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La cinquena Setmana del Teatre 
se celebra del 15 al 23 d’octubre

Del 15 al 23 d’octubre, se cele-

brarà la cinquena edició de la 

Setmana del Teatre de la Lla-

gosta. L’activitat és organitza-

da per l’Ajuntament de la Lla-

gosta i una comissió i compta 

amb la col.laboració dels 

grups de teatre de la nostra 

població i d’altres serveis mu-

nicipals. En concret, a la Set-

mana del Teatre col.laboren 

Nanocosmos Teatre, el grup 

de teatre Tell, Tell Júnior i In-

fantil, El Pícaro Teatro,  Jump 

Teatre,  Amics de la Cultura,  

La alegría de vivir i la Compa-

nyia Lazzi Comici. A més, la 

Biblio teca fa una activitat. 

Els actors de la Llagosta seran 

els protagonistes de la Mostra 

5.0 amb l’obra La visita de la 

vella dama a Llagkosten sur 

Mer, una adaptació de l’obra 

de Friedrich Dürrenmatt La 

visita de la vella dama. El Cen-

tre Cultural acollirà les dues 

representacions previstes els 

dies 22 i 23. La directora de la 

Ja està tot preparat perquè aixequi el teló la cinque-
na Setmana del Teatre de la Llagosta. Un any més, 
es manté el lligam amb el teatre professional, però 
també es fomenta la producció amateur.

Les dues actrius de l’obra Boges, Muntsa Rius i Àurea Márquez.  

Mostra 5.0,  Txell Roda, ha ex-

plicat que feia temps que tenia 

l’obra al calaix. “Quan em van 

parlar de dirigir la Mostra 

5.0, vaig entendre que s’havia 

de ser ambiciós perquè és el 

cinquè any de la Set mana del 

Teatre i vaig plantejar dues 

possibilitats, o fer alguna 

peça de Shakespeare o l’obra 

que finalment vam escollir”. 

“És una obra social adaptada 

als nostres dies en la qual in-

tervenen una trentena d’ac-

tors des dels 15 fins als 85 

anys”, explica Roda, que ha 

afegit que “els actors han fet 

molt bona feina, es nota que 

han treballat amb professio-

nals i que alguns d’ells són 

professors de teatre”. 

Teatre professional 
L’obra professional ve de la 

mà de Vania Produccions. Es 

tracta de Boges, de José Pas-

cual Abellán, amb les actrius 

Muntsa Rius i Àurea Márquez 

i la direcció de Joan Maria Se-

gura. Es podrà veure el dia 15 

al Centre Cultural a les 20 h. 

En aquesta ocasió, s’ha elabo-

rat un audiovisual sobre els 

grups de teatre de la Llagos-

ta amb l’ànim de difondre i 

promoure la tasca de tots els 

col·lec tius i agents teatrals 

de la Llagosta. L’audiovisual, 

de tres minuts de durada, es 

projectarà abans de diferents 

espectacles de la Setmana del 

Teatre els dies 15, 22 i 23.

El dia 16, la plaça d’Antoni 

Baqué acollirà dos actes. A les 

18 h, la Companyia Panettone 

Brothers oferirà l’espectacle 

familiar Ramírez. Un supervi-

viente del siglo XX.  A les 19.30 

h, es podrà veure Cabaret Le-

coq, un espectacle de clown 

amb sis artistes. - J. CINTAS

Les companyies locals 
protagonitzaran la 
Mostra 5.0 els dies 22
i 23 d’octubre

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

La Setmana del Teatre contempla dos actes complementaris. Els 

dies 15, 20 i 21, Can Pelegrí acollirà Cluedo en viu, un joc inte-

ractiu. El preu per persona per participar-hi és de 3 euros. La 

Biblioteca muntarà un taller infantil, Fem teatre de màscares, a 

càrrec de Puri Ortega. L’activitat tindrà lloc el dia 19 d’octubre a 

les 18.30 hores a la sala infantil de la Biblioteca.

ENTRADES. D’altra banda, les entrades per veure l’obra pro-

fessional es poden comprar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(OAC) al preu de 9 euros o el mateix dia de l’espectacle a la ta-

quilla per 12 euros. Les invitacions per a les sessions de la Mostra 

5.0 estaran disponibles a l’OAC a partir del 13 d’octubre. - J.C.

08centvint  I Octubre 2016
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Programa 5a Setmana del Teatre
Dissabte15 

Boges
Intèrprets: Muntsa Rius i Àu-

rea Márquez. Autor: José Pas-

cual Abellán. Direcció: Joan 

Maria Segura Bernadas

Sinopsi: Quan la vida emocio-

nal de les persones deixa 

de viure cordialment amb 

la realitat que l’envolta, el 

seu comportament s’altera. 

Aquest pas del seny a l’estat 

inexplicable de la ment que 

s’entrega a la tortura de les 

fantasies i perd el control 

de la voluntat alterant les 

percepcions és tan curt, difús 

i perillós que resulta quasi 

impossible determinar-lo. I 

és en aquest pas en el qual 

l’autor, José Pascual Abellán, 

s’atura per explicar-nos la 

seva història. 

Abans es projectarà l’audio-

visual sobre els grups de 

tea tre de la Llagosta.

Entrada anticipada: 9 euros. 

Venda a l’Oficina d’Atenció a 

la Ciutadania.

Entrada a taquilla: 12 euros

A les 20 h
al Centre Cultural

Ramírez
Un superviviente del siglo XX 
C o m p a n y i a : P a n e t t o n e 

Brothers. Direcció: Ale Risorio

Un espectacle que fusiona 

clown, titelles i manipulació 

d'objectes. Sinopsi: Un super-

vivent del segle XX que arri-

ba als escenaris empès per la 

seva mare cansada que faci 

shows al menjador de casa. 

Cabaret Lecoq
Un espectacle de clown amb 

sis artistes que ens faran pas-

sar una bona estona amb 

diverses actuacions breus i 

intenses. 

Diumenge16 

A les 18 h
Plaça d’Antoni Baqué 

(En cas de pluja al Centre Cultural)

A les 19.30 h
Plaça d’Antoni Baqué 

Dissabte 22 i Diumenge 23 

A les 19 h 
 al Centre Cultural 

A les 18 h 
 al Centre Cultural 

Mostra 5.0 
La visita de la vella dama a Llagkosten sur Mer

Versió adaptada de l’obra de Friedrich Dürrenmatt La visita 

de la vella dama. Direcció i dramatúrgia: Txell Roda. Intèr-

prets: TELL Júnior i Infantil, grup de teatre TELL, JUMP Teatre, 

La Alegría de Vivir, Amics de la Cultura, El Pícaro Teatro, Na-

nocosmos Teatre i Companyia Lazzi Comici.

Sinopsi: Clara Zakanassian torna al poble de la seva infan-

tesa, Llagkosten sur Mer, amb el seu seguici d’homes sot-

mesos. Té un objectiu ben clar: venjar-se d’Alfred Ell, el seu 

amant de joventut. Per aconseguir-ho, vol comprar la jus-

tícia a base de milions! Els habitants i les forces majors del 

poble, que veuen en la visita de la multimilionària una opor-

tunitat per sortir de la crisi, es resisteixen en un primer mo-

ment a l’estranya petició de la filla pròdiga, però “la tempta-

ció és massa gran i la misèria massa amarga”. Alfred Ell passa 

de botxí a víctima i el seu sacrifici heroic redimirà la culpa 

de tots plegats.

Invitacions disponibles a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-

dania a partir del 13 d’octubre 

Abans es projectarà l’audiovisual sobre els grups de teatre 

de la Llagosta.

Cluedo en viu
Descobreix qui és l’assassí!

Preu: 3 euros per persona 

(grups de 5 a 10 persones)

Sinopsi: Sis sospitosos, 

un assassí i moltes pistes. 

L’Inspector Brown us ha 

demanat que resolgueu 

l’assassinat del senyor Train-

bow. Totes les persones que 

eren allà en aquell moment 

són sospitoses. Aconsegui-

reu esbrinar qui és l’assassí?

Cluedo en viu és un joc inte-

ractiu basat en el famós joc 

de taula. La diferència? Aquí 

no hi ha fitxes i tu et conver-

tiràs en un detectiu real. Po-

dràs aconseguir-lo?

Dissabte 15, d’11 a 14 h

Dijous 20, de 21.30 a 23.30 h

Divendres 21, de 21 a 23 h

A Can Pelegrí

A les 18.30 h. A la sala 

infantil de la Biblioteca

Taller infantil de teatre: 

Fem teatre de màscares, a 

càrrec de Puri Ortega.

Elaborareu la vostra pròpia 

màscara i fareu una petita es-

cenificació. 

Dimecres 19
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Més de 200 persones van par-

ticipar a la Diada de la Bicicle-

ta que es va celebrar el 25 de 

setembre a la Llagosta. Durant 

gairebé una hora, van recórrer 

els carrers de la nostra locali-

tat ciclistes de totes les edats. 

La Bicicletada formava part de 

la programació confeccionada 

per l’Ajuntament en el marc 

de la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura 2016.

La festa de la bicicleta va 

començar al Parc Popular 

i va finalitzar a la plaça de 

la Sardana. A l’arribada, 

l’Ajuntament va oferir una 

MÉS DE 200 PERSONES VAN GAUDIR DE LA DIADA DE LA BICICLETAMEDI AMBIENT

Setmana de la Mobilitat 
Sostenible a la Llagosta

beguda a tothom i unes 

motxilles als més petits. A 

més, hi va haver un inflable i 

l’Esplai Dijoc va organitzar tot 

un seguit de tallers infantils. 

Al migdia, va començar la 

primera sessió de ciclo outdoor, 

a càrrec dels BTT Bikers la 

Llagosta i de l’Associació de 

DJ’s de la Llagosta VIPS, amb 

la col·laboració del CEM El 

Turó. Finalment, no es va 

poder realitzar el taller de 

manteniment de bicicletes. 

Durant la Setmana de la Mo-

bilitat Sostenible i Segura, la 

Policia Local va fer controls 

de fums a 54 vehicles i tots 

van estar dins dels paràme-

tres establerts. El Consistori 

també va convocar el Concurs 

Fotogràfic Setmana de la Mo-

bilitat 2016. A més, el dia 18 

de setembre es va organitzar 

una caminada popular a la 

Font del Safareig de Santiga. - 

XAVI HERRERO

POLÍTICA

Hissada de la 
senyera per 
celebrar la Diada

La Llagosta va celebrar la 

Diada amb l’acte institucio-

nal d’hissada de la senyera a 

l’Ajuntament i l’Homenatge 

a Catalunya, organitzat pel 

Grup de Ball de Gitanes de la 

Llagosta en el marc de la pro-

gramació de la Festa Major. 

La hissada, amb la interpreta-

ció dels Segadors, va comptar 

amb la presència de regidors 

de totes les formacions excep-

te de Ciutadans. - J.C.

La Policia Local va fer 
controls de fums a 54 
vehicles
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El curs escolar es va iniciar 
amb normalitat a la Llagosta
El curs escolar 2016-2017 

va començar el dia 13 de 

setembre amb total nor-

malitat a la Llagosta.  

