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La Comissió d’Urbanisme aprova 
el Pla director de Can Pere Gil

La zona està delimitada al 

nord-oest per l’antiga N-152a 

i la línia ferroviària R3 (Vic-

Puigcerdà); al nord-est, per la 

C-59; al sud-est, pel riu Besòs, 

i al sud-oest, per la riera de 

Caldes. És un àmbit amb una 

gran connectivitat gràcies als 

eixos viaris i ferroviaris que el 

creuen, i molt proper a la Cen-

tral Integrada de Mercaderies 

(CIM) del Vallès i a la futura 

terminal logística intermodal 

del Vallès. 

El Pla director té com a objec-

tiu principal aprofitar la bona 

localització i el potencial de 

connectivitat d’aquest territori 

per configurar un centre d’ac-

tivitat econòmica prioritària-

ment vinculat al sector logís-

tic. Pel que fa a la Llagosta, i en 

concret a la zona de Can Pere 

Gil, amb una extensió de 44 

hectàrees, el document preveu 

la creació d’una gran àrea per 

a activitats, principalment lo-

gístiques, i d’altres vinculades 

La Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el 15 de novembre  
inicialment el Pla Director Urbanístic Eix Riera de Caldes Sud, que afecta els mu-
nicipis de la Llagosta (al sector de Can Pere Gil) i Santa Perpètua. El sector ocu-
pa 112 hectàrees de les quals 88 pertanyen a la Llagosta i 24, a Santa Perpètua.  

Plànol de la Generalitat amb la proposta d’ordenació del sector. 

a empreses de serveis que po-

dria generar 1.300 nous llocs 

de treball. També hi ha espais 

de zones verdes, de 7,5 hectà-

rees, que inclouen terrenys per 

a activitats d’esbarjo i d’esport 

a l’aire lliure. 

El projecte inclou la construc-

ció de dos ponts sobre la riera 

de Caldes per connectar amb 

el polígon industrial de la Lla-

gosta i la futura terminal lo-

gística intermodal del Vallès. 

També s’ha tingut en compte 

la reserva de sòl per al desen-

volupament de les infraestruc-

tures viàries com la ampliació 

i millora de la C-17 i l’adequa-

ció de la C-59 i connexió amb 

la B-500. Pel que fa a les infra-

estructures ferroviàries, es re-

serva sòl sense definir encara 

el traçat definitiu.

El Pla preveu un àmbit de pro-

tecció dels espais fluvials del 

riu Besòs i de la riera de Cal-

des, situat a la Llagosta, entre 

la C-33 i el Besòs. 

El disseny urbanístic apro-

vat ara ha estat modificat en 

el darrer any per fer-lo viable 

econòmicament. El projecte 

inicial contemplava una major 

superfície, amb uns terrenys 

al terme de Santa Perpètua 

que finalment han quedat fora 

del Pla director i que es desen-

voluparan en un altre projecte 

urbanístic. 

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 

Sierra, ha destacat que “en el 

darrer any els ajuntaments 

i la Generalitat han fet un 

gran esforç per fer viable el 

projecte que fins fa uns me-

sos no ho era”. Sierra s’ha 

mostrat molt satisfet perquè 

“comença a fer-se realitat un 

projecte que es va iniciar fa 

15 anys i serà molt bo per al 

futur del municipi”.

El Pla director se sotmetrà a 

informació pública durant 

45 dies, perquè els interessats 

el puguin consultar i presen-

tar-hi al·legacions, si ho con-

sideren necessari. Posterior-

ment, es donarà audiència als 

ajuntaments afectats durant 

un termini d’un mes. Les 

aportacions que es recullin 

s’estudiaran i s’incorporaran, 

si s’escau, al document que 

s’aprovi al final. - 08centvint

El document preveu la 
creació d’una gran àrea 
d’activitats logístiques 
i per a serveis

QUÈ ÉS UN PLA DIRECTOR URBANÍSTIC?

