i a la nostra loca-
litat poden practicar esports, 
participar a diferents projectes 

i disposar d’espais per al temps 
lleure.
Després de molts anys treba-
llant, amb els alts i baixos que 
pateix tota entitat, Aspayfa-
cos viu un bon moment. Amb 
l’arribada d’un relleu genera-
cional, sumat a l’experiència 
dels membres més antics, s’ha 
pogut donar una nova empenta 
a l’entitat.
Durant el darrer curs, han cui-
nat, han tocat instruments, han 
muntat a cavall, s’han banyat a 
aigües termals... Tot el que fan 
ho vam poder veure al muntat-
ge que va servir d’introducció 
al pregó de Festa Major, que va 
protagonitzar Aspayfacos.
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La crisi econòmica ha potenciat els darrers 
anys la recerca d’alternatives tant per part de 
companyies com de programadors escènics. 
Arran d’aquesta situació, que afecta tant a ar-
tistes professionals com al teatre amateur, cada 
cop són més els grups que decideixen actuar 
a espais no convencionals que generen menys 
despesa i alhora potencien la proximitat en-
tre l’espectador i l’artis-
ta. Aquest últim factor ha 
generat, precisament, un 
efecte transformador en 
la relació entre el públic i 
els actors, una sinergia que 
trenca barreres i exprimeix 
les emocions.
Aquest eix central, el teatre 
en espais no convencionals, 
va guiar la Tercera Setmana 
del Teatre i es consolida 
en aquesta quarta edició, que compta amb 
una desena de propostes a l’entorn del tema. 
Aquest any més que abans, la Setmana del 
Teatre a la Llagosta descobreix espais íntims 
(patis interiors, comerços, casa particular, etc.) 
i brinda al públic l’oportunitat de deixar-se 
sorprendre i participar als espectacles.
Enguany, també s’han canviat les dates de 
l’estiu a la tardor per tal d’aplegar més gent, 
especialment famílies, ja que la majoria dels 

4a Setmana 
del Teatre de la Llagosta

DEL 16 AL 25 D’OCUBRE DE 2015

actes s’adrecen a aquest tipus de públic.
Com a edicions anteriors, la Setmana del 
Teatre acull teatre professional, cinefòrum, 
tallers, espectacles familiars, activitats com-
plementàries i la Mostra 4.0, que aquest any 
surt del Centre Cultural per visitar diferents 
escenaris reals que aproparan la interpretació 
al públic assistent. 

La Quarta Setmana del 
Teatre és una iniciati-
va de la Regidoria de 
Cultura i una comissió 
integrada pels col·lec-
tius teatrals de la Lla-
gosta (TELL, TELL 
Júnior, Jump, La Ale-
gría de Vivir, Amics 
de la Cultura, Bobom-
bín Teatro i Nanocos-
mos Teatre). També 

compta amb la col·laboració i la participació 
del Taller de Teatre de la Biblioteca de la Lla-
gosta i del mateix equipament municipal, que 
ofereix activitats complementàries en el marc 
del programa. 
A les següents pàgines d’aquest especial 
trobareu diferents reportatges i articles so-
bre les activitats i a la darrera pàgina, una 
agenda amb tota la informació pràctica de la 
Quarta Setmana del Teatre de la Llagosta. 

La quarta 
edició trasllada 
el teatre a 
espais no 
convencionals
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Animals de companyia és un de les comèdies revelació de la temporada. Escrita per la jove actriu, 
poetessa i dramaturga Estel Solé, explica el sopar que fan un grup d’amics -Eduard Buch, Martina 
Tresserra, Míriam Tortosa i Jacob Torres - per donar la benvinguda a la Beth (Mercè Martínez), 
que torna a casa després d’estar dos mesos internada en un centre psiquiàtric. La festa sorpresa, 
però, es complica quan un dels amics destapa un secret inesperat. A partir d’aquí, la celebració 
tomba de l’alegria a l’ira que desferma la revelació, moment en el qual els personatges treuen el 
pitjor de cadascun d’ells.
Amb aquesta obra, Solé posa en entredit el valor 
de l’amistat i fa relluir la necessitat d’afecte que tots 
busquem desesperadament, fet que ens converteix, 
sovint, en animals de companyia.
Animals de companyia també és el debut d’Estel 
Solé en la dramatúrgia. Abans de poder estrenar-se al 
Teatre Capitol de Barcelona, l’obra va haver recórrer 
els menjadors de cases i espais particulars, perquè cap 
sala no volia acollir-la. A domicili, en canvi, l’obra ha 
viatjat per tot Catalunya, El Salvador, Guatemala, Santo 
Domingo i Mèxic.