L’Escola Sagrada Família 

compta amb 434 alumnes, 

mentre que al Joan Maragall 

n’hi ha 441; a les Planes, 381 i a 

la Gilpe, 223. La principal no-

vetat és que aquest any hi ha 

sis aules de P3, una menys que 

el curs passat. Així, a la Sagra-

da Família hi ha 42 estudiants 

de P3 distribuïts en dues clas-

ses; al Joan Maragall, 40 en 

dues aules; a les Planes, 17 en 

una; i a la Gilpe, 15 en una. 

L’Institut Marina té 430 

alumnes en els quatre cursos 

d’ESO i la Balmes, 125. L’Es-

cola Bressol Municipal Cucu-

tras compta am 107 infants 

i l’Escola Bressol Niu Blau, 

amb 21. Per la seva part, el 

Centre de Formació de Per-

sones Adultes té més de 500 

alumnes en les diverses assig-

natures que ofereix. 

L’Ajuntament de la Llagosta 

va distribuir durant el mes 

d’agost àpats a domicili a 17 

nens i nenes de la nostra loca-

litat de famílies amb escassos 

recursos econòmics. Ha estat 

la primera vegada que el Con-

sistori ha portat a terme aques-

ta mesura amb l’objectiu que 

durant el mes d’agost aquests 

infants tinguessin garantit 

un menjar saludable diari. De 

forma paral.lela, també es va 

fer, a través de l’entitat Rems,  

un repartiment extraordinari 

d’aliments frescos entre famí-

lies necessitades per cobrir les 

necessitats del mes d’agost.

També es van beneficiar del 

repartiment de menjars a do-

micili 12 persones usuàries del 

Casal d’Avis durant els dies 

que aquest equipament va es-

tar tancat (del 6 d’agost al 4 de 

setembre). Aquestes persones 

van haver de pagar 4,5 euros 

per menú, que estava subven-

cionat, ja que l’Ajuntament va 

ENSENYAMENT

ELS BENEFICIARIS VAN SER MEMBRES DE FAMÍLIES AMB RECURSOS ESCASSOSSERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament va distribuir 
a l’agost àpats a infants

pagar 1,5 euros per menjar per 

fer front a la despesa total.

Els nens i nenes no van ha-

ver de pagar res. El cost el va 

assumir íntegrament l’Ajun-

tament. En total, el cost del 

servei de catering va ser d’uns 

3.600 euros sense IVA, dels 

quals l’Ajuntament en va 

aportar 2.000 i la resta van 

ser els diners que van pagar 

els 12 usuaris del Casal d’Avis 

que van rebre el menjar a casa 

cada dia.

D’altra banda, l’Ajuntament 

va concedir 36 ajuts per assis-

tència bàsica als Casals d’Es-

tiu 2016 i 32 per als menjadors 

d’aquests casals. En total, es 

van presentar 50 sol.licituds 

a l’Àrea Municipal de Serveis 

Socials, de les quals 14 van ser 

desestimades. El Consistori va 

destinar 3.001,15 euros per als 

36 beneficiaris de l’assistèn-

cia bàsica als Casals d’Estiu. 

A més, 32 d’aquests 36 també 

es van beneficiar dels ajuts per 

al menjador. En concret, per a 

menjador, l’Ajuntament va de-

dicar 5.300,09 euros.

Prioritat
L’Ajuntament de la Llagosta 

tramita durant el curs escolar 

les beques de menjador amb la 

finalitat de donar suport eco-

nòmic a aquelles famílies que 

necessitin el recurs i també, 

en altres casos, per poder ga-

rantir als infants un àpat mí-

nim al dia en condicions. De 

cara a l’estiu d’aquest 2016, 

una de les prioritats era donar 

continuïtat a aquest tipus de 

recurs mitjançant l’oferta que 

hi havia des dels casals d’estiu 

i amb els àpats a domicili a 

l’agost. - 08centvint

COMUNICACIÓ

Ràdio la Llagosta celebra 
el seu 30è aniversari
Ràdio la Llagosta ha posat en 

marxa una pàgina web es-

pecial (www.radiolallagosta.

cat/30 anys) amb motiu de la 

celebració del seu 30è aniver-

sari. Aquest web recull imat-

ges històriques de l’emissora, 

ressenyes amb fotografies i 

arxius sonors de les notícies 

que durant aquestes tres dè-

cades han perfilat com és avui 

en dia la Llagosta i també pro-

grames i retransmissions que 

d’alguna manera han definit 

el perfil de la Ràdio.

Els inicis
Els primers anys es van ca-

racteritzar per una gran 

precarie tat en mitjans tècnics, 

que es van veure superats per 

un ampli col·lectiu de col·la-

boradors que van ajudar de-

cisivament a configurar una 

emissora plural, democràtica 

i participativa.

L’11 de setembre, l’emissora 

municipal de la nostra loca-

litat va organitzar un concurs 

de karaoke en el marc de la 

Festa Major per celebrar el 

seu aniversari. L’activitat va 

tenir lloc a l’Espai de concerts 

del Centre Cultural. La músi-

ca va anar a càrrec de la ban-

da All-Star Karaoke i els més 

atrevits van pujar a l’escenari 

a cantar les cançons que ha-

vien escollit prèviament. Les 

guanyadores del concurs van 

ser el duet de noies que es van 

inscriure com Patricia de las 

cuñadas (a la fotografia de 

dalt). El segon premi va ser 

per a Laura i Marta i el ter-

cer per al grup inscrit amb 

el nom de Carlos Pereira. Un 

bon nombre de veïns es van 

apropar a l’Espai de concerts 

del Centre Cultural per gau-

dir amb l’espectacle, que va 

durar dues hores. - 08centvint

Durant el primer semestre de 

l’any, el reciclatge a la Llagosta 

ha arribat al 22,5%, un percen-

tatge superior al de l’any pas-

sat en aquest mateix període 

de temps, que va ser del 21%. 

Excepte la matèria orgànica, 

la recollida de la resta de re-

sidus s’ha incrementat durant 

els primers sis mesos de l’any 

respecte al mateix interval de 

temps del 2015.

Concretament, aquest any 

s’han recollit 183,06 tones de 

matèria orgànica, 5 menys 

que el 2015. Pel que fa al pa-

per, s’han recuperat 51,48 to-

nes (44,73, el 2015). D’envasos, 

durant el primer semestre de 

l’any, s’han reciclat dues tones 

més que en el mateix període 

de l’any passat, arribant a les 

EL PERCENTATGE DE RECICLATGE ARRIBA A LA LLAGOSTA AL 22,5%MEDI AMBIENT

La recollida selectiva creix 
durant el primer semestre

65,27 tones. L’increment en 

vidre també ha estat notable, 

passant de les 54,36 tones a les 

59,45. 

Deixalleria
Pel que fa a la deixalleria, el 

nombre d’usuaris ha estat in-

ferior en el mateix període de 

temps. Si de gener a juny del 

2015 van passar per aques-

ta instal·lació 2.161 persones, 

aquest any ho han fet 1.991. 

Tot i això, la quantitat de re-

sidus aportats ha estat força 

superior, passant de les 128,21 

tones a les 180,45. Destaquen 

les més de 48 tones de runes, 

les 99 de fusta o les més de 27 

de voluminosos. 

L’increment més notable ha 

estat en la fusta, ja que l’any 

passat es van llençar a la dei-

xalleria poc més de 68 tones. 

Quant al rebuig, els llagos-

tencs han llençat durant els 

primers sis mesos 1.859,16 

tones d’escombraries. - XAVI 

HERRERO

Contenidors de residus. 

El Consistori va 
concedir també beques 
per als Casals d’Estiu
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Els Volats porten 
Z-Infection a la 
Llagosta

La Llagosta acollirà el proper 

5 de novembre una sessió de 

Z-Infection, un joc d’aven-

tura en viu en el qual es pot 

participar en primera perso-

na. La colla dels Volats porta 

a la nostra localitat aquesta 

proposta, que està triomfant 

allà on s’organitza.

La nit del 5 de novembre, la 

Llagosta es convertirà en l’es-

cenari d’un joc que vol simu-

lar una invasió de zombis. El 

joc s’inspira en les actuals 

sèries i pel·lícules de ciència 

ficció de temàtica zombi, 

com ara Guerra Mundial Z o 

The Walking Dead. Els parti-

cipants es divideixen en dos 

bàndols: els supervivents, 

que han de lluitar per sobre-

viure, i els zombis, que tenen 

per missió estendre el virus 

mortal.

Inscripcions
Per formar part d’aquesta 

experiència, cal inscriure’s al 

web www.z-infection.com. 

Cada persona podrà esco-

llir a quin bàndol vol jugar. 

També hi ha places de figu-

rant per a aquells que vul-

guin ser soldats, científics, 

traïdors,... Aquesta és la pri-

mera activitat d’aquest tipus 

que s’organitza a la nostra 

comarca. El joc comença a 

tenir força seguidors. - XAVI 

HERRERO

La Sala de Plens de l’Ajunta-

ment va acollir el 27 de se-

tembre l’acte de lliurament 

de la recaptació aconseguida 

per la Murga en benefici de 

la Fundació 5p-. En total, la 

colla ha recollit 905 euros du-

rant la campanya que ha rea-

litzat durant els darrers me-

sos. A l’acte eren presents una 

representació dels membres 

de la Murga, la delegada de 

la Fundació 5p- a Catalunya i 

veïna de la Llagosta, Jennifer 

Viejo, i l’alcalde de la Llagos-

ta, Óscar Sierra.

Finançar teràpies
Els diners recaptats serviran 

per finançar teràpies per als 

afectats per la síndrome 5p-, 

com ara un taller d’oci. Des de 

la Fundació 5p-, s’han mos-

trat molt agraïts per aques-

ta campanya, no només per 

l’ajut econòmic, sinó també 

per la tasca de conscienciació 

que ha suposat al nostre mu-

nicipi. Jennifer Viejo, que és 

mare d’una noia amb aquesta 

síndrome, es va mostrar sor-

presa durant l’acte del dia 27 

de setem bre per la bona res-

posta de la ciutadania. 

Per la seva part, Pepe 

Monterrubio, membre de 

la Murga, ha avançat que 

ja tenen una petició per 

al proper any, que tiraran 

endavant. - 08centvint

CULTURA

La Murga lliura un xec de 
905 euros a la Fundació 5p-

Membres de la Murga mostren el xec de 905 euros. 

La captació de sang de l’Engreskada
aconsegueix 80 donacions 
Un total de 80 persones van 

donar sang el 7 de setembre 

a la Llagosta en la captació 

especial promoguda per l’En-

greskada. Les colles dels Vo-

lats i dels Saltats es van im-

plicar, com en les anteriors 

campanyes de Festa Major, en 

aquesta acció solidària. Tretze 

persones van donar sang per 

primera vegada i quinze més 

no van poder donar sang per 

diferents motius. La captació 

es va fer a les instal.lacions del  

Casal d’Avis.

El nombre de donants ha es-

tat inferior al de l’any passat, 

quan es van arribar a les 94 

donacions i també al del pri-

mer any d’aquesta iniciativa, 

amb 103 donants.

