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Aprovació inicial de les
ordenances fi scals de 2016

ECONOMIA EL GOVERN LOCAL CONGELA LA MAJORIA D’IMPOSTOS, LLEVAT DE L’IBI (+3,8%) I LA TAXA DE RESIDUS (+3,11%) PÀGINA 3

Públic, actors i actrius de la Mostra 4.0, a les portes del Centre Cultural, durant l’exitosa activitat escènica del 25 d’octubre.

La Mostra 4.0, amb escenifi cacions a 
indrets gens habituals, va ser un dels 
actes amb més presència de públic

Va ser un dels fundadors i dels 
presidents de la històrica
Associació de Veïns de la
Llagosta, i edil durant uns 
mesos del mandat 1983-87

POLÍTICA

Mor l’exregidor 
del PSUC
Enric Alonso

4
ESPORTS

El Joventut
Handbol presenta
els seus equips

12

Èxit de la quarta Setmana
del Teatre de la Llagosta

6
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El Ple aprova inicialment les
ordenances fiscals per a l’any 2016
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar el
dilluns 2 de novembre de forma inicial la modificació de 
les ordenances fiscals per a l’any 2016, amb el vot a
favor dels regidors de l’equip de govern municipal (PSC, 
PP i CDC), l’abstenció del grup municipal de Ciutadans i 
els vots en contra d’ICV-EUiA

El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, reunit el 2 de novembre per tractar les ordenances fiscals de 2016.

El valor total de la previsió d’ingressos fiscals de 

l’Ajuntament de la Llagosta per a l’any que ve encara no 

està definit perquè manca l’aprovació de l’ordenança

referent al rebut del subministrament d’aigua, que no es 

va tractar al ple del dilluns 2 de novembre. L’Ajuntament 

vol conèixer abans el resultat de l’auditoria que la

Diputació de Barcelona està fent a l’empresa Sorea, que 

és la que s’encarrega del subministrament d’aigua a la 

nostra localitat. Aquesta auditoria va ser encarregada per 

l’anterior equip de govern i la Diputació encara no n’ha fet 

públics els resultats.

AUDITORIA SOBRE SOREA

“l’anterior go-
vern municipal

va deixar fixat un 
increment del 10% del valor 
cadastral”

“s’ha decidit re-

baixar el tipus impositiu del 
0,98 al 0,925

“manca 
de capacitat de gestió”

“l’aug-
ment de la pressió fiscal” MARIONA RABASA
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Mor Enric Alonso, exregidor 
del PSUC a la Llagosta

Enric Alonso, de peu a la dreta, durant un Sant Jordi als anys 80.

Un 6,8 de nota per a la Festa
L’AJUNTAMENT HA FET UNA ENQUESTA CIUTADANA SOBRE LA FESTA MAJOR DE 2015

- JUANJO CINTAS

SOLIDARITAT. 

POLÍTICA

Jiménez, candidata 
del PSC al Congrés

INSTITUCIONS

Col·laboració amb 
Mollet del Vallès

POLÍTICA

Concentració per la consulta del 9N

- JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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Seguiment desigual de la 
Setmana de la Mobilitat

Participants a la Bicicletada Popular, el 18 d’octubre, a l’avinguda del Primer de Maig.

MOBILITAT

- JUANJO CINTAS

OBRES

Es fan diverses 
obres de millora 
al Casal d’Avis

- J. C.

EDUCACIÓ

Cursos d’anglès 
amb beca per
a joves aturats

- 08CENTVINT

Conveni del taxi 
amb Sentmenat
i Polinyà

ciclo outdoor

spinning
dj’s

- XAVI HERRERO

ET VOLS
ANUNCIAR 

AL

654 368 974 truca i
t’informarem
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CONCURS. 