Un pla director urbanístic és un instrument de planejament que 

permet classificar i qualificar el sòl d’un sector que es consideri 

d’interès territorial, amb un gran nivell de detall i amb una 

tramitació més àgil que altres eines ordinàries. En aquest cas, s’hi 

volen desenvolupar actuacions de gran importància econòmica, 

el que aconsellava la redacció d’un pla director. 

L’alcalde destaca el 
gran esforç realitzat 
en el darrer any per fer 
viable el projecte

08centvint  I Desembre 2016
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L’Ajuntament presenta   
recurs pel cas Valentine

El recurs ve motivat per la 

decisió de l’Ajuntament de 

Montcada de promoure la 

modificació del sector de 

Can Milans amb la intenció 

de legalitzar la fàbrica de 

Valentine, implantada de 

manera il.legal en una zo-

na verda tal com recull una 

sentència del Tribunal Su-

prem, que declarava nul de 

ple dret el primer planejament 

aprovat en el seu dia pel Con-

sistori montcadenc i la Ge ne-

ra litat.

El 4 d’agost, el conseller del 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat, 

Josep Rull, va donar el 

seu vistiplau a la segona 

modificació i va obrir el pe-

ríode per interposar recurs 

contenciós administratiu con-

tra aquesta decisió. 

Frau de llei i greuge
L’equip de govern municipal 

de la Llagosta entén que aquest 

acte pot ser considerat frau de 

llei i considera que aquesta 

nova acció de l’Ajuntament de 

Montcada és un nou greuge 

per als llagostencs. El recurs es 

presenta per tal de preservar 

els interessos del municipi 

de la Llagosta i dels seus 

El Ple del Consistori llagostenc va aprovar el 24 de novembre per unanimitat 
presentar un recurs contenciós-administratiu contra l’acord del Govern de la 
Generalitat del 4 d’agost d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit de Can Milans, a Montcada i Reixac, al sector on es 
troba ubicada l’empresa Valentine.

La façana de Valentine, a Can Milans. 

veïns i veïnes i es contracta 

el Bufet Roca Junyent, que 

ha representat al Consistori 

des del primer moment en el 

conflicte sobre Valentine. 

D’altra banda, durant el ple 

es va aprovar el manifest 

institucional del Dia 

Internacional per a l’eli mi-

na ció de la violència vers les 

dones. 

Al ple, van ser aprovades les 

quatre mocions que es van 

debatre. El grup municipal 

de Ciutadans va presentar 

una moció per al suport i el 

benestar social de les persones 

afectades per la malaltia 

celíaca.

Esquerra Republicana de 

Catalunya va portar al ple 

tres mocions: una, presentada 

amb ICV-EUiA, en contra 

dels comptadors elèctrics 

telegestionables, una altra que 

demana la instal·lació de punts 

de recàrrega per a vehicles 

elèctrics a la Llagosta i una 

tercera a favor de la reforma 

horària. - 08centvint

SOLIDARITAT

La Llagosta dóna prop
de 3.500 quilos d’aliments
El Gran Recapte d’Aliments 

2016 es va saldar a la Llagos-

ta amb 3.476 quilos recollits. 

Aquesta és la quantitat que 

la ciutadania de la nostra lo-

calitat va donar als punts 

instal.lats als supermercats 

DIA, Caprabo i Sorli Discau. 

Els dies 25 i 26 de novembre, 

persones voluntàries de l’en-

titat local Rems i de la Igle-

sia Evangélica El Redentor 

van estar animant als clients 

d’aquests establiments a par-

ticipar en aquesta campanya.

La regidora de Cooperació i 

Solidaritat de l’Ajuntament 

de la Llagosta, Antonia Illes-

cas, ha manifestat que va ser 

“una jornada molt inten-

sa” i ha volgut agrair la tasca 

“de totes les persones que 

han col·laborat recollint ali-

ments per a les persones de la 

Llagosta, que es repartiran 

a través de Rems i la Iglesia 

Evangélica”. 