Captació de juliol
Un total de 87 persones van 

donar sang el 28 de juliol a 

la Llagosta durant la visita de 

EL RESULTAT VA SER INFERIOR AL REGISTRAT DURANT ELS DOS PRIMERS ANYSSOLIDARITAT

la unitat mòbil del Banc de 

Sang. Vuit persones  més no 

van poder fer-ho per diferents 

motius i tretze van donar sang 

per primera vegada. 

El resultat de juliol és supe-

rior a l’obtingut a la captació 

d’estiu de l’any passat, quan 

es van aconseguir 72 dona-

cions. També hi ha un incre-

ment respecte a la captació del 

març, quan van donar sang 79 

persones. - XAVI HERRERO Un moment de la captació de sang de l’Engreskada 2016.

Inscripcions 
per a un curs de 
monitors 

L’Ajuntament de la Llagosta 

organitza, amb la col.labo-

ració del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, un curs 

de monitors per a majors de 

18 anys. La formació tindrà 

lloc entre el 5 de novembre 

i el 17 de desembre al Servei 

d’Informació Juvenil. Les 

places són limitades i el preu 

d’inscripció és de 190 euros. 

El Consell Comarcal subven-

ciona els joves de 18 a 30 anys 

amb un import de 35 euros.

Les persones interessades  

poden fer la inscripció o 

demanar més informació 

a partir del 10 d’octubre al 

Servei d’Informació Juvenil, 

que està situat a Can Pelegrí, 

de dilluns a dijous de 17 a 20 

hores i dimecres de 10 a 13 

hores o trucar al telèfon 93 

560 39 11 (extensió 2001) en 

el mateix horari.  

Estructura del curs
El curs,  impartit per la Fun -

dació Pere Tarrés, consta 

d’una etapa lectiva amb 100 

hores presencials, 25 virtuals 

i 25 de memòria i una etapa 

pràctica amb 160 hores. Les 

classes es desenvoluparan els 

dissabtes de 9 a 14 h i de 15.30 

a 20.30 h i els diumenges de 9 

a 14 h. El curs està reconegut 

per la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat. - 

J. CINTAS

JOVENTUT EL GRUP VA RECOLLIR ELS DINERS EN UNA CAMPANYA ESPECIALSOLIDARITAT

La Colla Gegantera de la Llagosta se suma un any més a la 

Marató de TV3. En aquesta ocasió, la festa tindrà lloc a la 

plaça de la Sardana. Una zumba gegant serà l’eix principal de 

la jornada solidària, que tindrà lloc el 13 de novem bre.

La sessió de zumba comptarà amb una quinzena de moni-

tors i monitores que dirigiran la classe. Les places estan li-

mitades a 300 persones. Els tiquets es poden aconseguir per 

cinc euros posant-se en contacte amb la Colla Gegantera o bé 

amb qualsevol dels monitors de zumba.

Diverses activitats

Per recaptar fons per a la Marató de TV3, també es portaran 

a terme altres activitats. L’Esplai Dijoc realitzarà tallers in-

fantils, per un euro, i El Taller d’Ideo M.J. oferirà pinta-cares 

solidaris, per tres euros. Els més petits també disposaran 

d’una zona de zumbakids. 

La jornada començarà a les 10 h  amb una exhibició de 

dansa oriental. A les 10.30 h, tindrà lloc una actuació de 

bollywood. La sessió de zumba gegant, que compta també 

amb l’organització d’Alexis Rosales, començarà a les 11 h i 

durarà unes tres hores aproximadament. - X.H.

LA COLLA GEGANTERA, AMB LA MARATÓ
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Actualitat

El Ple de l’Ajuntament de la 

Llagosta ha aprovat instituir 

el 15 d’octubre com a Dia 

d’homenatge en memòria de 

les víctimes de la Guerra Civil 

i de la repressió franquista 

arreu de l’estat. La data ha 

estat escollida perquè és 

l’estipulada a Catalunya com 

a Dia nacional dedicat a les 

víctimes del franquisme. El 

dia 15 d’octubre de 1940 va 

ser afusellat el president Lluís 

Companys.

La proposta parteix d’una 

moció presentada al ple de 

setembre per ERC a la qual es 

van afegir ICV-EUiA i CDC. 

El text va comptar amb el vot 

favorable del grup municipal 

del PSC, l’abstenció del 

PP i el vot en contra de 

C’s. La moció, a més de fer 

referència a totes les persones 

represaliades pel franquisme 

i a les víctimes de la guerra, 

recorda tots els llagostencs 

que van defensar la llibertat 

al front i a aquells que es van 

haver d’exiliar. El document 

posa noms i cognoms als que 

van caure a la batalla, als que 

van morir quan fugien, als 

que van ser tancats a camps 

de concentració i als regidors 

del primer ajuntament 

democràtic de la Llagosta.

TAMBÉ ES VA DONAR LLUM VERDA A UNA MOCIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLARPOLÍTICA

El Ple aprova homenatjar 
les víctimes del franquisme

POLÍTICA

Més de 200 
llagostencs, a la 
Festa de la Rosa

El Partit dels Socialistes de la 

Llagosta va participar el 24 

de setembre en la Festa de la 

Rosa que el PSC va organit-

zar a Gavà. L’acte va comptar 

amb la presència de Pedro 

Sánchez i Miquel Iceta. La 

delegació del PSC de la Lla-

gosta va estar formada per 

207 persones. Els assistents 

van pagar un tiquet solidari 

de dos euros, que s’han des-

tinat al Banc d’Aliments. 

JUSTÍCIA

Un grup de persones van assistir el 18 de setembre a un nou 

acte d’homenatge a Sergio Mármol, el jove que va ser apallissat 

fa uns mesos a Malgrat de Mar. Durant l’acte, al Parc Popular, 

es va demanar que la justícia sigui ràpida en aquest cas. 
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Una imatge del ple del mes de setembre.

El text també repassa la figura 

del president Lluís Companys, 

que, després d’exiliar-se a 

França, va ser apressat per la 

Gestapo i lliurat al règim fran-

quista, que el va afusellar des-

prés d’un judici sumaríssim.

Altres mocions
A la sessió plenària també es 

va aprovar una altra moció 

per unanimitat. Es tracta d’un 

text presentat per Ciutadans 

en contra de l’assetjament es-

colar. El document fa referèn-

cia als casos patits per molts 

infants i joves i les passes que 

s’han de fer per preveure, per 

evitar i per actuar davant de 

l’assetjament escolar. La mo-

ció aprovada insta a l’Ajun-

tament a fer pública la seva 

condemna davant d’aquest 

greu problema, a establir ac-

cions complementàries a les 

realitzades per la Generalitat i 

l’Estat i a portar a terme cam-

panyes, tallers, cursos i altres 

activitats amb les escoles per 

preveure i actuar davant de 

l’assetjament escolar. També 

contempla la posada en marxa 

d’un servei on els infants o jo-

ves afectats es puguin dirigir 

per ser atesos. 

També es va aprovar el comp-

te general municipal de l’any 

2015 i es va rebutjar una mo-

ció presentada per C’s que 

demanava el rebuig a la reso-

lució del Parlament relativa a 

l’informe i conclusions de la 

Comissió d’estudis del Procés 

Constituent. - X. HERRERO
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ECONOMIA

El Mercat 
Municipal 
amplia l’horari
El Mercat Municipal de la 

Llagosta obre des de l’1 d’oc-

tubre també els dimarts, 

dimecres i dijous de 17 a 20 

hores, tal com va acordar la 

junta directiva de l’Associa-

ció de Concessionaris. Així, 

ara l’horari d’aquest equipa-

ment és el següent: dilluns de 

7 a 14 hores; dimarts de 7 a 

14 hores i de 17 a 20 hores; 

dimecres de 7 a 14 hores i de 

17 a 20 hores; dijous de 7 a 

14 hores i de 17 a 20 hores; 

divendres de 7 a 20 hores; 

dissabte de 7 a 14 hores i diu-

menges tancat. 

GENT GRAN 

El dia 10 s’inicien 
els cursos al 
Casal d’Avis
L’Ajuntament de la Llagos-

ta organitza activitats per a 

persones grans que es desen-

voluparan durant el curs 

2016-2017 al Casal d’Avis a 

partir del 10 d’octubre. Entre 

els cursos i tallers previstos 

hi ha entrenament de la me-

mòria, taller d’acolorir man-

dales, grup de lectura, taller 

d’escriptura creativa, de di-

buix i pintura, de manuali-

tats, a més de teatre amb el 

grup l’Alegría de vivir, gim-

nàstica i voluntariat per la 

llengua. 

Després de l’estiu, el periòdic 

08centvint, referent de la in-

formació de la Llagosta, tor-

na a sortir al carrer amb un 

canvi d’imatge. La publicació 

ha augmentat el seu tamany 

(l’alçada és ara de 39 centíme-

tres, 3,5 centímetres més que 

abans, mentre que l’amplada 

es manté en 28,9 centímetres). 

A més, s’ha millorat el paper 

d’impressió, que ara és de 60 

grams (abans 42). Aprofitant 

aquests canvis, també s’han 

fet modificacions en el dis-

seny de les pàgines. A la por-

tada, s’ha canviat la ubicació 

de la capçalera per tal que si-

gui més visible. A més, s’han 

variat els colors. També s’han 

LA PUBLICACIÓ, REFERENT DE LA INFORMACIÓ DE LA LLAGOSTA, TÉ ARA UN TAMANY MÉS GRAN I EL PAPER ÉS MILLOR

El 08centvint canvia d’imatge a 
partir d’aquest mes d’octubre

COMUNICACIÓ

canviat els tipus de les lletres 

dels textos de les notícies i s’ha 

augmentat el seu tamany per-

què sigui més fàcil de llegir el 

periòdic. 

Es mantenen les seccions, 

però s’han introduït altres co-

lors per diferenciar-les i també 

hi ha un espai més gran dedi-

cat a l’enquesta ciutadana, que 

permet posar l’opinió de dos 

veïns o veïnes més. Els grups 

polítics municipals disposen 

també de més espai per als 

seus articles. 

Les modificacions en el dis-

seny del periòdic de la Llagos-

ta han anat a càrrec de la Uni-

tat d’Imatge i Comunicació de 

l’Ajuntament de la Llagosta.  

La Policia Local està provant durant aquests dies una motocicle-

ta elèctrica SCUTUM en el marc d’un projecte de l’Associació de 

Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes.   

El Parc Popular va acollir el 15 de juliol la Festa dels Casals. Un 

bon nombre d’infants van participar a les activitats que van pre-

parar l’Ajuntament i la majoria dels casals d’estiu. 

Pàgines de prova del nou disseny del 08centvint.
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“S’ha de fer reviure el polígon 
industrial de la Llagosta”
-Després de la marxa de Mar-

ta Melgar, vostè va agafar el 

seu relleu al març. Com està 

sent la seva adaptació?

- Bona perquè la feina que es fa 

a l’oposició ja l’anava fent. No 

ser abans regidora no vol dir 

que no fem feina els que no hi 

siguem. La diferència és poca, 

l’única és que haig de ser  pre-

sent al Ple.

- Entra amb el curs fet…

- Al principi costa una mica, 

sobretot t’has d’adaptar als 

tempos que porta cada regido-

ra i regidora. Ho porto bé.

- Quin objectiu us marqueu 

com a oposició?