Parc King Teatre és un festival de teatre i animació a l’aire lliure 
que es desenvolupa al Parc Popular de la Llagosta. Enguany, 
l’activitat celebra la segona edició i ho fa amb cinc noves 
propostes de diferents disciplines escèniques de 15 minuts de 
durada que se succeeixen una darrera l’altra, com als cabarets. 
Cada actuació és introduïda per un presentador que ajuda a 
lligar totes les històries.

Animals de companyia 
Dissabte 17 d’octubre 20 h
Centre Cultural
Gènere: Teatre adults
Direcció: Estel Solé
Intèrprets: Mercè Martínez i 
altres
Preu anticipada: 9 euros
Preu taquilla: 12 euros
Venda d’entrades a l’OAC

Parc King TeatreAnimals de companyia 
El teatre professional, amb Mercè Martínez

Cinefòrum: Noviembre
La primera proposta de la Setmana del Teatre 
és un cinefòrum. El 2003, Achero Mañas va 
escriure i dirigir la seva segona pel·lícula,  
Noviembre. L’obra, filmada com un fals 
documental, explica la història d’Alfredo 
(Óscar Jaenada), un actor idealista i amb 
esperit revolucionari que se’n va a Madrid a 
estudiar interpretació. Allí formarà un grup de 
teatre  anomenat Noviembre, que transformarà 
el carrer en el seu escenari per interpel·lar els 
vianants i fer-los sentir vius.
El film tracta a la perfecció el motiu d’aquesta 
edició, el teatre en espais no convencionals. En 
acabar la projecció, el Centre Cultural acollirà 
un debat.

Cinefòrum
Pel·lícula: Noviembre 
Divendres 16 d’octubre 19 h
Centre Cultural
Gènere: Drama-comèdia 
Direcció: Achero Mañas

En acabar la projecció, es 
farà un debat amb el públic 
assistent

Teatre i animació al Parc Popular

Parc King Teatre 
Diumenge 18 d’octubre 18.30 h
Parc Popular

Amb la participació de les companyies:
• Los increïbles (clown) 
• Boboli Teatre - Out of office (teatre gestual i titelles)
• Constantinopla (comèdia) 
• NI-NIS (comèdia de l’absurd) 
• Desconcert- Gerard Riu (clown)

Presentador: Ionai Ramírez
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JORNADA DE TALLERS ESPECTACLE FAMILIAR ALTRES ACTIVITATS

A la Llagosta s’ha comès un crim 
terrible. El públic serà l’encarregat de 
descobrir qui ha sigut l’assassí, però 
no estarà sol. Un equip d’elit de la 
policia l’acompanyarà i el guiarà per 
diferents escenaris per tal que vagi 
seguint tota la trama i pugui treure les 
seves pròpies conclusions. Tothom 
és sospitós. Tothom tenia motius per 
matar. Tothom ho nega. Però...qui és 
el culpable?

Aquesta es la 
proposta que 
fan els diferents 
grups de teatre 
de la Llagosta 
que participen 
a la Mosta 4.0.  
Enguany, la 
representació surt de l’escenari del 
Centre Cultural per anar a una casa 
particular, l’obrador del Forn Ribas 
i el celler Boreal. A cada indret es 
representarà una part de l’obra teatral. 
El Centre Cultural serà el punt d’inici 

públic, que es desplaçarà en microbús, 
tindrà l’oportunitat de viure cada 
escena com si fos la vida mateixa. Els 
actors i les actrius seran molt a prop, fet 

de misteri, plena d’humor i apta per a 
tots el públics. Com els escenaris són 

espais reduïts l’aforament està limitat 
a 24 persones per representació. Està 
previst que a cada ubicació es realitzin 
cinc repeticions, que el públic podrà 
seguir de forma seqüenciada. En total 
120 espectadors podran gaudir d’un 
espectacle innovador. 