El Gran Recapte va estar coor-

dinat a la nostra localitat per 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

Un total de 1.856 quilos dels 

aliments recollits es distri-

buiran a les persones neces-

sitades a través de Rems i la 

Iglesia Evangélica El Redentor 

repartirà els altres 1.620 qui-

los. L’any passat, a la nostra 

localitat es van recollir 4.000 

quilos d’aliments. 

Aliments d’altres llocs
A més, com altres anys, a 

causa del nombre d’habitants 

de la Llagosta, el Banc 

d’Aliments donarà un total 

de 4.000 quilos més, que 

vindran del que s’ha recollit 

a poblacions com Montmeló, 

Sant Fost de Campsentelles i 

la Garriga.

L’Ajuntament de la Llagos-

ta dóna les gràcies a totes les 

persones que van participar 

a la nostra localitat com a 

voluntàries del Gran Recapte 

2016 i que van fer possible el 

gran nombre de donacions re-

gistrades. - Xavi Herrero
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Una vintena de persones van 

participar el 14 de novembre 

en la trobaba amb l’alcalde, 

Óscar Sierra, que es va cele-

brar al Centre de Formació de 

Persones Adultes de la Llagos-

ta. La reunió va començar a 

les set de la tarda i va durar un 

parell d’hores. 

Durant la xerrada, es va par-

lar de les gestions que ha fet 

l’Ajuntament per apropar al 

terme municipal de la Llagos-

ta la parada de bus que hi ha 

al costat del McDonald’s de 

Montcada. L’alcalde va expli-

car que el Consistori mont-

cadenc defensa que es man-

tingui la ubicació actual i que 

es crei una altra parada, però 

l’empresa Sagalés no vol. Ós-

car Sierra va afegir que con-

tinuaran amb les gestions per 

tal de convèncer als responsa-

bles de Sagalés. Les despeses 

per la nova parada anirien a 

càrrec de l’Ajuntament de la 

nostra localitat.

L’alcalde també va recordar 

que està previst reformar la 

rotonda situada al costat del 

Pavelló Antonio García Ro-

bledo. A més, va explicar que 

es canviarà el clavegueram de 

la banda dreta del carrer de 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA   UNA VINTENA DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA XERRADA

L’alcalde manté una nova 
trobada a l’Escola d’Adults

Trobada de l’alcalde al Centre de Formació de Persones Adultes. 

l’Estació entre l’avinguda del 

Primer de Maig i el passeig del 

Pintor Sert i, aprofitant aques-

ta operació, es reformarà la 

vorera.

Ambulatori
Un altre dels temes tractat 

durant la trobada va ser l’am-

pliació de l’ambulatori. L’al-

calde va explicar que, per a la 

Generalitat, aquesta opció no 

és viable, perquè és molt cara. 

L’objectiu seria tenir un nou 

ambulatori, però, ara mateix, 

l’Ajuntament no té terrenys 

per oferir-los a la Generalitat. 

La previsió és que el nou edi-

fici estigués als terrenys de 

Can Xiquet, però cal esperar 

que els propietaris del sector 

es posin d’acord i comencin a 

urbanitzar la zona.

Alguns dels assistents es van 

queixar de la manca d’il.lumi-

nació en zones del municipi. 

L’alcalde va explicar que ara es 

repararà la grua de la Brigada 

Municipal d’Obres per tal de 

facilitar l’operació perquè els 

llums es puguin canviar d’una 

forma més ràpida. 

Óscar Sierra va avançar que 

l’Ajuntament vol instal.lar 

llums amb tecnologia LED a 

la població. Això suposarà un 

gran estalvi energètic. La pri-

mera zona en la qual s’actuarà 

serà la plaça d’Antoni Baqué. - 

08centvint

L’Ajuntament de la Llagosta 

està millorant durant aques-

tes setmanes els sistemes de 

climatització del Saló de plens 

de l’edifici consistorial, del 

Centre Cultural de la plaça de 

l’Alcalde Sisó Pons i de la Sala 

d’exposicions que hi ha a la 

segona planta de Can Pelegrí. 