- L’objectiu com a oposició és 

controlar tot el que fa l’Ajunta-

ment. Volem fer una oposició 

de control i veure què podem 

millorar. Però no fiscalit-

zar, sinó d’intentar veure’ns 

com que es poden recolzar en 

nosal tres. No som enemics. 

Estem a l’arc municipal per fer 

feina i crec que aquesta visió 

també la té el ciutadà.

- I com s’ha de fer?

- Treballant i, de vegades, amb 

una simple trucada. Amb 

obrir-se una mica. De moment 

no ho veiem i no ho tenim. 

Això s’aconsegueix canviant 

les rutines i la Llagosta és de 

tots i totes. També som ciuta-

dans del municipi i volem par-

ticipar en allò que sigui clau.

- Què creu que s’ha de priorit-

zar els propers anys?

- La línia bàsica que s’ha de 

marcar és fer reviure el polí-

gon industrial de la Llagosta. 

Tenim un polígon industrial 

que està mort, no tenim gaires 

fàbriques. Hi ha una bona part 

del polígon que pertany al ter-

me de Santa Perpètua de Mo-

goda. La nostra part està buida 

i hem de fer un esforç per can-

viar els usos del polígon i fer-lo 

reviure.

- Què canviaria de la Llagos-

ta?

- Canviaria l’actitud negativa 

que tenim els ciutadans sobre 

el nostre poble. Crec que no 

som el pitjor poble del Vallès 

ni tampoc de Catalunya. El 

millor que tenim és que ens 

coneixem tots i fem pinya. - 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

“L’objectiu com 
a oposició és 
controlar tot el que 
fa l’Ajuntament”

Eva

Miguel
41 anys. Responsable 
de viatges de la 
UOC. Membre de 
l’Engreskada i dels 
Sangrinaris.(ICV-EUiA)
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La Festa Major acaba amb empat 
entre els Saltats i els Volats 

El Castell de focs, el veredicte 

de l’Engreskada i l’Espectacle 

de fi de Festa van servir per 

tancar quatre dies de Festa 

Major plens d’activitats per a 

tots els gustos.

Les colles, tant els Saltats i els 

Volats com els Sangrinaris, la 

Murga i el grup la Feria, van 

donar color a la programació, 

així com altres colles més pe-

tites i entitats de la nostra lo-

calitat que fa molts anys que 

dediquen els seus esforços a 

participar-hi d’una forma ac-

tiva. Fins una trentena d’as-

sociacions de tot tipus van fer 

possible que es desenvolupes-

sin més de 60 activitats. 

El programa va ser elaborat 

per la Comissió de Festa Ma-

jor, per la Comissió Jove de 

Festa Major i per l’Ajunta-

ment. 

La plaça de l’Alcalde Sisó Pons 

es va omplir durant la cele-

bració de l’Espectacle de fi de 

Festa, protagonitzat pel mo-

nologuista Txabi Franquesa. 

Abans, es va conèixer el vere-

dicte de l’Engreskada. Aquest 

any, el jurat de les proves va 

decidir que la competició aca-

bés amb un empat de les dues 

colles, els Saltats i els Volats. El 

dilluns de Festa Major també 

va tenir lloc el Castell de focs 

al carrer del Montseny.

La Festa va començar ofi-

cialment amb el pregó dels 

Sangrinaris. Abans, es van 

celebrar dues activitats desta-

cades, l’elecció de la Pubilleta 

i l’Hereu i el naixement de la 

gegantona de la Llagosta, la 

Mariona.

Carla Rufach, de 8 anys, és la 

nova Pubilleta de la Llagosta 

La ciutadania de la Llagosta i d’altres poblacions va 
gaudir de quatre dies de festa a la nostra localitat 
amb propostes i escenaris diversos. La disputa entre 
els Volats i els Saltats va acabar amb empat. 

Representants dels Saltats i dels Volats, durant l’acte del veredicte de l’Engreskada. 

i Arturo Shappiro, de 9, l’He-

reu. La primera nit de Festa es 

van celebrar el Corretasques 

del grup La Feria; els concerts 

dels grups locals Visto, Apit-

xonator Rock, Sin retorno i 

The Happy Funeral; i dues 

sessions musicals, la de l’As-

sociació de Djs de la Llagosta 

amb VIPS Killing the Sum-

mer, i la de la Murga. El ball 

d’aquesta nit va anar a càrrec 

de l’orquestra Sabor Sabor.

La Murga va organitzar dis-

sabte la tradicional Paella po-

pular. Aquesta jornada també 

es va celebrar l’exhibició de 

l’Escola Okinawa Team, la 

competició Free Style dels Vo-

lats, els Jocs de Protecció Ci-

vil i el Torneig de dòmino de 

l’Entidad Dominó la Llagosta. 

La tarda va estar protagonitza-

da per la ballada de sardanes, 

el Torneig de futbolí de la Peña 

Madridista i el Festival de Fes-

ta Major de la Room. Tot i el 

xàfec, es va poder celebrar el 

Correfoc de Les Llagostes de 

l’Avern. 

La música també va protago-

nitzar la nit del dissabte amb 

el grup rociero Brisas, la Disco 

mòbil–mòbil dels Sangrinaris 

i VIPS, la sessió que aquesta 

darrera entitat va oferir sobre 

música electrònica dels anys 

90; els concerts de l’Espai de 

Concerts de la Bambula i La 

Loca Histeria i el ball de Fes-

ta Major amb l’orquestra Ka-

ramba. Aquella nit es va cele-

brar la sangriada al carrer de 

l’Estació.

Diumenge, va començar amb 

el cinquè Ral·li fotogràfic. El 

matí va tenir com a protago-

nista la celebració de la Diada 

amb la hissada de la senyera i 

l’Homenatge a Catalunya or-

ganitzat pel Grup de Ball de 

Gitanes de la Llagosta, que va 

estar acompanyat pel Centre 

Aragonès de Mollet, la Colla 

Gegantera de la Llagosta i la 

Casa de Andalucía.

Aquell dia també es va cele-

brar el Torneig de dòmino de 

la Peña Madridista, la Cerca-

vila familiar gegant de la Colla

Gegantera i la jornada infantil 

de la Murga. Al Parc Popular, 

l’actuació del duo local Blue 

Birds va amenitzar el vermut.

Durant la tarda de diumenge 

es van oferir activitats molt 

variades. L’Esplai Dijoc va 

organitzar un berenar i un 

concurs de futbolí; els grups 

teatrals de Tell van represen-

tar  Marilyn, alguien llamada 

Norma Jeane; els membres del 

Casal d’Avis van realitzar una 

exhibició de balls; el Club de 

Judo-Karate la Llagosta també 

va fer una exhibició;  la Mur-

ga va organitzar el Concurs 

de truites; els Saltats van rea-

litzar el Concurs de pintxos, 

i, a l’avinguda de l’Onze de 

Setem bre, hi va haver l’espec-

tacle Cabaret de circ. A la nit, 

Ràdio la Llagosta va celebrar 

el seu 30è aniversari. L’últim 

dia també hi va haver el fes-

tival d’escuma, l’Homenatge 

a la gent gran de la Casa de 

Andalucía, el ball de tarda i les 

havaneres amb el rom cremat 

de la Murga. - X. HERRERO

El monologuista Txabi 
Franquesa va posar el 
punt final a la Festa 
Major de 2016

EL PREGÓ DELS SANGRINARIS

Al crit d’invasió, la colla dels Sangrinaris va donar el tret de sor-
tida de la Festa Major de la Llagosta. L’entitat va celebrar els 25 
anys amb la ciutadania des del balcó de l’edifici de l’Ajuntament 
amb un pregó amb música, llums i un brindis. 
Un nombrós grup de representants dels Sangrinaris va omplir el 
balcó i va animar a fer gresca durant la festivitat. - X.H.

L’ENGRESKADA 2016

Al llarg de la Festa Major, els Volats i els Saltats van parti-
cipar a l’Engreskada. Les proves van començar el dia 8 amb 
km 0. Els assistents van donar la benvinguda a la Festa amb 
unes particulars campanades de mitjanit. Divendres, les Drag 
Queens de les dues colles van competir a l’escenari de l’Espai 
de Concerts. La prova de dissabte portava per nom Aquí hay 
Tomate i els Saltats i els Volats van haver de realitzar una 
gimcana per aconseguir salvar el major nombre de globus 
d’aigua. Diumenge, a la prova La pura, van guarnir de flors la 
Blanqueta, la geganta de la Llagosta. Dilluns, es va celebrar 
la tradicional panotxada i, a la nit, va tenir lloc el veredicte.
Durant la Festa Major, diverses entitats esportives van or-
ganitzar partits i també van poder ser visitades tres exposi-
cions: les mostres del Concurs de Cartells de Festa Major i 
del Concurs Estatal de Fotografia i  l’Exposició Intergenera-
cional d’Art. - X.H.

Una trentena 
d’associacions de 
tot tipus van muntar 
activitats
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La nova gegantona de la Colla 

Gegantera de la Llagosta va 

néixer el 9 de setembre davant 

de l’edifici de l’Ajuntament. 

La Mariona es va presentar a 

la ciutadania llagostenca amb 

la resta de gegants de la colla i 

amb les seves padrines, la Vi-

centeta de Canovelles i la Salut 

de Sant Cugat del Vallès.

A l’acte, es va destapar la 

Mariona, que tot seguit va 

ballar amb la Blanqueta, el 

Josepet, la Torradeta i el Llago. 

Tot seguit, hi va haver un ball 

de gegantones amb les colles 

de Canovelles i Sant Cugat 

del Vallès. L’acte va acabar 

amb l’inici de la cercavila 

pels carrers de la Llagosta en 

la qual  la Mariona va fer les 

seves primeres passes. Nou 

mesos abans, els responsables 

EL NAIXEMENT DE LA NOVA MEMBRE DE LA COLLA GEGANTERA VA TENIR LLOC EL 9 DE SETEMBRE

La Llagosta ja té una nova 
gegantona, la Mariona

de la Colla Gegantera de la 

Llagosta havien anunciat 

que la Blanqueta estava 

embarassada. Aleshores, es va 

fer un concurs de dibuix per 

dissenyar la gegantona, que va 

guanyar Julián Perucha, d’11 

anys. El Taller El Drac Petit va 

ser l’encarregat de fer realitat 

el disseny. Poc després, es va 

fer una votació popular per 

decidir el seu nom. 

La Mariona va fer la seva pre-

sentació fora de la Llagosta 

durant la desena Fira del Món 

Geganter. - J.L. RODRÍGUEZ

La Murga va celebrar 
la seva 25a Paella Popular
La Murga va preparar el 10 de setembre arròs per a 1.800 per-

sones al Parc Popular. Aquesta era la 25a Paella Popular que 

cuinaven i repartien els membres de la colla més veterana de la 

nostra localitat. Des de ben d’hora, ja hi havia cua per recollir 

un plat de paella. Durant aquests 25 anys han estat milers les 

persones que han assistit A aquest dinar popular. - X.H.

La Mariona, el dia del seu naixement.