La direcció d’aquest muntatge ha estat 
encarregada a la Cia. la Reial, una 
companyia especialitzada a fer teatre 

a escenaris no 
convencionals. 
En l’obra 
participen els 
grups locals de 
teatre TELL 
júnior, l’Escola 
de teatre TELL, 
JUMP, La 

Alegría de Vivir, Amics de la Cultura, 
Bobombín i Nanocosmos Teatre. 
L’espectacle es representarà el 
diumenge 25 d’octubre a partir de les 
17 h.  Les invitacions per veure l’obra 
són gratuïtes i es podran recollir a 
partir del dia 13 d’octubre a l’OAC, 
un màxim de dues per persona. 

La Mostra de la Setmana de Teatre 
ja és un clàssic. En cada edició, els 
diferents grups teatrals del municipi 
preparen un espectacle conjunt que no 
deixa indiferent el públic assistent. 

La Setmana del Teatre neix i es desenvolupa amb 
una clara vocació pedagògica i entenent que tots 
els projectes culturals han de complir una funció 
social i integradora. Per aquest motiu, proposa una 
jornada de tallers a Can Pelegrí amb dues propostes 
de diferents àmbits escènics.
D’una banda, el titellaire Nelo Sebastián, amb una 
llarga experiència també com a clown i músic, 
impartirà un taller de creació de titelles. De l’altra, 
l’actor i dramaturg Màrius Hernández, exdirector 
de Nanocosmos Teatre, farà una masterclass 
d’interpretació per a adults.
Els tallers es faran el divendres 23 d’octubre; a 
les 18 h, el de creació de titelles i a les 19.30 h, el 
d’interpretació per a adults. Les inscripcions són 
gratuïtes i es poden fer a l’OAC i a Can Pelegrí a 
partir del dilluns 5 d’octubre.

En aquesta edició de la Setmana del Teatre, no podia 
faltar un espectacle per a tota la família i a l’aire 
lliure, com ja és tradicional. 
La companyia Txo Titelles (Nartxi Azkargorta i 
Esther Cabacés) aterra a la Llagosta amb la legió de 
putxinel·lis de l’espectacle Circ Cabaret Armando 
Rissotto.
Tota la família podrà gaudir de la història de 
l’Armando Rissotto, un vellet sensible i amant 
de la bona cuina que és mosso de pista, director 
i presentador d’un espectacle de varietats molt 
especial. Presentat com si fos la carta d’un menú 
exquisit, els artistes d’aquest cabaret desfilen per la 
pista per formar un menú d’allò més saborós.
L’espectacle, un homenatge al circ i a les varietats, 
està dirigit per Jordi Llop i tindrà lloc al Parc Popular 
el dia 18 d’octubre a les 13 h.

El grup del Taller de Teatre de la Biblioteca puja 
dalt de l’escenari del Centre Cultural amb un 
muntatge teatral amb tres històries ben diferents. La 
primera peça, Negra nit a la Pineda Fosca, critica la 
Inquisició en un relat que inclou bandolers i dones 
acusades de bruixeria. La segona obra és una versió 
lliure del clàssic de Zorrilla Don Juan Tenorio. El 
triplet escènic es tanca amb l’auca ecologista de 
com la Llagosta va perdre les seves fonts, rius i 
llacs, una denúncia a la desaparició dels recursos 
hídrics de la Llagosta. La representació serà el 
dimarts 20 d’octubre a les 18 h.
D’altra banda, la Biblioteca acull el taller Fem 
teatre d’ombres, conduït per Puri Ortega. Els 
infants podran fer el seu titella i després aprendre 
a escenificar amb un focus que projectarà l’ombra 
a la paret.

Mostra 4.0: 

Un espectacle amb 
diferents escenaris 
reals que farà que el 
públic es desplaci

La Llagosta negra

Mostra 4.0 
La Llagosta negra
Diumenge 25 d’octubre a partir de les 17 h

Direcció i dramatúrgia:  Laia Alsina i Jordi Centelles (La Reial)

Intèrprets:   TELL júnior, l’Escola de teatre TELL, JUMP,   
  La Alegría de Vivir, Amics de la Cultura,    
  Bobombín i Nanocosmos Teatre. 

Horari d’inici de cada representació al Centre Cultural:
Grup 1: 17.00 h
Grup 2: 17.45 h
Grup 3: 18.40 h
Grup 4: 19.45 h
Grup 5: 20.20 h
Les invitacions estan limitades a 2 per persona i estaran 
disponibles a l’OAC a partir del 13 d’octubre
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Divendres 16 
19 h - Centre Cultural

Cinefòrum
Projecció de la pel·lícula 
Noviembre i posterior debat. 

teatre en espais no convencionals.