La inversió total que es farà en 

aquestes tres actuacions, que 

han estat adjudicades a l’em-

presa Catalana de Clima, és 

de més de 16.500 euros amb 

l’IVA inclòs.   

SERVEIS MUNICIPALS     L’AJUNTAMENT INVERTEIX UNS 16.5OO EUROS EN AQUESTA ACTUACIÓ

Millora de la climatització 

A la Sala de plens s’instal.la-

ran dos nous aparells de cli-

matització perquè els que hi 

havia estaven molt deteriorats 

i no podien ser reparats. El 

cost és de 8.911,37 euros.

Petició dels usuaris
També està previst col.locar 

un sistema d’aire condicionat 

nou a la Sala d’exposicions 

de Can Pelegrí, on només hi 

havia calefacció. S’atén així 

una petició dels usuaris de 

l’equipament, que als mesos 

de calor patien les deficiències 

de l’edifici en matèria de 

climatització. La inversió 

en aquest cas és de 4.786,81 

euros. 

La tercera acció que porta a 

terme l’Ajuntament és la re-

paració de la refredadora del 

Centre Cultural. Es tracta de 

l’aparell que dóna servei a l’en-

trada de l’edifici, als cameri-

nos, als bucs d’assaig, als ves-

tuaris i a les estances annexes. 

El cost serà de 2.812,39 euros. 

- 08centvint 
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Interior del Mercat Municipal de la Llagosta.

08centvint  I  Desembre 2016

L’Ajuntament de la Llagosta ha 

decidit suprimir el cànon ini-

cial per l’adjudicació de para-

des al Mercat Municipal. Amb 

aquesta acció és pretén donar 

facilitats a la ciutadania per 

tal que es puguin obrir les sis 

parades que estan actualment 

tancades. El cànon és variable 

i va dels 1.000 als 3.000 euros. 

Aplicació immediata
L’eliminació del cànon serà 

d’aplicació immediata i, per 

tant, a partir d’ara, qualsevol 

persona interessada a fer-se 

càrrec d’una parada del Mercat 

Municipal no l’haurà de 

pagar. L’única condició que es 

demanarà és que l’establiment 

estigui obert durant un mínim 

de tres anys. “Volem donar 

COMERÇ EL CONSISTORI APLICA LA MESURA PER FACILITAR L’ADJUDICACIÓ DE LES PARADES

L’Ajuntament suprimeix el 
cànon del Mercat Municipal

facilitats per promocionar el 

Mercat Municipal i fomentar 

l’ocupació i l’activitat eco-

nò mica a la Llagosta”, ha 

indicat el regidor de Comerç 

de l’Ajuntament de la Lla gos-

ta, Jaume Bonallach. “Ens 

agradaria que el Mercat 

Municipal funcionés a ple 

rendiment i, per a això, 

estem treballant”, ha afegit 

Bonallach. - 08centvint

COMERÇ

En marxa la campanya 
especial de Nadal de l’ACIS
L’Associació de Comerciants 

i Serveis (ACIS) de la Llagosta 

va iniciar el 21 de novembre  

la campanya comercial Nadal 

Blanc. Els membres de l’enti-

tat volen incentivar les ven-

des durant l’època nadalenca 

amb un joc de taula que ofe-

reix fins a 20 possibles pre-

mis en un sorteig amb quatre 

guanyadors.

El joc consisteix a enganxar 

els vals de compra -anome-

nats Sumallacis- que s’acon-

segueixen en els comerços 

adherits a l’ACIS. El tauler té 

un total de 20 caselles i ca-

dascuna d’elles té un premi 

per sortejar. Per optar a qual-

sevol dels premis, s’han d’en-

ganxar els Sumallacis seguint 

l’ordre del recorregut del tau-

ler fins a la casella del premi 

que interessi al participant.