Sis guanyadors 
en el cinquè Ral.li 

Els tres vencedors del 5è Ral·li 

Fotogràfic de Festa Major en 

la categoria Diada i Festa Ma-

jor van ser Jordi Ruiz, Nerea 

Cortés i Fernando Hernández; 

mentre que en la categoria de 

Gegants i Gegantons, van ser 

Carlos Domínguez, Àlex Do-

mínguez i Narciso Vicente. 

LA COLLA GEGANTERA I EL FOTO-CLUB LA LLAGOSTA VAN ORGANITZAR EL CONCURS

Veredicte del 16è Concurs

Josep Ponsa, a la categoria lliure, i la llagostenca Eva Redondo, 

a la categoria la Llagosta, van ser les persones guanyadores del 

16è Concurs Estatal de Fotografia de la Llagosta, organitzat pel 

Foto-Club la Llagosta amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

L’acte de lliurament de premis i el veredicte del jurat van tenir 

lloc 7 de setembre al Centre Cultural. - J.L.R.B.
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LA VEU DEL POBLE

Com qualifi caria la mobilitat 
a la Llagosta?

LUIS AYUSO ALEJANDRO MIRANDA

L’ENTITAT

Festiva

Els Sangrinaris

Any de fundació: 1991
Nombre de socis: 100 (a la darrera Festa Major)
Adreça electrònica: sangrinarislallagosta@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/sangrinaris.lallagosta
Twitter: @sangrinaris
Adreça: Hotel d’entitats. C. del Mercat, 1 Despatx 4

FITXA

Ja fa uns quants anys, una 
vintena de joves van deci-
dir compartir la sangria que 
prenien per Festa Major. La 
iniciativa va ser ben acollida 
i la colla va decidir crear la 
Sangriada i posar-se un nom: 
Sangrinaris. Bona part dels 
joves formaven part d’altres 
entitats, el Racó d’Esplai 
Sant Josep, Creu Roja la Lla-
gosta,... La seva vitalitat i les 
seves ganes de dedicar el seu 
temps lliure als altres no es-
tava renyida amb les ganes 
de trobar-se per passar bo-
nes estones.
Ara, aquests joves ja són per-
sones adultes que no han 
perdut l’esperit de gresca, 
però que han obert les seves 
accions i, al llarg de l’any, 
organitzen altres activitats 
com la Fira d’en Pepet (que 
abans realitzava el Racó 
d’Esplai). 
Els Sangrinaris, que han ce-
lebrat el seu 25è aniversari, 
són la segona colla més vete-
rana de la Festa Major de la 
Llagosta, després de la Mur-
ga. 
La Sangriada de Festa Ma-
jor ha anat incorporant no-
vetats. Fa uns anys van co-
mençar a repartir sucs per 

MANTENINT L’ESPERIT DE FESTA

Els Sangrinaris 
han celebrat 
enguany els 
seus 25 anys 
d’història

als menors d’edat i per a 
aquelles persones que en 
volguessin. La sangria sense 
alcohol va arribar recent-
ment i, d’aquesta manera, 
l’acte s’obria a altres tipus 
de públic.
Una de les característiques 
dels Sangrinaris és el disseny 
de les samarretes. Cada any, 
n’estrenen una de nova, 
amb dibuixos originals i no-
tes d’humor. Sovint, les sa-
marretes han fet referència 
a algun tema d’actualitat 
i també han incorporat el 
seu proveïdor ofi cial durant 

aquests 25 anys de sangria, 
Don Simón. El procés de 
preparació comença amb el 
trasllat de la sangria a les 
càmeres del Mercat Muni-
cipal, que també porta tots 
aquests anys col·laborant 
amb els Sangrinaris. El ma-
teix dia de la Sangriada, al 
matí, es procedeix a tallar 
i incorporar la fruita a la 
sangria als bidons higienit-
zats per a l’ocasió, que, tot 
seguit, tornen a les càmeres 
per poder servir una sangria 
fresca a la nit. 
Com tota entitat, els San-
grinaris han passat per mo-
ments molt bons i altres crí-
tics. Quan van celebrar els 
deu anys, van arribar a re-
partir 1.000 litres de sangria 
en dues nits de Sangriada. 
Ara, amb els seus 25 anys 
d’història, el grup s’ha revi-
fat. 
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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 Planificació 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, Jordi Alonso Fumadó i 
Eva Miguel Guerrero.

Jorge Sabanza Jiménez i Sonia Sánchez Ponce

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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Aquest va ser el primer equipament cul-

tural que es va posar en marxa al nos-

tre municipi. S’ubicava en un petit local 

cedit per la Caixa d’Estalvis de Sabadell 

al carrer de Santa Teresa i pertanyia a la 

Xarxa de biblioteques populars de la Di-

putació de Barcelona.

L’escrit de sol·licitud a la Diputació de 

Barcelona va ser enviat l’11 de febrer de 

1972 i la seva creació va ser aprovada pel 

plenari de la Diputació del 28 de març. 

Això dóna idea de la rapidesa amb la 

qual es va tramitar la posada en marxa 

d’aquest equipament. 

El personal de la Biblioteca el composava 

una bibliotecària a càrrec de la Diputació 

i una ajudant de bibliotecària a càrrec de 

l’Ajuntament de la Llagosta. Aquest lloc 

de treball va ser ocupat  per primera ve-

gada per Victoria Bartalot Salazar amb 

un horari de 16 a 21 h.

El nombre de punts de lectura era molt 

escàs i a les tardes, després de la sortida 

de les escoles sempre estava plena, fins i 

tot, en ocasions, s’havia de fer cua al car-

rer per tal d’accedir-hi.

A la fotografia, mossèn Pere Rubies (1r 

de l’esquerra), Martí Toll (regidor, 2n de 

l’esquerra), Melcior Sayeras (regidor, 3r 

de l’esquerra), Antoni Morral (alcalde, 

2n per la dreta). La resta de personatges 

eren representants de la Caixa d’Estalvis 

de Sabadell i de la Diputació.

Fotografia cedida per Maria Morató a 

l’Arxiu Municipal de la Llagosta

3 de maig de 1972 
Inauguració de la Biblioteca Popular de la Llagosta

08centvint

08centvint  I Octubre 2016
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CULTURA

El fin de las vacaciones ha llegado y la Fiesta mayor 

se ha acabado. Queremos dar las gracias a todas las 

personas y entidades que la habéis hecho posible.  

Empiezan las clases y un nuevo curso, también el 

político, aún sin tener gobierno central y con un 

presidente autonómico que solo trabaja para los 

suyos, aquí en La Llagosta seguimos trabajando 

cada día. A mejor, sí, porque seguimos mejorando 

el pueblo y la vía pública cada día. Una vez acabadas 

de reponer las baldosas de la plaza Antoni Baqué, 

reparada la acera de la calle Estació con calle Sant 

Josep, la construcción de unos nuevos baños en 

el mercado municipal, la reparación de parques 

infantiles...tenemos a la vuelta de la esquina la 

construcción del correcán y antes de que acabe el año 

la ejecución de inversiones, algunas tan necesarias 

como el aire acondicionado de las salas de ensayo y 

camerinos del Centro Cultural y mejoras en el Casal 

d’Avis. También para la entrada de año empezaremos 

las obras de la rotonda del pabellón Antonio García y 

el camino hacia el cementerio, que hará más segura 

la entrada y salida de La Llagosta de personas que 

circulan o simplemente pasean. Todo esto es gracias 

a un equipo de gobierno, que trabaja, que planifica 

y ha decidido invertir en mejorar La Llagosta. Con el 

curso escolar ya empezado queremos desearos un 

buen año, alumnos y personal docente. 

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

UN NUEVO Y MEJOR CURSO

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Comencem un nou curs que promet una intensa 

activitat política i suposades noves maneres de 

fer les coses, com veiem que ho demanda la 

societat. Diàleg, transparència, participació...Però a 

l’Ajuntament de La Llagosta, el govern PP+PSC+CDC, 

continua anclat en polítiques i actituds del passat.

Nul·la resposta a la demanda d’informació (desenes 

de peticions per escrit) i actituds xulesques i 

“cortijeres” per part d’alguns dels seus càrrecs electes. 

Ara mateix hi han qüestions de vital importància per 

la ciutadania de La Llagosta:

-Modalitat de gestió del servei de l’aigua fins ara 

concedit a SOREA (que s’ha de decidir abans de 

finals de 2016) 

-Quina posició mantindrem davant el canvi d’us de 

la zona de can Milans (Valentine)?

-Quin futur li espera a la gestió per part de la empresa 

pública municipal del complex esportiu El Turó?

-Continuaran les comissions de festa major?

D’altres ja sabem la resposta... política clientelar i de 

foto tota la que vulgueu. ICV i EUiA mantindrem el 

nostre ferm compromís de continuar vetllant pels 

interessos de tota la ciutadania, intentant afavorir 

que sigueu subjectes actius de la política del nostre 

poble, insistirem en demanar informació i farem 

propostes constructives davant l’immobilisme del 

govern de dretes PP+PSC+CDC.

NOU? CURS POLÍTIC

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans (C’s) 

deseamos que todos los vecinos y vecinas hayan 

disfrutado de la Fiesta Mayor. Queremos felicitar 

tanto a niños, jóvenes y adultos por salir a las calles 

y hacer suya la Fiesta. Aprovechamos la ocasión 

también para felicitar y agradecer a todas las 

entidades la labor que hacen por La Llagosta, así 

como a la Comisión Joven y a la Comisión de Fiesta 

Mayor por contribuir en la realización de la misma. 

LA DIADA. Ciutadans de la Llagosta no participó 

en los actos institucionales de la Diada porque no 

son plurales. Apostamos por la celebración de una 

“fiesta que sea representativa de todos los catalanes 

y que no esté instrumentalizada al servicio de una 

ideología que busca la ruptura y la confrontación”.

No participaremos en ningún acto institucional de 

la Diada hasta que no sea realmente una fiesta para 

todos los catalanes. PROPUESTAS PARA EL PLENO.  

1º Moción Acoso Escolar. El acoso escolar es uno de 

los grandes problemas que tenemos en la sociedad 

actual. 2º Moción Regulación Espacios Electorales. 

El momento de crisis económica exige austeridad, 

reducir los gastos electorales de propaganda y 

publicidad  electoral.  3º Moción Resolución 263/

XI.  Rechazo a la desconexión de cualquier iniciativa 

ilegal por parte de las instituciones catalanas, de sus 

representantes y cargos públicos.

UNA DIADA PER A TOTHOM

L’excepcionalitat política en la qual vivim pot 

portar-nos a pensar que la tasca de govern és 

realitza mitjançant bàndols: uns fan i d’altres 

critiquen allò que es fa, sense aportar alternatives 

viables. Reivindiquem La Llagosta com un espai de 

participació ciutadana plural i diversa, ja que no la 

podem entendre de cap altra manera, i farem tot allò 

que estigui en les nostres mans per millorar i afavorir 

els espais de diàleg entre el consistori i la ciutadania. 

En política no tot s’hi val: no és lícit cercar el titular 

de la manca de transparència a qualsevol preu. Hi ha 

molts aspectes a millorar, però aquest camí s’ha de 

recórrer cercant fórmules que puguin consolidar-se 

i ser funcionals per al dia a dia de la nostra vila, i no 

pas mitjançant dreceres ràpides que evitin que els 

partits polítics tinguin llenya per atiar el foc de la 

crítica fàcil. 