Dissabte 17 
19 h  -  Centre Cultural

Teatre professional:
Animals de companyia,
amb Mercè Martínez 

personatges i el pitjor de cadascun. 

Venda d’entrades a l’OAC

Dimarts 20
18 h - Centre Cultural

Teatre
El grup del Taller de Teatre 
de la Biblioteca ens presenta 

Fosca, una versió lliure de Don 
Juan Tenorio i un auca sobre la 

Dimecres 21

Taller infantil
Fem teatre d’ombres

un taller on els nens i nenes 
elaboraran el seu propi titella i 

Divendres 23 
Can Pelegrí

Jornada de tallers 
A les 18 h, Taller de creació de 
titelles, -
tián Vera.
A les 19.30 h,  Taller d’interpre-
tació per a adults,

Diumenge 18
13 h - Parc Popular

Espectacle familar
Circ Cabaret Armando Rissotto 
de la CiA. Txo Titelles

varietats. Espectacle de titelles de 
 

Diumenge 18
18.30 h - Parc Popular

Parc King Teatre
El Parc King Teatre proposa un 

l’activitat teatral en un espai 
reduït i poc convencional (el 

d’aconseguir una relació estreta 
entre l’artista i el públic. Durant  

totes elles enllaçades per un 
presentador.

gestual i titelles), Constantinopla 

l’absurd), Desconcert- Gerard Riu 

Diumenge 25
A partir de les 17 h 

Mostra 4.0
La Llagosta negra

de descobrir qui ha sigut l’assassí, 

i pugui treure les seves pròpies 
conclusions. Un recorregut que 
se inicia al Centre Cultural i que 

 de 

per persona i estaran disponibles 
a l’OAC a partir del 13 d’octubre.

 

AGENDA DE LA 4a SETMANA DEL TEATRE



La veu del poble  Què us han semblat els nous espais de les activitats de la Festa Major 2015?

IVÁN GARCÍA
21 anys

MARÍA ROSA MARTÍNEZ
63 anys

JUAN ANTONIO GIMBERT
52 anys

LUIS VILLACRES
33 anys

DANIEL TRALLERO
19 anys

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Juanjo Cintas, Xavi Herrero, Mariona 
Rabasa i José Luis Rodríguez Beltrán). Assessorament lingüístic: Impressió i Publicitat: Disseny original: Distribució: 
Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.500 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail: 08centvint@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta

Cartes Temps de memòria

Principis de la dècada de 1980. Los lagos

furtiva

Fotografia procedent de l’Arxiu municipal de la Llagosta

Refugiados

Daora, la Llagosta
amb el Sàhara
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no

no

Fin del experimento

Cataluña somos todos

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Partit Popular

LO QUE REALMENTE IMPORTA

CAL CONSTRUIR, NO DESTRUIR

INICIO DEL EXPERIMENTO

EXERCICI D’ADIVINACIÓ

ES MÁS LO QUE NOS UNE

TOT ÉS POSSIBLE

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Ciutadans
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15 d’octubre, de 17 a 19 h
JORNADA DE SEGURETAT VIÀRIA
Circuit per a bicicletes amb senyals de trànsit 
Activitat adreçada a infants. Els participants 
hauran de portar la seva bicicleta
Al Parc Popular

Diumenge 18 d’octubre a les 10.30 h 
19a BICICLETADA POPULAR 
Inscripcions a l’OAC
Sortida i arribada al Parc Popular
Col·labora: BTT Bikers

SESSIONS DE CICLO OUTDOOR
A les 11.30 i 12.30 h
Inscripcions a: Glitters Make Up, 
Av. del Primer de Maig, 9 
Al Parc Popular
Organitzen: BTT Bikers i VIP’S

TALLER DE MANTENIMENT BÀSIC DE BICICLETES
En finalitzar la bicicletada 
Al Parc Popular
Organitza: Gonzalvo Ciclosport

