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Campanya de l’Ajuntament 
en contra dels actes incívics

SERVEIS MUNICIPALS EL CONSISTORI APLICA MESURES PER MILLORAR LA NETEJA DELS CARRERS  PÀGINA 3

Un moment de la prova d’una màquina que es farà servir per netejar la via pública.

El llagostenc, jugant amb 
Espanya, va ser escollit millor 
jugador de la semifi nal, però 
va perdre la fi nal contra 
Alemanya

ESPORTS

Antonio García, 
medalla de plata 
a l’Europeu

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’alcalde farà 
trobades cada 
mes amb el veïnat

Activitats diverses per 
gaudir del Carnavalscolar

El Servei d’Informació 
Juvenil reobrirà el dia 12

412

64
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L’Ajuntament posa en marxa 
un pla per millorar la neteja viària
El Consistori ha iniciat una campanya per reduir les 
mostres d’incivisme que tenen lloc a la nostra localitat. 
Una de les mesures ha estat la distribució d’un comunicat 
en el qual es demana a la ciutadania respecte a les 
normes bàsiques de convivència. A més, s’ha començat a 
aplicar un pla per millorar la neteja dels carrers. 

Escombraries al terra, al costat de contenidors, al passeig del Pintor Sert. 

 - J. C. 

BONIFICACIONS PER ÚS DE LA DEIXALLERIA“El Consistori fa 
auditories de cada zona per 
corregir les deficiències que 
es puguin detectar”

”Una altra de les 
mesures que s’ha aplicat 
és la instal.lació de quatre 
contenidors més de recollida 
d’escombraries en aquelles 
zones en les quals s’havia 
detectant un dèficit”

- JUANJO CINTAS
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Cap de setmana de Carnaval

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS VAN DONAR SUPORT AL TEXT

Aprovada una moció per al desplegament 
de la Llei contra la LGTBfòbia 

 - 08CENTVINT

Un moment de la rua infantil de l’any passat.

L’alcalde farà trobades 
mensuals amb la ciutadania

LA PRIMERA REUNIÓ TINDRÀ LLOC EL 24 DE FEBRER A L’EDIFICI ADMINISTRATIU 

MÉS SEGURETAT. 

- JUANJO CINTAS

DIMISSIÓ
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La Llagosta tindrà un pla per 
millorar la seguretat viària

Un policia local regula el trànsit a l’avinguda del Primer de Maig. 

“re-
duir la sinistralitat i regular 
el trànsit i tenir criteris per 
realitzar futures actuacions 
en aquesta matèria” - XAVI HERRERO

a) Les queixes i/o reclamacions s’han de dirigir 
contra les grans empreses que operen al nostre 
municipi: ENDESA i GAS NATURAL
b) Cal que es comuniquin els fets a l’empresa 
subministradora. Hi ha dues possibilitats:

client (és molt important demanar el número 

Dades per als clients d’ENDESA: 
-Telèfon gratuït: 800 760 909
-Telèfon gratuït per a clients amb tarifa PVPC: 
800 760 333

Carrer de Sallarés i Pla 6, Sabadell
-Contacte online: www.endesaclientes.com

Dades per als clients de GAS NATURAL:
-Telèfon gratuït: 900 100 251
-Telèfon gratuït per a clients amb tarifa PVPC: 
900 100 502

SOMGAS. Rambla de Josep Tarradellas 1, local 
9 Granollers
-Contacte online: www.gasnaturalfenosa.es

En quin termini l’empresa ha de donar una 
resposta? 

Una vegada presentada la queixa/reclamació/

Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC), que es troba a la planta baixa de 
l’Ajuntament, a la plaça d’Antoni Baqué, per tal 
de fer un seguiment.

Com presentar una reclamació o 
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L’Ajuntament reobre el 
Servei d’Informació Juvenil

L’ESPAI ESTARÀ UBICAT A LA PLANTA BAIXA DE CAN PELEGRÍ A PARTIR DEL 12 DE FEBRER

- XAVI HERRERO 

“Volem que els joves de la Lla-
gosta tinguin un espai especí-
fic on adreçar-se per demanar 
informació”

“La 
persona que destinarem al SIJ 
serà un dels referents munici-
pals per als nostres joves”

JUANJO CINTAS

VISITA A L’AJUNTAMENT. 