Cal celebrar la diversitat d’opinions que comporta 

viure en un espai amb diferents punts de vista, 

però evitant fer-ho de manera demagògica per no 

fer caure als llagostencs i llagostenques al parany 

de la desinformació. I cal fer-ho pels principis de 

coherència, transparència i apertura institucional 

que precisa la vida política actual. No podem cercar 

notorietat a cop de titular, sovint ajuden més els fets 

que les paraules. 

Ens trobareu a: ppclallagosta@gmail.com

NO TOT S’HI VAL
Novament tornem a retrobar-nos després de 

les vacances d’estiu i de la Festa Major, esperem 

que hagueu gaudit plenament de tots dos 

esdeveniments. Nosaltres voldriem formular una 

queixa. A diferència de l’any anterior, el onze de 

setembre d’enguany la nostre senyera no va onejar 

sola davant l’Ajuntament sinó qué ho va fer amb totes 

les demés, banderes que respectem absolutament. 

Si un any té 9125 hores...seria molt demanar que 

durant 6-8 hores la nostre senyera pogués onejar 

sola una estona el Dia Nacional de Catalunya? 

Creiem que és un gest de voluntat política que no 

costa gaire. Tampoc es va convidar a la resta de 

forces polítiques a assistir al pregó de Sangrinaris, 

esperem que per a l’any vinent la cosa canviï. Per 

altre banda aquest mes celebrem ple ordinari on 

aprovem els comptes municipals de l’exercici 2015, 

i on Esquera Republicana presenta una moció per a 

celebrar a La Llagosta un homenatge institucional 

cada 15 d’octubre en memòria de les víctimes de la 

Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista, 

en especial atenció als ciutadans de La Llagosta 

que varen patir aquesta barbàrie, amb aquest acte 

voldriem honrar la seva memòria. També agrair 

al 08centvint el fet de que els grups municipals 

poguem disposar d’una mica més d’espai per a les 

nostres opinions a partir d’ara.

JA TORNEM A SER AQUÍ
Ha començat el curs escolar i també polític amb 

novetats destacables: L’escola bressol torna a 

penjar el cartell de “ple” després de tenir places 

vacants diversos cursos. Per omplir i donar servei a 

tothom s’ha creat una aula nova mixta 0-1-2 anys 

amb nens que acabaran el curs sent només d’1-2 

anys. Així evitem llista d’espera a 0-1 i cobrim les 

vacants d’1-2 i 2-3 anys. Aquesta mesura, en primer 

lloc, dóna cobertura a totes les famílies que ho han 

demanat i, en segon lloc, fa més eficient i menys 

carregòs econòmicament el servei. D’altra banda, 

és important recordar el que ja hem comentat 

anteriorment: hem salvat el tancament d’una línia de 

P3 davant de les dues que volia Ensenyament, amb 

la qual cosa tenim una ràtio mitjana per aula de 19 

nens (a una de les escoles només n’hi ha 17, cosa que 

ha suposat un gran esforç i molta feina per evitar-ne 

la supressió).  Aquest equip de govern compost per 

partits en principi allunyats ideològicament es va 

ajuntar per solucionar els problemes que s’estaven 

creant (ràtios de 28 alumnes a P5 i places vacants a 

l’escola bressol, per exemple, amb el que suposa de 

dificultat d’ensenyament-aprenentatge en el primer 

cas i el cost econòmic en el segon). I això fem: buscar 

solucions i aplicar-les. Mentre alguns critiquen i fan 

panflets, nosaltres trobem i apliquem solucions 

eficaces. 

SOLUCIONS A L’ESCOLA BRESSOL
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La Concòrdia busca el segon 
triomf a la pista del Palau

El sènior A del Club 

Deportivo la Concòrdia torna 

a la competició aquest cap de 

set mana després de gaudir de 

descans la jornada passada. 

Les jugadores que entrena 

Iván Beas visitaran la pista del 

Femisport Palau. No es tracta 

d’un partit més, ja que el Palau 

és entrenat per Tati Torres, 

que les últimes temporades 

havia dirigit la Concòrdia. 

A més, el Palau compta a 

les seves files amb diverses 

exjugadores de la Concòrdia i 

altres persones vinculades fins 

la temporada passada amb el 

club llagostenc formen part 

ara de l’estructura de l’entitat 

del Vallès Occidental. 

La Concòrdia va començar 

la lliga al grup 2 de la Segona 

Nacional amb una victòria so-

bre l’Esparreguera per 1 gol a 

3. El partit va ser complicat, 

tot i que les d’Iván Beas van 

dominar. Al descans, es va ar-

ribar amb un marcador de 0 a 

2. A la represa del joc, l’Espar-

L’equip llagostenc, que va descansar el cap de se-
tmana passat després de guanyar en el debut a la 
pista de l’Esparreguera, es desplaçarà aquesta jor-
nada al terreny de joc del Femisport Palau. Davant 

es trobarà un equip amb moltes cares conegudes. 
L’entrenadora del Palau és Tati Torres, que havia diri-
git la Concòrdia. A més, diverses jugadores del Palau 
havien militat al conjunt llagostenc.

Una acció del partit de Festa Major que va jugar la Concòrdia contra el Sabadell.

FUTBOL

El CE la Llagosta 
juga contra el 
Roureda
El primer equip del Club Es-

portiu la Llagosta es despla-

çarà aquest cap de setmana 

al camp del Roureda. El con-

junt que entrena Humber-

to Velasco és quart amb sis 

punts al grup 8 de la Quarta 

Catalana, mentre que el Rou-

reda és sisè amb quatre. El 

líder és el Cercle Sabadellès 

1856 amb nou punts, empa-

tat amb el Sant Fost. La Lla-

gosta ve de guanyar per 3 a 

1 el Montornès Nord i de su-

mar la segona victòria segui-

da. - J.C. 

reguera va fer el seu únic gol, 

amb una jugada desafortuna-

da per a la Concòrdia, ja que 

la pilota va rebotar en una ju-

gadora del club llagostenc, que 

va desviar la seva trajectòria, 

i va acabar entrant a porteria.

La resta del partit, les de la 

nostra localitat van treballar 

molt per mantenir el resultat i, 

finalment, van poder arrodo-

nir la jornada amb un altre gol 

que els assegurava la victòria.

El cap de setmana passat, la 

Concòrdia va gaudir d’una 

jornada de descans i ara juga-

rà contra el Palau. La resta de 

rivals de la Concòrdia aquesta 

temporada seran el Castellde-

fels, el San Isidro, l’Hispanic, 

l’Elx, l’Eixample, el Castelló, 

el Club Natació Caldes, el 

Vallirana, el Teldeportivo, el 

Faycan, l’AECS l’Hospitalet i 

el Joventut Elx.  

La Concòrdia ocupa la setena 

posició amb tres punts i un 

partit disputat, mentre que el 

seu proper rival és sisè també 

amb tres punts, però amb dos 

partits. El Femisport Palau ve 

de guanyar a la pista del Jo-

ventut Elx per 2 a 5. La classi-

ficació està liderada pel Telde-

portivo, l’AECS l’Hospitalet, 

el Futsal Esportiu Hispanic i 

l’Elx amb sis punts. - JUANJO 

CINTAS 

FUTBOL

El Viejas Glorias 
suma el primer 
punt a la lliga
El Club Deportivo Viejas 

Glorias va empatar la jorna-

da passada al camp del Cire-

ra (2-2) i va sumar el primer 

punt de la temporada. El 

Viejas Glorias debuta aquest 

any a la Cinquena Divisió 

de la Federació de Veterans 

Maresme-Vallès. Els llagos-

tencs van perdre els dos pri-

mers partits. Contra el Cire-

ra, els de la nostra localitat 

es van avançar en dues oca-

sions amb gols de Cristian i 

Miguel, però els locals van 

empatar. Ara, jugaran a casa 

contra Los Molinos B. - J.C.

Les llagostenques van 
debutar a la lliga amb 
una victòria a la pista 
de l’Esparreguera

La Concòrdia ocupa 
la setena posició amb 
tres punts i un partit 
disputat



Espai 
de debat educatiu
L’Espai de debat educatiu és un projecte que vol servir per reflexionar, 

debatre i intercanviar experiències sobre l’educació infantil i juvenil a la 

nostra localitat.

Està obert a tots els pares i mares, professors, educadors i qualsevol per-

sona interessada en l’educació dels infants i joves de 0 a 18 anys. 

Les trobades es faran els dilluns a Can Pelegrí a partir de les 19 h. 

Les dates previstes per a aquest curs són:

10 octubre, 14 novembre, 12 desembre, 9 gener, 13 febrer,

13 març, 15 maig i 12 juny 

NOU CURS 2016-2017

Per participar-hi, us podeu inscriure a www.llagosta.cat

XERRADES 
amb l’alcalde
Óscar Sierra

Un espai mensual de trobada amb la ciutadania 

per parlar de la Llagosta. Les xerrades estan 

obertes a la participació de tots els veïns i 

veïnes que ho vulguin. 
Us podeu inscriure a www.llagosta.cat

PROPERA XERRADA

Dilluns 17 d’octubre a les 19.30 h
a l’Edifici administratiu del passeig del Pintor Sert
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Nou curs de les Escoles 
d’Iniciació Esportiva

Ja estan en marxa les Esco-

les d’Iniciació Esportiva de 

la Llagosta de la temporada 

2016-2017, que organitzen 

l’Ajuntament i el Consell Mu-

nicipal de l’Esport Escolar i el 

Lleure. Les activitats, que es 

desenvolupen a les instal.la -

cions del Complex Esportiu 

Municipal El Turó, van adre-

çades a nens i nenes des dels 

5 anys fins a quart d’ESO, 

excepte en el cas de l’esport 

adaptat, en el qual no hi ha 

establert cap límit d’edat. A 

les Escoles d’Iniciació Espor-

tiva, s’ofereix la possibilitat de 

practicar futbol sala, bàsquet, 

voleibol, handbol, esport 

adaptat i iniciació esportiva.

El preu de la matrícula és de 

25 euros i, a més, s’han de 

pagar 10 quotes mensuals de 

24 euros. Encara es poden 

fer inscripcions a l’Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania, si-

tuada a l’edifici de l’Ajunta-

ment.

Casal d’Estiu
Més de 40 nens i nenes (imat-

ge de dalt) van participar en 

el Casal d’Estiu Multiesportiu 

2016 de la Llagosta, entre el 

29 d’agost i el 9 de setembre. 

L’activitat va ser organitzada 

pel CMEELL i l’Ajuntament 

de la Llagosta en el marc de 

les Escoles d’Iniciació Espor-

tiva. - JUANJO CINTAS

El sènior A del Fútbol Sala 

Unión Llagostense rebrà dis-

sabte la visita del Ripoll en 

partit corresponent a la ter-

cera jornada de lliga. El con-

junt llagostenc juga aquesta 

temporada a la Lliga Nacional 

Catalana, la màxima competi-

ció que organitza la Federació 

Catalana de Futbol Sala.