La campanya té fins a quatre 

categories amb experiències 

i viatges a ciutats. D’aquesta 

manera, el sorteig tindrà qua-

tre guanyadors, un per cada 

categoria. Entre els premis, 

hi ha les experiències de ne-

dar entre taurons, llençar-se 

en paracaigudes, anar a Port 

Aventura, viatjar fins a Roma 

o Tenerife o fer un creuer pel 

Mediterrani.

Un cop s’han aconseguit els 

Sumallacis necessaris per 

optar al premi desitjat, s’ha 

d’omplir el formulari del tau-

ler de joc i dipositar-lo en una 

de les quatre urnes que hi ha 

a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-

tadania. La campanya estarà 

vigent fins al 5 de gener i el 

sorteig tindrà lloc el 9 de ge-

ner a la sala de plens de l’Ajun-

tament. - J. L. Rodríguez
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La Biblioteca de 
la Llagosta rep 
un premi

La Biblioteca de la Llagosta 

ha estat novament una de les 

300 biblioteques de tota Es-

panya que ha rebut un lot de 

150 llibres com a premi dins 

de la Campanya d’Animació 

a la Lectura María Moliner, 

que enguany arribava a la 

seva 17a edició.

El concurs estava convocat 

pel Ministeri d’Educació, 

Cul tura i Esport, la Federa-

ció Espanyola de Municipis 

i Províncies i la Fundació 

Coca-Cola Juan Manuel 

Sáinz de Vicuña. Al certa-

men es poden presentar pro-

jectes desenvolupats per bi-

blioteques de municipis de 

menys de 50.000 habitants 

que busquin incentivar ac-

cions d’animació a la lectura 

en infants i joves, d’eficièn-

cia i tasques bibliotecàries 

així com d’integració social. 

Aquest any, s’han presentat 

605 projectes.

Un llibre de contes
La Biblioteca de la Llagosta 

ha estat premiada per l’edi-

ció del llibre Els contes són la 

clau: abre tu puerta i les acti-

vitats de presentació i difusió 

de l’obra. Els contes van ser 

creats per les integrants del 

Taller de Contes de la Biblio-

teca, coordinat per Conchi 

Fernández, i il·lustrats per 

alumnes dels centres edu-

catius de la Llagosta, de 

l’associació Aspayfacos i de 

l’Estancia del Arte. L’edició 

del llibre va anar a càrrec de 

l’Ajuntament de la Llagosta.

La Biblioteca de la nostra lo-

calitat ja ha estat premiada 

anteriorment en el marc de 

la Campanya d’Animació a 

la Lectura María Moliner. 

La darrera vegada va ser a la 

convocatòria del 2014. 

D’altra banda, l’escriptora 

Care Santos serà la protago-

nista del Club de lectura que 

se celebrarà el 14 de desem-

bre a la Biblioteca. Santos 

vindrà a la nostra localitat a 

parlar del seu llibre Desig de 

xocolata. L’acte tindrà lloc a 

Can Pelegrí a les 19 h. - Xavi 

Herrero

La Colla Gegantera de la Lla-

gosta va celebrar amb èxit el 

13 de novembre la Zumba 

Gegant amb més de 400 par-

ticipants. Els diners recaptats, 

1.550 euros, aniran destinats 

a La Marató de TV3, que en-

guany estarà dedicada a l’ic-

tus i les lesions medul·lars i 

cerebrals traumàtiques.

La sessió solidària va comen-

çar amb les actuacions de 

dansa amb Oriental Dance 

de l’associació Veus de Dona 

i de Bollywood de l’Associa-

ció d’Arts Humanes de Santa 

Perpètua. 