Baixa l’atur durant l’any 2015
ENTITATS

Sol.licitud 
de subvencions

CULTURA

Un grup local de 
teatre, a Itàlia

Saturnalia

- XAVI HERRERO 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
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“La Llagosta necessita fer-se 
gran, tot i ser un poble”

El regidor a prop 

Jordi

Alonso

40 anys. Directiu del 
Club Deportivo la 
Concòrdia i soci de la 
Penya Blaugrana de la 
Llagosta 

- Com ha estat el canvi de 
passar de formar part de 
l’equip de govern a regidor a 
l’oposició?

- Té ara una visió més global 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta?

donde dije digo, 
digo Diego

- Què necessita la Llagosta?

- JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

“L’oposició ha 
de fi scalitzar el 
govern amb menys 
recursos”
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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, 
Jesús Ríos Santos i Jordi Alonso Fumadó (Falta 
cobrir la vacant per la dimissió de Marta Melgar)

Jorge Sabanza Jiménez i Sonia Sánchez Ponce

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat

AJUNTAMENT 93 560 39 11

ENTITATS

Cultural

Colla Gegantera de la Llagosta

Any de fundació: 2007

Nombre de membres: 30

Adreça electrònica: llagosta@gegants.cat

Telèfon: 699 550 599

Twitter: @GegantsLlagosta

Facebook: Colla Gegantera de la Llagosta

Adreça postal: Av. de l’Onze de Setembre, 63 s/àt 2a

Youtube: https://www.youtube.com/user/gegantsllagosta

FITXA

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta és probablement l’entitat 
local no esportiva que més pas-
seja el nom de la nostra locali-
tat arreu de Catalunya. Tot va 
començar l’any 2001, quan els 
Sangrinaris van portar la To-
rradeta a la Mostra de Bestiari 
de Granollers. El temps va anar 
passant i, el 2006, els Sangrina-
ris es van proposar crear una co-
lla estable per treure el Josepet, 
la Blanqueta i la Torradeta pels 
carrers de la Llagosta. Així ho 
van fer durant la Festa Major. 
Poc després, es constituïa la Co-
lla Gegantera i, al setembre del 
2006, feien la seva primera sor-
tida fora de la Llagosta per par-
ticipar a la trobada de Calella.
La presentació ofi cial va ser el 
18 de març del 2007, durant les 
festes de Sant Josep. 27 colles, 
amb més de 50 gegants, van 
acompanyar els llagostencs. 
Aquesta va ser la primera Tro-
bada Gegantera de la Llagosta 
que, a més, era la 14a Trobada 
de Gegants del Vallès. 
Al llarg d’aquests anys, la Colla 
Gegantera ha viatjat per tot Ca-
talunya. A més, ha visitat llocs  

ELS PORTADORS DELS GEGANTS

La Colla representa 
la Llagosta per 
Catalunya i més 
enllà 

com Sant Julià de Lòria, a An-
dorra; Argelers de la Marenda, 
a França, o Castelló. 
A banda de les trobades, 
l’entitat també ha organitzat 
altres activitats, com ara la pri-
mera Cursa de gegants, el 2015, 
o les tres edicions d’AGeganta’t 
amb la Marató de TV3. La Colla 
també col·labora amb altres en-

titats locals portant els gegants 
a les seves festes i aniversaris o 
organitzant esdeveniments com 
el ral.li fotogràfi c de Festa Ma-
jor, juntament amb el Foto-Club 
la Llagosta.
El 2014 va suposar un any 
d’infl exió, ja que, la manca de 
transport, va impedir portar 
amunt i avall els gegants. Això 
va suposar un moment de crisi 
per a l’entitat. A fi nals del 2014, 
la compra d’un remolc va solu-
cionar el problema i el Josepet, 
la Blanqueta i la Torradeta, 
acompanyats ara del nou ge-
gantó, en Llago, tornen a por-
tar el nom de la Llagosta arreu 
de Catalunya i més enllà.

Segueix l’actualitat diària 
al nostre portal de notícies
www.08centvint.cat
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La veu del poble  Quin és el principal problema de la Llagosta?

ILDEFONSO OCAÑA
48 anys

VÍCTOR GÓMEZ
18 anys

ROSARIO MANCHEÑO
53 anys

ANGUSTIAS PÉREZ
50 anys

MARÍA FERNÁNDEZ
41 anys

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

Temps de memòria

23 de març de 1986. Bateig 
i entrega a la població dels 
gegants

La construcció dels gegants 
es va fer a través d’un taller 
artesanal, subvencionat per 
l’INEM. Tres persones: Encarna 
Jiménez, Xavier Herrero i 
Manuel Cano, dirigides pel 
monitor Sr. Gabi, en van ser les 
responsables. El nom dels 
gegants es va decidir per 
votació popular. La Blanqueta 
(la geganta), Torradeta 
(la llagosta) i el Josepet (el 
gegant). L’acte de bateig i 
l’oferiment a la població estava 
previst per al 19 de març, però, 
a causa de la climatologia, es 
va haver de traslladar la festa al 
diumenge següent. A causa de 
l’important deteriorament dels 
originals, l’any 2000 es va decidir 
la creació de la nova generació de 
gegants, que van ser presentats 
durant les festes de Sant Josep 
de l’any 2001.