Èxit de públic als actes de 
la 4a Setmana del Teatre

Reunió de l’alcalde 
amb membres d’ACiS

LA PROGRAMACIÓ HA INCLÒS ESPECTACLES PER A TOTS ELS PÚBLICS

ELS BOTIGUERS DEMANEN LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT PER PROMOURE EL COMERÇ

SOLIDARITAT

El Mercat Municipal 
ven loteria solidària

IGUALTAT

Tallers contra la
violència de gènere

EDUCACIÓ

L’Escola d’Adults inaugura el nou curs
amb més de 560 alumnes matriculats

JUANJO CINTAS

Públic i actors de la Mostra 4.0, durant els actes del 25 d’octubre.

Negra nit a la Pine-
da Fosca

XAVI HERRERO
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“L’experiència et fa veure el 
que vius amb més serenitat”

La regidora a prop 

Mireia

Egea

37 anys. Professora
de català, amant
de les motos i
sòcia d’Òmnium
Cultural

- Com encara aquesta nova 
etapa política?

- A l’anterior entrevista ens 
va parlar dels seus llocs pre-
ferits de quan era petita. I de 
gran, quins són?

- Hi ha alguna entitat per la 
qual senti una major simpa-
tia?

- I pel que fa a activitats més 
enllà de l’entorn cultural i 
tradicional?

- XAVI HERRERO

“Gaudeixo amb
els gegants,
les gitanes i
les sardanes”
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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

I tu, ja tens la teva parella lingüística? @OClaLla-
gosta (Pintor Sert 2-4 #laLlagosta) Connecta amb 
el català! #cosesquepodemferperlallengua
Consorci per a la NL @cpnlcat / 29 d’octubre

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat

AJUNTAMENT 93 560 39 11

ENTITATS

Educació i lleure

Esplai Dijoc

Fundació: 1986 (registrats com entitat independent des 

del 2001)

Socis: 20 monitors de lleure i uns 200 infants l’any

Adreça electrònica: esplai.dijoc@gmail.com

Telèfon: 93 560 39 11

Twitter: @EsplaiDijoc

Facebook: www.facebook.com/esplai.dijoc

Instagram: @dijoc

FITXA

L’any 1986, un grup de pares i 
mares de l’AMPA de l’escola 
Joan Maragall van voler crear 
un projecte pedagògic i lúdic 
perquè els infants del centre 
educatiu poguessin gaudir de 
la cultura del lleure amb valors 
laics -l’altre esplai que existia a 
la Llagosta era el de la Parròquia 
Sant Josep- fora de l’horari es-
colar. Les famílies implicades 
ràpidament van treballar per 
obtenir el títol de monitor de 
lleure i oferir activitats de for-
ma regular a les instal·lacions 
de l’escola. Així és com va néixer 
l’Esplai Dijoc, acrònim dels mots 
diversió i joc.
Amb el temps, l’Esplai Dijoc va 
passar a estar vinculat a l’AMPA 
de l’escola Les Planes. L’equip 
de monitors, sense local propi, 
cercava un espai on poder des-
envolupar les activitats, que per 
qüestions tècniques va haver 
de traslladar-se de l’escola Joan 
Maragall. Al cap d’uns anys, 
però, van tornar a establir rela-
ció amb l’AMPA d’aquest centre. 
El 2001, Dijoc fa un pas enda-
vant i es registra com a entitat 
independent. L’esplai decideix 

DIVERSIÓ AMB VALORS

L’entitat treballa 
al llarg de l’any
amb més de
200 infants

adherir-se al Moviment d’Esplai 
del Vallès (MEV) per la sinto-
nia amb els valors d’aquesta 
associació: ecologia, coopera-
ció, participació, coeducació i 
respecte. Tot i així, al cap d’uns 
anys, l’esplai pateix una dava-
llada en el nombre de monitors 
que els obliga a parar l’activitat. 
El 2009, però, l’entitat remunta 