Del 5 al 18 d’octubre 
CONCURS FOTOGRÀFIC SETMANA DE LA MOBILITAT 2015
El concurs fotogràfic Setmana de la Mobilitat consisteix en 
la publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat 
sostenible amb l’etiqueta #mobilitatlallagosta15 a la xarxa 
Twitter i/o Instagram. Un jurat en triarà les que consideri 
millors i les premiarà segons estableixen les bases. Consultar 
les bases a www.llagosta.cat

17 d'octubre, a partir de les 11 h
MILLA POPULAR SOLIDÀRIA
Inscripcions el mateix dia a l’escola Joan 
Maragall. Donatiu sol·lidari de 3 euros
Al passeig del Pintor Sert
Organitza: Club Fondistes la Llagosta

GONZALVO
CICLOSPORT

DEL 12 AL 18 D’OCTUBRE



EL SÈNIOR DEBUTA A LA TEMPORADA 2015-16 AMB UNA VICTÒRIA A LA PISTA DELCASTELLDEFELS (1- 3)

El Club Deportivo la Concòrdia inicia
la temporada a la Segona Nacional

Les jugadores de l’equip llagostenc, en el seu debut de lliga a la pista del Castelldefels.
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“Tinc la plantilla que 

Els dos sèniors
del Llagostense
estrenen categoria

Juan Gutiérrez
fitxa pel Nantes
de França

L’equip va posar la directa 

fa cinc anys quan

jugava a la Segona

Catalana, perquè des 

d’aleshores ha anat pujant 

categories fins arribar a la 

Segona Nacional, segona 

màxima competició esta-

tal. El conjunt llagostenc 

està a un pas de l’elit del 

futbol sala femení.

TRAJECTÒRIA
volia tenir i aquesta és la re-
alitat. Hem pogut treballar 
molt bé, però em queda molt 
per fer. Hem fet sis fitxatges 
que gairebé és la meitat de 
la plantilla i no aconsegui-
rem els nostres objectius si 
no som un equip dins de la 
pista”

“degut 
als perfils de les  jugadores”

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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EL PRESIDENT D’HONOR DEL CLUB, CLEMENTE REQUENA, LLIURA UN TROFEU ALS JUGADORS DE LA TEMPORADA 2014-15

El Club Deportivo Viejas Glorias
homenatja l’equip campió del 2014-15

L’equip, el dia del partit contra el Joan XXIII. FOTO: JUAN CARLOS ARROYO

ESQUÍ NÀUTIC

FUTBOL

Judith Fernández, 
al Tremblay
de França

Paula Macià
participa a 
l’Europeu d’Itàlia

El CE la Llagosta renova la plantilla

L’AMATEUR INICIA UN NOU PROJECTE A LA QUARTA CATALANA AMB L’OBJECTIU DE LLUITAR PER LES PRIMERES POSICIONS

“Tenim un equip 
que encara s’ha de conèixer. 
En els primers entrenaments 
hem insistit en la forma de 
jugar i que tots es coneguin. 
És complicat fer un equip de 
nou”

 J. L. R.

“Hi ha molt bon am-

bient a l’equip. Som un con-
junt de veterans i aquests són 
els detalls necessaris”

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ



EL DERBI LLAGOSTENC ES JUGARÀ DISSABTE AL POLIESPORTIU ANTONIO GARCÍA ROBLEDO

Vallag i Joventut B s’enfronten 
en la primera jornada

El sènior de l’HC Vallag, durant la pretemporada. FOTO: HC VALLAG
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 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

EL SÈNIOR A S’ESTRENA EN LLIGA CONTRA LES FRANQUESES

Canvi d’entrenador al 

sènior A del Joventut

 J. L. R.
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ELS LLAGOSTENCS ES FORMEN A LA SALA DE LES VIRTUTS MARCIALS DEL BUTOKUDEN

Cinc membres de l’Okinawa 
Team són condecorats al Japó

Els llagostencs, a la porta del Butokuden amb la medalla.