Fotografia de l’Arxiu Municipal

Cartes 

Refl exions d’una experiència 
única. Campionat d’Espanya 
Almeria 2016

Joventut Handbol 
La Llagosta
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Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Partit Popular

LA LLAGOSTA MÁS LIMPIA

COMPROMÍS AMB #LALLAGOSTA

AGUA, ¿UN BIEN PÚBLICO?

ANY NOU, NOU GOVERN

SIEMPRE PAGAMOS LOS MISMOS

PRECS I PREGUNTES

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Ciutadans
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EL LLAGOSTENC SUMA TRES MEDALLES AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA ABSOLUTA D’HANDBOL

Antonio García Robledo, 
plata al Campionat d’Europa

Antonio García Robledo, en el partit contra Hongria. (Fotografia realitzada per Sascha Klan)

JUANJO CINTAS

Espanya va perdre diumenge la final contra Alemanya (24-17). Els espanyols van fer una 
bona competició, però en el darrer partit no van estar gens encertats. García Robledo va 
ser escollit MVP del partit de semifinals contra Croàcia. 

FUTBOL SALA

El CD la Concòrdia,  
tercer amb 30 punts

Una acció de l’enfrontament amb el Castelldefels.

08CENTVINT
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L’ESPORTISTA VA DEFENSAR LA PORTERIA DE LA SELECCIÓ CATALANA CADET D’HANDBOL

La llagostenca Marina Millán, 
subcampiona d’Espanya

Marina Millán.

 J. CINTAS

HANDBOL

El sènior A del 
Joventut Handbol
empata i és novè

El Vallag, líder

FUTBOL

L’amateur de la 
Llagosta retalla dos 
punts al líder

Golejada del Viejas Glorias

FUTBOL SALA

Victòria del 
sènior A del 
Unión Llagostense
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La Llagosta en sus documentos

fosca 

 José Luis Mediavilla Alonso
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Febrer
TALLER DE CONVERSA. Fins al 14 

de març. Dirigit a persones que volen 

parlar català. Es treballarà a partir d’un 

vocabulari bàsic a nivell oral. Tots els 

dilluns de 17 a 18 hores a Can Pelegrí. 

(Biblioteca de la Llagosta)

TALLER DE POESIA. Fins al 29 de 

març. Cada dimarts, de 18.30 a 20 

hores a Can Pelegrí. (Biblioteca de la 

Llagosta)

TALLER DE RESTAURACIÓ, DECO-

RACIÓ I TRANSFORMACIÓ. Fins al 

19 de juny. Si tens qualsevol objec-

te que vulguis restaurar, decorar o 

transformar, t’ensenyaran com fer-ho. 

Cada dimecres, de 18.30 h a 20.30 h 

a Can Pelegrí. (Biblioteca)

INSCRIPCIONS I PROVES DE 

COL·LOCACIÓ ALS CURSOS DE 

CATALÀ. Del 8 al 16 de febrer. De di-

lluns a dijous de 10 h a 13 h i de 16 h 

a 19 h i divendres de 10 h a 13 h.  Ofi -

cina de Català de la Llagosta, passeig 

del Pintor Sert, 2-4. Tel. 93 560 39 11 

Ext. 5047 a/e: lallagosta@cpnl.cat

FOTOCARNAVAL. Fins al 4 de febrer, 

de 18.30 h a 19.30 h. Vine a la Biblio-

teca, disfressa’t i et fem una foto! El 

divendres 5 de febrer faran un mural 

amb totes les fotografi es. (Biblioteca)

6 I dissabte
ANIMALONS DE MÚSICA I SUCRE: 

PER CARNESTOLTES...MÚSICA I 

CONTES! A càrrec d’Un conte al sac. 

Activitats per a infants de 0 a 4 anys. 