gràcies a l’entrada de gent nova 
i inicia un creixement que enca-
ra dura avui, quan es compten 
20 monitors, la gran majoria 
dels quals antics infants de Di-
joc.
Actualment, l’equip se sent sa-
tisfet i molt ben valorat per part 
de les famílies i les escoles que 
acullen la seva activitat. Tot i 
així, els agradaria tenir un local 
propi per poder desenvolupar 
un projecte més estable. Aquest 
estiu, més de 200 infants del 
municipi han gaudit del seu ca-
sal d’estiu al pati de l’escola Sa-
grada Família, i sempre que se 
celebra una festivitat, surten al 
carrer per fer-hi tallers i jocs.
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La veu del poble  Què us ha semblat la programació de la 4a Setmana del Teatre de la Llagosta?

MERCEDES RODRÍGUEZ
74 anys

NATIVIDAD GÓMEZ
64 anys

INGRID MARTÍNEZ
31 anys

ALEJANDRO RAMOS
22 anys

M. DOLORS FONTARNAU
67 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

1977. Mobilització contra el promotor dels pisos de la plaça de la Concòrdia

zunchos

Fotografia procedent del fons de l’Associació de Veïns a l’Arxiu municipal de la Llagosta

Muchísimas gracias

spinning

BTT Bikers la Llagosta
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Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Partit Popular

100 DÍAS TRABAJANDO

ALS NOSTRES COMERCIANTS

SÓLO PALABRAS

INFINITES GRÀCIES!

GRACIAS Y FELICIDADES

DISSIMULANT LA PUJADA

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Ciutadans
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#ÉSVIOLÈNCIA

Violència econòmica
Controla els diners, decideix en què els 
pots gastar i en què no. Impedeix que la 
dona decideixi trencar amb la relació si 
no té mitjans econòmics propis

Violència psicològica
És la més difícil de detectar. T’humilia, 
t’insulta, t’ignora, et menysprea. Pen-
ses que tots els problemes són culpa 
teva i cada cop et sents més dèbil

Aïllament i control
Et controla el mòbil o la manera de ves-
tir. Critica les teves amistats i les teves 
relacions familiars amb la intenció que 
et sentis cada vegada més sola

De 16.45 a 18.45 h
Que no t’expliquin contes
Relat comentat de contes no sexistes 
Al Nou Casal

De 18 a 19 h 
Yo decido: el tren de la libertad
Projecció del documental sobre el dret 
a decidir sobre el propi cos
Al Centre Cultural

A les 19 h 
Presentació-resum de la campanya 
#ésviolència i lectura del manifest
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
la Llagosta

A les 20 h
Concentració contra la violència 
maclista. Acte amb les entitats de 
dones i l’Escola Municipal de Música. A 
la plaça d’Antoni Baqué 

Dimarts 24 de novembre, a les 19 h
Masclisme mata. Amb la projecció de curts 
i posterior debat obert. Al local d’EUiA la Lla-
gosta, al passeig del Pintor Sert, 19
Organitza: Àrea de la Dona, EUiA la Llagosta

Dijous 25 de novembre, a les 19.30 h
Trenquem murs
A la plaça dels Drets Humans
Organitza: Dones amb Iniciativa

Diumenge 29 de novembre 
Mai caminaràs sola. Passejada contra la 
violència masclista 
Sortida de la plaça d’Antoni Baqué a les 10 h
Organitza: Veus de Dona

Els dijous 3 i 10 de desembre, de 16 a 17.30 h
Taller. Violència de gènere. Una realitat 
(molt) propera

-
car i com podem donar suport a les dones 
que la pateixen. Al Casal d’Avis

Les dones són víctimes de xarxes 
organitzades i són obligades a 
prostituir-se. És un dels negocis més 
lucratius del món

 Violència verbal
La teva opinió no és escoltada ni valo-
rada. Creus que el que dius és menys 
important que el que diu ell

Mutilació genital femenina
Extirpació total o parcial dels genitals 
externs femenins. No és cultura, no 
és tradició, és violència