Zumba amb els gegants
Tot seguit, va començar  la 

jornada de zumba amb el 

professor Alexis Rosales, amb 

una quinzena de monitors, 

que es va perllongar durant 

més de tres hores. A la zumba 

van prendre part els gegants 

de la colla llagostenca, el Jose-

pet, la Blanqueta, la Torrade-

ta, la Mariona i el Llago. Per 

part de la Colla Gegantera 

CULTURA

La Zumba Gegant aplega 
més de 400 participants

Un dels moments de la Zumba Gegant.

Nova campanya 
solidària de la 
colla dels Volats

La colla dels Volats ha 

començat una campanya 

solidària per recaptar fons 

per a la investigació sobre 

la leucèmia. La iniciativa 

compta amb el suport i  la 

col·laboració de la Fundació 

Josep Carreras, que serà 

l’entitat destinatària dels 

diners que s’aconsegueixin 

per seguir investigant sobre 

aquesta malaltia.

El grup llagostenc ha 

començat a distribuir uns 

dolços de xocolata per 

diversos comerços del 

municipi i en el Mercat 

Municipal a un preu a partir 

de 2,5 euros. La campanya 

solidària compta amb tot 

tipus de marxandatge que 

ofereix la Fundació Josep 

Carreras, com ara paraigües, 

bolígrafs o polseres, entre 

altres productes. 

“Hem començat amb 

les bosses de dolços de 

xocolata, però, en cada 

establiment que col·labora, 

hi ha un full amb la resta 

de productes que es venen. 

Si algú vol un producte, 

s’ha de fer la compra per 

encàrrec”, explica una de les 

responsables de la campanya 

solidària i membre de la 

colla dels Volats, Sonia 

Poyato. A banda de la venda 

de productes, els Volats 

organitzaran un ampli 

programa amb diverses 

activitats fins al maig. - J.L.R.

SOLIDARITAT SOLIDARITAT   LA COLLA GEGANTERA VA RECAPTAR 1.550 EUROS PER A LA MARATÓ DE TV3

de la Llagosta, la valoració ha 

estat positiva, ja que es va su-

perar qualsevol previsió. “Ha 

estat un èxit la participa-

ció. En un principi hi havia 

previst un límit de 300 per-

sones, però finalment vam 

augmentar-ho fins als 400. 

I ja amb les entrades exhau-

rides, avui mateix hi havia 

gent que s’ha apuntat. Su-

perem els 400 participants i 

estem molt satisfets perquè 

ho fem per recaptar diners 

per a La Marató de TV3”, va 

explicar el president de la Co-

lla Gegantera de la Llagosta, 

Pablo Martín. 

La jornada de la Colla 

Gegantera també va comptar 

amb altres activitats, com la 

Zumba Kids, un taller infantil 

solidari per un euro realitzat 

per membres de l’Esplai Dijoc 

i un taller de pinta-cares per 

tres euros d’El Taller d’Ideo 

MJ. - José Luis Rodríguez 

Beltrán

Un centenar de veïns i veïnes 

de la Llagosta van participar 

el 20 de novembre al Dia de 

la riera! Durant tot el matí, 

es va realitzar una passejada, 

una gimcana fotogràfica, una 

xocolatada i la presentació del 

web participatiu de la riera de 

Caldes.

A les 9.30 h, el centenar de 

participants es van concen-

trar a Can Pelegrí. La passe-

jada es va fer per la part sud 

de la riera de Caldes, on, a 

més de poder fer fotografies, 

es va anar observant l’espai i 

analitzant els punts més in-

teressants, els que presenten 

deficiències o aquells que cal 

millorar.

Una vegada tornats a Can Pe-

legrí, es va fer la presentació 

El Dia de la riera va aplegar 
un centenar de persones

Els participants de la Llagosta, a la riera de Caldes. 