Podeu venir disfressats! (Biblioteca)

Agenda

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)

1 - 4 febrer BOTET NADAL
5 - 11 febrer CALVO SÁNCHEZ
12 - 18 febrer CARRERAS ARBAT
19 - 25 febrer CALVO SÁNCHEZ
26 - 29 febrer BOTET NADAL
1 - 3 març BOTET NADAL
4 - 10 març CALVO SÁNCHEZ
11 - 17 març CARRERAS ARBAT
18 - 23 març CALVO SÁNCHEZ
24 - 31 març BOTET NADAL

Reunions 
de la PAH

DILLUNS I DIJOUS
de 19 a 21 hores 
Al Centre Cultural i Juvenil 
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

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  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

Comissió Jove Festa Major 2016

Dimecres, 24 de febrer, a les 19 hores
Reunió al Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí. Oberta a tothom. 

10 I dimecres
VIDEOFÒRUM. Cuando ella me en-

contró, d’Helen Hurt. A les 16 h a Can 

Pelegrí. (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE. A les 18.30 ho-

res. (Biblioteca)

13 I dissabte
INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCÍA. Amb les actuacions de 

Nueva Carteya de Terrassa, la Peña 

Atlético Minas de Cornellà i els qua-

dres de ball de l’entitat local (Azahar, 

Al Alba i Meritxell y Jesús). A les 19 h, 

al Centre Cultural. (Casa de Andalucía 

de la Llagosta)

17 I dimecres
ESPORT PER A TOTHOM. Passejada 

per la Llagosta i el seu entorn. Més in-

formació i inscripcions, al Casal d’Avis 

de la Llagosta.

L’HORA DEL CONTE. A les 18.30 ho-

res. (Biblioteca)

23 I dimarts
CONFERÈNCIA. El paper de les do-

nes en la lluita contra el feixisme. A 

càrrec de la historiadora Elisenda Be-

lenguer. A les 18 h al Centre Cultural, 

situat a la plaça de l’Alcalde Sisó Pons. 

(Centre de Formació d’Adults de la 

Llagosta)

24 I dimecres
XERRADA. Primers auxilis (I). A cà-

rrec de Lluís Julián. En col·laboració 

amb la Regidoria de Salut Pública de 

l’Ajuntament. A les 16 h a Can Pelegrí. 

(Biblioteca)

28 I diumenge
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA 

A LA LLAGOSTA. 

10.30 h Hissada de banderes i cercavi-

la amb la «Banda de los 60».

11.30 h Actuacions al Centre Cultural:

-Grup de Ball de Gitanes de la 

Llagosta.

- Alumnes de la Casa de Andalucía.

- Quadres de ball Al Alba, Azahar i Me-

ritxell y Jesús.

- Còmics Dani Luna i Jorge Santini.

Jornades de portes 
obertes als centres 

educatius 

-Escola Les Planes (Dimecres 2 de 

març, a les 15.15 h i a les 17 h)

-Escola Joan Maragall (Dilluns 7 de 

març, a les 12 h i a les 15.15 h)

-Escola SAFA (Dimecres 9 de març, 

a les 12 h i a les 15.10 h)

-Institut Marina (Dimecres 9 de 

març, a les 18 h)

-Escola concertada Gilpe (Divendres 

11 de març, a les 10 h i a les 15.30 

h i dijous 17 de març, a les 15.30 h)

-Centre de secundària concertat 

Balmes (Dimecres 30 de març, a 

les 18 h)

-Escola Bressol Niu Blau (Dissabte 

9 d’abril, d’11 h a 13 h)

-Escola Bressol Cucutras (Dimarts 

12 d’abril a les 10 h, a les 15.30 h i 

a les 17.30 h)
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”

Si no em recupero 
bé, podria deixar 
aquesta temporada 
en blanc

- Inicies l’any amb problemes 
físics. Com et trobes?

- Tot i això et deriva per la 
tendinitis que vas passar?

- T’has marcat un calendari 
de recuperació?

- L’inici de temporada ja està 
replantejat? 

Fem Poble

Sonia Bocanegra
37 anys. Atleta del Barcelona Atletisme i una fixa de 
l’equip veterà d’Espanya. El 2015 va penjar-se un or a 
l’Europeu amb Espanya, però des de l’estiu es recupera 
d’una lesió als isquiotibials

“
- Això podria enfosquir la 
bona temporada amb la 
medalla d’or als relleus a 
l’Europeu?

- Que et quedes dels èxits 
aconseguits durant l’any 
2015? 

- A banda de córrer, també 
fas d’entrenadora d’atletes de 
joves promeses a Mollet amb 
Raúl Gracia, un altre llagos-
tenc. Com es planteja aquest 
grup d’elit?

- Què pots aportar a les noves 
generacions d’atletes?

Córrer lesionada 
i penjar-te un or 
et treu qualsevol 
espina

Puc aportar la 
meva experiència 
a les noves 
generacions

per José Luis Rodríguez Beltrán
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