ATLETISME

Gracia, distingit per 
la Federació

ATLETISME

Bocanegra participa 
al Mundial de Lió

JUDO

El Judo la Llagosta s’anomena ara Club 
Judo Karate la Llagosta 

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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Octubre

4 I diumenge

ENTRENAMENT DE LES SELEC-

CIONS CATALANES femenines 

d’handbol (infantil i cadet). De 15.30 

a 20 h, al Poliesportiu Antonio García 

Robledo

CONCERT CONTRA LA DROGA A 

les 17 h, al Centre Cultural (MBIA - 

Iglesia Odres Nuevos)

7 I dimecres

CLUB DE LECTURA Astrid y Vero-

nika, de Linda Olson. A les 16 h, a Can 

Pelegrí (Biblioteca) 

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca

XERRADA Els problemes que afec-

ten al comerç. Com superposar allò 

positiu al negatiu, a càrrec de Víctor 

Küppers, llicenciat en Administració i 

Direcció d’empreses i doctor en Hu-

manitats. A les 20.30 h, a la Sala de 

Plens (ACiS)

11 I diumenge

VUITÈ ANIVERSARI DE LA MBIA - 

IGLESIA ODRES NUEVOS A les 11 

h, al Centre Cultural

14 I dimecres

VIDEOFÒRUM No se aceptan devo-

luciones, d’Eugenio Derbez. A les 16 

h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca

21 I dimecres

XERRADA Quines comissions estan 

mal cobrades? Com puc reclamar-les. 

En col·laboració amb l’Ofi cina Munici-

pal d’Informació al Consumidor. A les 

16 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

24 I dissabte

AGEGANTA’T per a La Marató 2.0. A 

la plaça d’Antoni Baqué, d’11 a 19 h 

(Colla Gegantera de la Llagosta)

 25 I diumenge

SORTIDA DELS GEGANTS DE LA 

LLAGOSTA a Sant Adrià de Besòs 

(Colla Gegantera de la Llagosta)

28 I dimecres

XERRADA Mites i realitats entorn a 

l’alimentació, a càrrec de Lluís Julián.

A les 16 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

29 I divendres

SESSIÓ INFORMATIVA sobre el pro-

cés d’elaboració del PIA (Programa 

Individual d’Atenció), per a persones 

amb grau de dependència. A les 10 h, 

al Centre Cultural

Castanyada

27 I dimarts

RECITAL Per Tots Sants, relats de 

por a la Biblioteca. A càrrec del taller 

de contes de la Biblioteca, amb la 

col·laboració de l’Escola municipal de 

Música. A les 21 h, a la Biblioteca

28 I dimecres

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS, 

ESPECIAL HALLOWEEN amb la 

col·laboració de Llagosta Language 

Center. A les 18.30 h. a la Biblioteca

29 I dijous

PASSATGE DEL TERROR I SOPAR 

ESPECTACLE FER POR A les 21.30 

hores, al Centre Cultural (TELL). Ven-

da anticipada d’entrades: Llagotel - 

Restaurant SAK (tel. 93 560 44 90 / 

699 44 00 00)

AgendaTelèfons d’interès

Ajuntament  93 560 39 11

Biblioteca  93 545 15 41

Bombers  112

Can Pelegrí  93 545 15 40

CAP la Llagosta  93 574 98 10   

         Urgències  93 574 92 66

Casal d’Avis  93 574 27 46

Casal Infantil  93 574 29 19

CatSalut Respon  061

CEM El Turó  93 545 15 50

Centre Cultural  93 545 15 60

Deixalleria  93 544 85 81

Emergències  112

Escola de Música  93 545 15 40

Mossos d’Esquadra 112

OAC  93 560 39 11

Policia Local  93 574 08 08

Ràdio la Llagosta  93 545 15 43

Sorea (aigua)  93 574 27 68

Taxis  93 560 33 63 dia 

 630 88 12 50 nit

Et vols
anunciar

alal

654
368

974

truca i
t’informarem
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Farmàcies 
de guàrdia

BOTET NADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)

2 - 8 octubre CARRERAS ARBAT

9 - 15 octubre BOTET NADAL

16 - 22 octubre CALVO SÁNCHEZ

23 - 29 octubre CARRERAS ARBAT

30 oct. - 5 nov. BOTET NADAL

6 - 12 nov. CARRERAS ARBAT

13 - 19 nov. CALVO SÁNCHEZ

20-26 nov. BOTET NADAL

27 nov. - 3 des. CARRERAS ARBAT

Reunions 
de la PAH

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

30 I divendres

TALLER DE CUINA I DE MAQUI-

LLATGE INFANTIL Elaboració de 

dolços de la nit d’ànimes i maquillat-

ge infantil (per a infants a partir de 3 

anys, acompanyats d’un adult). De les 

17 a les 19 h, a la plaça d’Antoni Baqué 

(Nou Casal i Mercat municipal)