L’equip que entrena José Ma-

nuel Poyato va guanyar la 

jornada passada a la pista de 

l’Alta Segarra per 2 a 6. El FS 

Unión Llagostense va fer un 

partit molt complet i no va 

tenir cap problema per sumar 

els tres punts. Al descans, els 

de la Llagosta dominaven per 

1 a 2. 

La sentència
A la segona part, l’Alta Segarra 

va inquietar amb el 2 a 3, però 

els llagostencs van sentenciar 

amb tres gols i van sumar els 

tres primers punts de la tem-

ESPORT ESCOLAREL SÈNIOR A HA GUANYAT UN PARTIT I N’HA PERDUT UN ALTRE FINS ARAFUTBOL SALA

El FS Unión Llagostense 
debuta a la màxima categoria

porada després de la derrota 

encaixada en el primer par-

tit contra la Penya Recreativa 

Sant Feliu (1-3). Contra l’Alta 

Segarra van marcar Juan Car-

los (2), Alberto (2), José Ángel 

i Efrén. 

El conjunt llagostenc és cin-

què amb tres punts, a tres del 

líder, la Penya Recreativa Sant 

Feliu. Dissabte, rebrà la visita 

del Ripoll, que és desè amb 

només un punt, amb l’objec-

tiu de sumar el primer triomf 

a casa. 

El sènior B és novè al grup B 

de la Primera Catalana amb 

tres punts. Va guanyar el pri-

mer partit contra el Clot (4-3) 

i va perdre el segon contra el 

Lloret Esportiu (6-4). Diu-

menge, jugarà a casa contra el 

Bigues i Riells, que encara no 

ha puntuat i és el cuer. - J.C.

HANDBOL

Muñoz i Cuenca guanyen la 
mini Supercopa d’Espanya
Els llagostencs Mariano Cuenca, de 15 anys, i Daniel Muñoz, 

de 14, es van proclamar campions de la mini Supercopa d’Es-

panya cadet d’handbol a Pamplona. Els dos esportistes de la 

nostra localitat van aconseguir el títol amb l’equip cadet A del 

Futbol Club Barcelona, que va superar a la final el conjunt am-

fitrió, l’Anaitasuna; i a la semifinal, l’equip basc del Zarautz. 

- J.L.R.B.

Efrén controla una pilota en el partit contra la Penya Sant Feliu.

José Luis Fabregat va com-

pletar el 25 de setembre el re-

corregut en bicicleta fins a la 

ciutat italiana de Roma. El veí 

de la nostra localitat va sortir 

de la plaça d’Antoni Baqué el 

10 de setembre i, després de 

més de 1.400 quilòmetres, va 

complir el repte esportiu en 

bicicleta. El 27 de setembre va 

arribar en vaixell a Barcelona.

Quinze etapes
Fabregat, de 69 anys, va fer un 

total de 15 etapes en 16 dies, ja 

que a la setena jornada no va 

poder sortir en bicicleta per 

una pluja intensa quan es tro-

bava a França. A banda d’això 

i del cansament físic, el llagos-

tenc va haver de superar altres 

problemes, com el de la llen-

gua, ja que no parla francès ni 

EL LLAGOSTENC RODA EN BICICLETA MÉS DE 1.400 QUILÒMETRESCICLISME

José Luis Fabregat completa 

italià o haver de modificar so-

bre la marxa el seu recorregut. 

El llagostenc va completar 

part del recorregut amb dos 

cicloturistes que es va trobar i 

que el van acabar acompanyant 

fins a Roma. “He d’agrair 

l’ajut que vaig rebre de dos 

viatgers joves, que feien el 

mateix que jo. Ells en sabien 

més i vam parar en molts 

llocs, per aprofitar per veure 

coses”, explica Fabregat, que 

l’any 2010 va anar en bicicleta 

fins a Xerez, on va néixer. - 

J.L. RODRÍGUEZ BELTRÁN

José Luis Frabregat, a la Ciutat del Vaticà.

08centvint  I Octubre 2016
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El conjunt sènior masculí del 

Joventut Handbol la Llagosta 

es desplaçarà aquesta jornada 

a la pista de la Unió Esporti-

va Sarrià, després de perdre 

diumenge el primer partit de 

lliga contra el Bordils C per 22 

a 27. L’equip que entrena Xavi 

Canalejas va ser molt irregular 

i els visitants ho van aprofitar 

per emportar-se el triomf del 

Pavelló Antonio García Roble-

do.

El Joventut Handbol és pe-

núltim, mentre que la Unió 

Esportiva Sarrià, que ve de 

perdre a la pista de la Salle 

Bonanova Atlètic (27-25), és 

desena. El conjunt llagostenc 

s’ha reforçat aquesta tempora-

da amb diversos jugadors amb 

l’objectiu de lluitar per pujar 

de categoria. 

ELS DE XAVI CANALEJAS VAN DEBUTAR AMB DERROTA A CASA CONTRA EL BORDILS CHANDBOL

El Joventut Handbol perd 
el primer partit de lliga

Per la seva part, el sènior fe-

mení començarà diumenge 

la lliga a casa contra el Tar-

ragona. El conjunt llagostenc 

milita al grup 2 de la Primera 

Catalana. 

D’altra banda, diversos juga-

dors de la base del Joventut 

Handbol la Llagosta han en-

trenat durant els darrers dies 

amb les seleccions catalanes 

de les seves respectives cate-

gories. Es tracta de Carla Ca-

nalejas, Ari Muñoz, Sofia Ser-

rano, Yusupha Kejera i Carlos 

Gómez. - J. CINTAS

PATINATGE ARTÍSTIC

Paula Román Martí, tercera 

de Catalunya. La llagosten-

ca Paula Román Martí, de 9 

anys, va aconseguir el 17 de 

setembre la tercera posició en 

el Campionat de Catalunya 

de la categoria benjamí i ale-

ví de patinatge artístic. Paula 

Román és benjamí i forma 

part del Club de Patinatge 

Artístic de Ripollet.

Alguns dels fitxatges del sènior masculí.

Bon debut del sènior de 
l’Handbol Club Vallag
El primer equip de l’Handbol 

Club Vallag va començar la lli-

ga dissabte a la pista del Garbí 

B de Palafrugell amb una vic-

tòria per 26 a 28. Després de 

l’ascens brillant aconseguit la 

temporada passada, el Vallag 

juga ara a la nova Tercera Ca-

talana (abans Tercera Prefe-

rent).  En concret, el conjunt 

de la Llagosta, dirigit per Pe-

dro Iglesias, ha quedat enqua-

drat al grup A. El Vallag rebrà 

ara la visita del Ripollet, que 

va perdre el cap de setmana 

passat a casa contra l’Esplais 

(20-29). El Vallag és setè, però 

empatat amb el líder. - J.C.

L’EQUIP LLAGOSTENC VA GUANYAR A LA PISTA DEL GARBÍ DE PALAFRUGELLHANDBOL

ATLETISME

Subcampiones 
d’Espanya 
veterà de clubs

Sonia Bocanegra i Maribel 

Íñiguez es van proclamar al 

juliol subcampiones d’Espa-

nya veterà de clubs amb el 

Barcelona Atletisme. Boca-

negra va ser primera als 200 

metres llisos i segona als 100 

metres tanques. Íñiguez va 

ser segona al relleu 4x100 

metres llisos i va ser desqua-

lificada en els 3.000 metres. 

Les dues van sumar un bon 

nombre de punts. - J.L.R.B.

HANDBOL

Dos casals 
d’estiu sobre 
handbol

El Joventut Handbol la Lla-

gosta va portar a terme el 

seu Campus d’Estiu amb la 

participació d’una cinquan-

tena d’infants, que van jugar 

a handbol i a diversos jocs i 

van fer manualitats. 

D’altra banda, un total de 

130 infants i joves, 25 dels 

quals de la Llagosta, van 

participar en la sisena edició 

del Campus d’Handbol An-

tonio García Robledo. 

HANDBOL

Marina Millán, 
plata a l’Europeu 
d’handbol platja
Marina Millán va aconse-

guir el 10 de juliol amb la 

selecció espanyola la meda-

lla de plata en el Campionat 

d’Europa cadet d’handbol 

platja, disputat a la localitat 

portuguesa de Nazaré. Espa-

nya va caure a la final contra 

els Països Baixos per dos sets 

a zero. El primer parcial va 

acabar amb un marcador de 

17 a 6, mentre que el segon va 

ser molt igualat i el resultat 

va ser de 20 a 18. En la fase de 

grups, les espanyoles havien 

estat segones per darrere dels 

Països Baixos. En quarts de 

final, van guanyar Alemanya 

i en semifinals, van derrotar 

Portugal. - J.C.Pedro Iglesias. 
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CASAL SETMANAL PER A PERSO-

NES AMB DISCAPACITAT PSÍQUI-

CA. Aspayfacos ha posat en marxa 

aquest casal que es desenvolupa els 

següents dies: Divendres: grup de 

menors de 17.30 a 19.15 h i grup de 

joves i adults de 18.30 a 20 h. Dis-

sabte: sortides adaptades de 16 a 19 

h per a joves i adults i, un dissabte al 

mes, casal matinal per a petits i grans.

EXPOSICIÓ VINYETES: HISTÒRIA 

DEL CÒMIC EN CATALÀ.  Aquesta 

mostra fa un breu recorregut per 

la història del còmic en la nostra 

llengua i alhora posa de manifest 

les principals activitats i tendències 

del moment. La instal·lació anirà a 

càrrec de l’Ofi cina Local de Català i 

es podrà veure a Can Pelegrí, del 17 

al 29 d’octubre.

INSCRIPCIONS PER ALS CURSOS 

DE CATALÀ.  Es poden fer fi ns 

al 19 d’octubre a l’Ofi cina de 

Català, a l’edifi ci administratiu de 

l’Ajuntament. De dilluns a divendres, 

de 10 a 13 h i els dimecres també de 

16 a 18 h. 

7  l divendres
XERRADA. Les pors i els neguits 
relacionats amb la discapacitat. A les 

18.30 h a Can Pelegrí.  Aspayfacos.

8  l dissabte

FIRA MEDIEVAL. D’11 a 21 h a 

l’avinguda de l’Onze de Setembre. 

SORTIDA AL SANTUARI DE 

MONTSERRAT I 1A CAMINADA 

M O N I S T R O L – M O N T S E R R AT. 

Inscripcions a la rectoria. De 7.30 a 

18 h.  Grup de Joves de la Parròquia 

de Sant Josep.

TROBADA DE MINIHANDBOL I 

RECICLATGE D’ÀRBITRES. De 9 a 

15 h, al CEM El Turó i pati nord de 

l’Escola SAFA. Joventut Handbol la 

Llagosta i Consell Esportiu del Vallès 

Oriental.

FESTIVAL SOLIDARI. Recollida 

d’aliments per REMS i AMÁwSDES, 

entitats dedicades a ajudar perso-

nes amb necessitats. A les 18 h, a 

la plaça d’Antoni Baqué. Escola de 

dansa La Room.

Telèfons d’interès

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h 

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 

9  l diumenge

FIRA MEDIEVAL. D’11 a 21 h a 

l’avinguda de l’Onze de Setembre. 

12  l dimecres

SORTIDA GEGANTERA. A l’Aplec 

de la Salut de Valldoreix (Sant Cugat 

del Vallès) amb la nova gegantona, 

la Mariona. Sortida a les 10 h des del 

Centre Cultural.