Violència sexual
Qualsevol imposició contra el teu cos. 
No pots decidir lliurement. Es dóna al 
carrer (desconegut) o la llar (parella)

Violència física
La teva parella t’empenta, et dóna cops 
o t’estira dels cabells. El risc és molt 
elevat, ja que pot comportar la mort

#25NLALLAGOSTA

Dimecres, 25 de novembre Altres activitats



L’ENTITAT LLAGOSTENCA, QUE COMPLEIX LA SEVA CINQUENA TEMPORADA, TÉ 16 EQUIPS

El JH la Llagosta incrementa 
la base amb més jugadors

Presentació dels equips del Joventut Handbol la Llagosta, el 24 d’octubre, al CEM El Turó.
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ATLETISME

Jesús Villa, subcampió veterà a la
cursa de Sant Jaume

HANDBOLKARATE

Izan Aguilera, 
bronze a
Barcelona

Luis Canalejas 
entrena el
CH Cardedeu

CAMPIÓ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA. 

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

JUDO

Bronze per als 
judokes Vidal
i Ivancea

kyus

FUTBOL SALA

Sergio Gómez 
s’incorpora
al Furiani

L’HC Vallag guanya el derbi 

 J. L. R.
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AMB UNA PLANTILLA JOVE, L’EQUIP LOCAL OCUPA EL SEGON LLOC A QUARTA CATALANA

El CE la Llagosta és l’únic 
equip invicte del seu grup

L’entrenador del CE la Llagosta, Humberto Velasco, al despatx del camp municipal Joan Gelabert.

FUTBOL

J. L. R.

FUTBOL SALA

El Porqueres
trenca la ratxa
del Llagostense

J. L. R.

FUTBOL SALA

La Concòrdia,
a un punt del líder 
de Segona

J. L. R.

El CD Viejas
Glorias cau al
tercer lloc

“Estem 
molt satisfets de la dinàmica, 
sobretot amb el treball de-
fensiu, però encara tenim as-
pectes a millorar com el joc”

“Ja que estem amunt, 

volem mantenir aquesta 
dinàmica i arribar a final de 
temporada amb opcions de 
lluitar per les primeres po-
sicions”

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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Novembre
INSCRIPCIONS CURS. CONEGUEM 

UNA MICA MÉS CATALUNYA Per a 

persones que vulguin conèixer una 

mica més el lloc on viuen, a partir de 

la llengua i d’una manera amena i acti-

va. Les classes es faran de l’11 de no-

vembre al 3 de febrer, els dimecres, 

de 15.30 a 17 h, a Can Pelegrí.

Les Inscripcions s’han de realitzar a 

l’Ofi cina de Català de la Llagosta (edi-

fi ci administratiu del carrer del Pintor 

Sert)

EXPOSICIÓ. MODELISME NAVAL 

Fins al 30 de novembre, de 18 a 20 

h, a la plaça de Pere Quart, 2, baixos

8 I diumenge

13A EXPOSICIÓ CANINA Reial So-

cietat Canina i Ajuntament de la Lla-

gosta. de 10 a 14 h, al Parc Popular

1A JORNADA DE PORTES OBER-

TES D’ANIMALETS De 10 a 14 h. 

Inscripcions al correu electrònic ani-

maletslallagosta@gmail.com

11 I dimecres

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h a 

la Biblioteca (Can Pelegrí)

VIDEOFÒRUM St Vincent, de Theo-

dore Melfi . A les 20 h a Can Pelegrí 

(Biblioteca de la Llagosta)

12 I dijous

XERRADA SOBRE LA DIABETIS I 

L’OBESITAT (LA MARATÓ DE TV3) 