PASSATGE DEL TERROR I SOPAR 

ESPECTACLE FER POR A les 21h, 

sopar espectacle fer por. A les 23 h, 

sopar espectacle fer por. A les 00.30 

h, Passatge del Terror. Al Centre Cultu-

ral (TELL). Venda d’entrades: Llagotel 

- Restaurant SAK (tel. 93 560 44 90 / 

699 44 00 00)

31 I dissabte

VENTA DE CASTANYES De les 20 

h a l’1 h, al Centre Cultural (Casa de 

Andalucía)

PASSATGE DEL TERROR, DINAR I 

SOPAR ESPECTACLE FER POR A 

les 14 h, dinar espectacle fer por. A 

les 21 h, sopar espectacle fer por. A 

les 23 h, sopar espectacle fer por. De 

les 18 a les 00.30 h, Passatge del Te-

rror. Al Centre Cultural (TELL). Venda 

d’entrades: Llagotel - Restaurant SAK 

(tel. 93 560 44 90 / 699 44 00 00)

NIT D’ÀNIMES

JORNADES GASTRONÒMIQUES 

Elaboració de productes típics de 

temporada, de l’1 al 31 d’octubre, en 

horari laboral (Forn Ribas, Pastisseria 

Pi i Pastisseria Dolç Estil)

CONCURS DE RELATS NITS 

D’ÀNIMES

De l’1 al 24 d’octubre: presen-

tació relats segons les bases 

del concurs (a la Biblioteca). Del 25 al 

29 d’octubre: deliberació dels mem-

bres del jurat

NIT D’ÀNIMES

Divendres 30 d’octubre

De 17.30 a 21.15 h: Exposició dels 

treballs de recerca de l’institut Marina 

al voltant de la festivitat de Tots Sants

A les 17.30 h: Taller de construcció 

de fanalets de carbassa

A les 18 h: Lectura de relats de te-

rror i entrega de premis

A les 19.15 h: Escenificació teatral al 

voltant de la festivitat de Tots Sants 

i ball (amb l’entitat Aspayfacos)

A les 20 h: Encesa de fanalets

A les 20.15 h: Presentació d’en Car-

bastanya (ninot espanta ànimes)

De les 20.15 a les 21.15 h: Cercavila 

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

(Xerrics, Aspayfacos, Biblioteca de la 

Llagosta i institut Marina)

Novembre

4 I dimecres

CLUB DE LECTURA Un barco carga-

do de arroz, d’Alicia Giménez Bartlett. 

A les 16 h a Can Pelegrí (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a 

la Biblioteca

Ajuts per a 
l’escolarització
curs 2015-16

L’Ajuntament de
la Llagosta ha obert 
el termini
de presentació de 
sol·licituds
per optar als ajuts 
d’escolarització
per al curs 2015-16. 
Les bases es poden 
consultar al web 
municipal
(www.llagosta.cat)
i a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania
(plaça d’Antoni Ba-
qué), on també es 
pot realitzar el trà-
mit. La data límit és 
el 15 d’octubre
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”

Sempre m’ha 
agradat la feina 
de policia i m’hi 
trobo molt a gust 

- Ha de ser una satisfacció 
molt gran per a una agent de 
policia haver salvat la vida 
d’una persona i més encara si 
és un nen de sis anys?

- Què és el que va passar?

- I els socorristes?

- I per aquesta actuació ha 
rebut una felicitació de Santa 
Perpètua?

- Ha de ser un moment…

- Com va decidir-se a ser 
agent de la Policia Local?

Fem Poble

Mayka Gutiérrez
38 anys. Agent de la Policia Local de la Llagosta.
Aquest estiu ha rebut una felicitació de l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda per haver salvat la vida 
d’un nen de 6 anys que s’ofegava a la piscina municipal

“
- Quina opinió té de la feina 
que es fa a les policies locals?

- A la Policia Local de la Lla-
gosta treballen actualment 
21 persones i només dues són 
dones. Per què?

- Hauria d’haver més dones 
als cossos de seguretat?

- La Llagosta és un poble se-
gur?

La Llagosta és un 
poble tan segur 
com la resta que 
hi ha al voltant

Hi ha situacions 
que es gestionen 
millor si ho fa una 
dona policia

per Pere Damián
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