14  l divendres

XERRADA. Les fi gures jurídiques de 
protecció. A les 18 h, a Can Pelegrí. 

Aspayfacos.

15  l dissabte

COPA CATALANA DE JUDO. Ca-

tegories sub-11 i sub-13. Tot el dia, 

CEM El Turó. Federació Catalana de 

Judo i Associació de Karate–Judo la 

Llagosta.

17  l dilluns

XERRADA AMB L’ALCALDE. Cal 

inscripció prèvia al web municipal 

www.llagosta.cat o trucant al telè-

fon 93 560 39 11 (ext 5011) de 8 a 

14 h. A les 19.30 h.

23  l diumenge

II CAMINADA CONTRA EL 

CÀNCER. A les 11 h, des del Parc 

Popular. Les Llagostes de l’Avern

BALLADA DE SARDANES. Amb 

la Cobla Jovenívola de Sabadell. A 

les 12 h, a la plaça d’Antoni Baqué. 

Agrupació Sardanista de la Llagosta

26  l dimecres

TALLER. Vull treballar aquest Nadal.
Adreçat a joves de 16 a 35 anys inte-

ressats a treballar durant campanya 

de Nadal. A les 18.30 h a Can Pelegrí. 

Servei d’Informació Juvenil i Ofi cina 

Jove del Vallès Oriental. 

www.z-infection.com
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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)

1 - 6 octubre
CARRERAS ARBAT
7 - 13 octubre
CALVO SÁNCHEZ
14 - 20 octubre 
BOTET NADAL
21 - 27 octubre 
CARRERAS ARBAT
28 - 31 octubre  
CALVO SÁNCHEZ
1 - 3 novembre  
CALVO SÁNCHEZ

Reunions 
de la PAH

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

Dimecres, dia 19 

VIDEOFÒRUM. La teoria del todo, 

de James Marsh.

A les 16 h 

Dimarts, dia 26

XERRADA SOBRE CONSUM. A 

càrrec de l’OMIC de la Llagosta.

A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.

A les 18.30 h

NOVEMBRE

Dimecres, dia 2 

CLUB DE LECTURA. Mendel, el de 
los libros, d’Stefan Zweig. 

A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.

A les 18.30 h

TALLERS (per a informació i ins-

cripcions a la mateixa Biblioteca)

Fins al 8 de novembre

TALLER DE TEATRE. A partir 

d’un guió creat pel grup, es farà 

la posada en escena de l’obra.

Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h.

A càrrec de Conchi Fernández.

Fins al 13 de desembre

HOMENATGE A CERVANTES

Apunts sobre Cervantes i el 

Quixot en el 400è aniversari de la 

mort de l’autor. Tots els dimarts, 

de 18.30 a 20 h. A càrrec de Con-

chi Fernández.

Fins al 19 de desembre

PARLEM EN CATALÀ

Dirigit a persones que volen 

parlar català. Es treballarà a partir 

d’un vocabulari bàsic a nivell 

oral. S’inclouran textos teatrals.

Tots els dilluns, de 17 a 18 h.

Coordinat per Conchi Fernández.

Fins al 21 de desembre

TALLER DE RESTAURACIÓ, 

DECORACIÓ I TRANSFORMACIÓ 

D’OBJECTES. Si tens qualsevol 

objecte que vulguis restaurar, 

decorar o transformar, aquí  

t’ensenyarem com fer-ho. Tots 

els dimecres, de 18.30 a 20.30 h, 

del 21 de setembre.  A càrrec de 

Betty Saborido.

TALLER “TROBADES VIVEN-

CIALS A TRAVÉS DE GESTALT”

Espai on recuperar l’equilibri 

i aconseguir una vida plena 

mitjançant els nostres propis 

recursos. Cada dos divendres, 

de 16 a 18 h. Sessions: Octubre: 

Divendres 7 i 21. Novembre: 

Divendres 4 i 18. Desembre: 

Divendres 2 i 16. A càrrec de 

Margarita Cerdà i Sílvia Bellver.

TERÀPIA GESTALT 

INDIVIDUALITZADA. S’ofereix 

un espai on expressar les nostres 

preocupacions i rebre suport 

emocional.  Tots els dimarts, de 

17 a 19 h, del 13 de setembre 

al 20 de desembre. Tots els 

dimecres, de 12 a 14 h, del 14 

de setembre al 21 de desembre.  

Amb Sílvia Bellver, Lluïsa Bote i 

Letícia Sánchez.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
Dijous 27
Per Tots Sants, relats de por a 
la Biblioteca, a càrrec del Taller 
de narrativa de la Biblioteca.
A les 21 h, a la Biblioteca.

Dissabte 29

Taller de carbasses i castanyes 
per a infants.
A les 12 h a la Biblioteca.

Tallers infantils sobre la Cas-
tanyada i Halloween. Venda de 
castanyes a preus populars. 
De 15 a 21 h a la plaça d’Antoni 
Baqué. Organitza: Els Saltats.

Dilluns 31

Taller de maquillatge i creació 
d’un atrapasomnis. Adreçats a 
nenes i nens a partir de 3 anys, 
acompanyats d’un adult .
De 17 a 19 h, a la plaça d’Antoni 
Baqué. Organitza: Nou Casal.

Castanyada de Les Llagostes 
de l’Avern. A partir de les17 h, 
paradeta de castanyes, moniatos 
i crispetes. A les 19 h Projecció 
d’una pel·lícula infantil. 
A les 21.30 h Exhibició de foc.
A la plaça d’Antoni Baqué.

Venda de castanyes
De 21 a 1 h, a la plaça de 
l’Alcalde Sisó Pons
Casa de Andalucía 

CASTANYADA 2016
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“El gran objectiu 

d’Ivy és entrar al 

Festival de Sitges 

o al de Cannes”

25 anys. Estudia el tercer curs de la Diplomatura 
audiovisual de Direcció de cinema a l’escola Plató 
de Cinema de l’Hospitalet. En breu, estrenarà el 
seu primer curtmetratge professional que ha diri-
git, Ivy.  

Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Rubén Abarca

-Per què deixes els estudis 

d’electrònica per fer cine-

ma?

- Vaig començar a estudiar 

Electrònica perquè era el 

que més m’agradava junta-

ment amb el cinema. Però 

veia que això no era el que 

volia. M’agradava molt més 

fer cinema. Aleshores em 

vaig posar a treballar per pa-

gar-me els meus estudis de 

cinema. Vaig fer un curs d’es-

tiu d’un mes. Em va agradar, 

però no vaig poder repren-

dre els estudis de cinema 

fins quatre anys més tard, 

per motius econòmics. Ara, 

ja estic fent el tercer i darrer 

curs de la diplomatura.

- Encara et falta un any per 

acabar els estudis, per què 

fas ara el curtmetratge?

- El curtmetratge per a mi 

és el salt per arribar a ser 

professional. El primer curt-

metratge que vaig fer va ser 

a nivell escolar, que no era 

professional. Però aquest 

se gon és la meva meta. Vull 

distribuir-lo allà on pugui, 

que la gent em conegui i 

pugui veure què sóc capaç 

d’oferir.

- Què pot oferir Ivy?

- És un thriller de suspens, 

que té molt de cinema coreà. 

Té personatges extrems que 

han de decidir entre la vida 

o la mort. La història se cen-

tra en una noia que se sent 

dominada per la seva amant. 

Arranquem el curtmetratge 

just en aquest moment, en el 

dubte del perquè no pot mar-

xar. Aleshores arriba una nova 

veïna, que és una nena petita 

que fa un vincle molt estret 

amb el personatge. La seva 

amant comença a estar gelo-

sa i fa tota la decadència d’un 

final apoteòsic.

- Què vols explicar en 

aquest curtmetratge?

- Sobretot que la gent enten-

gui la visió que tinc de l’art. És 

un thriller fantàstic, però que 

pot ser molt real. Desgracia-

dament hi ha gent que pateix 

aquests assetjaments. Jo ho 

elevo a un nivell molt extrem. 

Crec que atraurà a molta gent 

que li agrada aquest gènere i 

a qui no.

- Quan es podrà veure?

- El curtmetratge compta amb 

una fanepage a Facebook 

(www.facebook.com/ivycor-

tometraje), on expliquem el 

rodatge, els problemes que 

hem tingut… La idea prin-

cipal és intentar vendre el 

curtmetratge entre més d’un 

centenar de festivals de tot el 

món. A banda d’això, el pri-

mer visionat serà el 16 de ge-

ner de 2017 al Cinema Filmax 

que hi ha al Centre Comercial 

Gran Via 2.

- I com es pot vendre?

- Per fer-ho possible has de te-

nir una productora darrere del 

projecte, que pugui enviar el 

curtmetratge. Jo tinc la pro-

ductora Plató de Cinema, que 

és l’escola. Aleshores s’obren 

convocatòries i els directors 

seleccionats a cada festival ho 

valora. Un cop passa això, es fa 

un tall. Els festivals són un pas 

per donar-te a conèixer a grans 

directors o productors, que 

després puguin apostar per tu. 

- Com neix el projecte? 

- Tot comença per haver llegit 

la novel·la Carmilla, que va pu-

blicar Sheridan Le Fanu. És una 

idea treta d’una novel·la que 

tracta sobre les persones quan 

estan atrapades amb l’obses-

sió de l’amor. Aleshores, amb 

el meu professor Salvador 

Bernabé, vam crear el món del 

curtmetratge i el seu guió. Tot 

seguit, va ser el moment de 

vendre el producte i tot es va 

complicar. El guió pot agradar, 

però necessiten pressupost. 

El cost del projecte és d’uns 

2.500 euros. Vaig tenir la sort 

que un amic, Alejandro Trillo, 

em va dir que havia aconseguit 

uns inversors, però va ser ell 

qui els va posar. A partir d’aquí 

veus que comença el món que 

has creat i és molt bonic però 

molta feinada. El moment del 

rodatge és el moment on un 

director més gaudeix, però 

també pateix.

- On va ser el rodatge?

- Va ser fa uns mesos en una 

casa de Parets del Vallès que 

ens van deixar durant tres 

dies. En total, han participat 

en aquest curtmetratge una 

seixantena de persones, en-

tre actrius, gent de l’equip, 

col·laboradors… Fins i tot 

tenim banda sonora amb el 

grup musical Postit, que són 

de Parets.

- Què esperes d’aquest curt-

metratge?

- Crec que aquest curtme-

tratge pot cridar molt l’aten-

ció, moltíssim. En breu es-

trenarem tràiler i la gent se 

sorprendrà del que veurà. 

La idea és guanyar els festi-

vals i el gran objectiu és en-

trar a Sitges o Cannes o als 

més grans del 2017. Volem 

estar en la secció oficial de 

cada festival. D’aquí a uns 

anys aquest curtmetratge té 

potencial per guanyar algun 

premi i poder realitzar el que 

tinc des de fa anys al calaix 

de casa meva, el guió de la 

meva primera pel·lícula.

“El 16 de gener, 
es podrà veure 
al Cinema Filmax 
de Gran Via 2”

“A Ivy hi ha  
personatges 
extrems que han 
de decidir entre 
la vida o la mort” 
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