Amb la doctora Cristina Esquerre. A 

les 18 h, a l’Escola d’Adults

14 I dissabte

XII  FESTIVAL EN BENEFICI 

D’ASPAYFACOS D’11 a 13 h: manua-

litats, jocs i ball. A les 18 h: actuacions 

dels quadres de ball i el cor rociero 

Jara y Romero. Al local de l’Asociación 

Rociera Andaluza, carrer de Girona, 6

15 I diumenge

V HOMENATGE A POETES Dedicat 

a Rafael Alberti. A les 19 h, al Centre 

Cultural (Organitza: ICV-EUiA)

18 I dimecres

XERRADA Aprendre a comprar a dis-

tància amb seguretat. A les 16 h, a 

Can Pelegrí (Biblioteca i Ofi cina muni-

cipal d’Informació al Consumidor)

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h a 

la Biblioteca (Can Pelegrí)

25 I dimecres

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLÈNCIA VERS LES DONES Po-

deu consultar el programa d’activitats 

a la pàgina 11 d’aquest informatiu. 

XERRADA Hàbits saludables. Higiene 

de la son, a càrrrec de Lluís Julian. A 

les 16 h a Can Pelegrí (Biblioteca)

27 I Divendres

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 

Més dades, al peu d’aquesta pàgina

28 I dissabte

INTERCANVI CULTURAL Amb 

l’actuació de la Casa de Andalucía  Vir-

gen de Gracia de Sabadell i els qua-

dre de ball Azahar, Al Alba, Meritxell 

i Jesús. A les 20 h, al Centre Cultural 

(Organitza: Casa de Andalucía)

29 I diumenge

EXPOSICIÓ I XERRADA SOBRE EL 

SÀHARA A càrrec de Cromossomos, 

pallassos amb el Sàhara, apadrinats 

per Pallassos sense fronteres. A la 

seu d’Iniciativa per Catalunya Verds 

(ICV), al carrer del Progrés, 4

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
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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)

6 - 12 nov. CARRERAS ARBAT

13 - 19 nov. CALVO SÁNCHEZ

20 - 26 nov. BOTET NADAL

27 nov. - 3 des. CARRERAS ARBAT

4 - 10 desembre CALVO SÁNCHEZ

11 - 17 desembre BOTET NADAL

18 - 23 des. CARRERAS ARBAT

24 - 30 desembre BOTET NADAL

31 desembre CALVO SÁNCHEZ

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

Dia internacional
dels Drets dels Infants

Exposició fotogràfi ca. Escoles d’altres mons

Del 4 al 29 de novembre
al Centre Cultural

Dia internacional dels Drets dels Infants

Divendres 20 de novembre, a partir de les 17.30 h
al Centre Cultural
Actuació dels alumnes de l’Escola de Música de la Llagosta.
Tallers per a infants. Lectura de la carta dels Drets dels Infants
a càrrec dels nens i nenes participants als actes
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”

Tothom es mereix 
viure alegre
perquè llavors la 
vida és fantàstica

- Què necessita el comer-
ciant, ara per ara, per no ha-
ver de baixar la persiana?

- Llavors, la clau de tot és 
l’actitud?

- Però per mantenir la il.lusió, 
els mitjans de comunicació 
no ajudem massa, oi?

- Vivim en la societat de les 
presses, de la urgència. Vostè 
reivindica la pausa. Per què?

Fem Poble

Victor Küppers
45 anys. Professor, conferenciant, motivador... Convidat 
per l’Associació de Comerciants i Serveis (ACiS) de la 
Llagosta, Victor Küppers va protagonitzar una xerrada 
sobre els problemes del comerç el 7 d’octubre

“
- Estem tan tarats com sem-
bla?

- No veiem realment el que és 
important a la vida.

- I què és el que ha de ser el 
més important de la vida per 
a un botiguer?

- Les claus per superar els 
problemes són l’entusiasme 
i la il.lusió, però existeix una 
fórmula per llevar-se cada dia 
amb optimisme?

Un botiguer ha 
d’enamorar els 
seus clients amb 
el tracte personal

No cuidem prou 
coses tan
importants com
la família

per Pere Damián
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