MEDI AMBIENT   DURANT LA JORNADA ES VA FER UNA PASSEJADA PER LA RIERA DE CALDES

del web participatiu www.viu-

lariera.org. Aquest espai vol 

recollir, en una primera fase, 

l’opinió de la ciutadania sobre 

l’espai f luvial i el seu entorn. 

El Dia de la riera! forma part 

del projecte Viu la riera!, una 

iniciativa del Grup de Recer-

ca en Regeneració de Territo-

ris Intermedis, que pertany a 

la Universitat Internacional 

de Catalunya i a l’Institut de 

Medi Ambient de la Universi-

tat de Girona. - Xavi Herrero

Mor Josep 
Marbà Guitart, 
exregidor de CiU

L’Església Parroquial de 

Sant Josep de la Llagosta va 

acollir dimarts el funeral de 

Josep Marbà Guitart. Marbà, 

que era veí de la Llagosta, va 

morir als 75 anys i havia estat 

regidor de Convergència i 

Unió a l’Ajuntament de la 

Llagosta entre els anys 1999 

i 2003. - 08centvint 

AJUNTAMENT
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L’Ajuntament va celebrar 

el 80è aniversari de la 

independència de la Llagosta, 

el 24 de novembre, amb la 

publicació del llibre Mirades. 

La Llagosta: passat, present i 

futur. La presentació va tenir 

lloc el dia 23 al Saló de plens 

amb una gran assistència.

El llibre consta de 114 

pàgines i compta amb un 

bon nombre de fotografies, 

moltes procedents de l’Arxiu 

Municipal de la Llagosta 

i altres facilitades per 

famílies llagostenques. Està 

estructurat en sis apartats: 

l’entorn físic, els treballs i els 

dies, temps de lleure, la vida 

social, temps d’estudi i la 

Llagosta del futur. 

Durant la presentació, van 

intervenir l’alcalde, Óscar 

Sierra; el regidor de Cultura, 

Mariano García; el tècnic de 

Cultura i codirector del llibre, 

Albert Giménez, i la veïna 

Matilde Sisó, que és familiar 

CULTURA    UNA EXPOSICIÓ RECOLLIRÀ ALGUNES DE LES IMATGES DE LA PUBLICACIÓ

La Llagosta celebra els 80 
anys amb l’edició d’un llibre

SOCIETAT

Quaranta gossos 
participen al 
Concurs caní

Uns quaranta gossos van 

participar el 6 de novembre 

a la catorzena edició del 

Concurs i exposició canins de 

la Llagosta, que van organitzar 

la Reial Societat Canina de 

Catalunya i l’Ajuntament. 

L’activitat es va desenvolupar al 

Parc Popular. Els participants 

van prendre part al concurs de 

bellesa, al concurs de nen amb 

gos i a la prova anomenada 

del bon ciutadà caní. Durant 

l’acte, també va tenir lloc 

una demostració de gossos 

ensinistrats. Els organitzadors 

van aprofitar l’acte per 

informar sobre els sis gossos 

que actualment té en acollida 

l’Ajuntament de la Llagosta 

a les instal·lacions de Help 

Guau i que es poden adoptar. 

- 08centvint

La presentació del llibre es va fer al Saló de plens.

del primer alcalde llagostenc, 

Josep Sisó Pons.

Potenciar la història
L’Ajuntament treballava des 

de feia temps en la publicació 

d’aquest llibre. “Fa sis anys ho 

va idear l’alcalde d’aleshores, 

Antonio Rís quez. El següent 

batlle, Al berto López, el va 

posar en marxa i des de fa un 

any i mig hem treballat força 

per veure’l avui ja publicat”, 

va dir durant la presentació 

Óscar Sierra, que se satisfà 

del llibre: “un poble que 

no recorda la seva història 

no tindrà futur i des de 

l’Ajuntament potenciem la 

cultura i la nostra història”. 

L’Ajuntament ha lliurat de 

forma gratuïta exemplars 

a la ciutadania. El Centre 

Cultural acollirà ara una 

exposició sobre el llibre. - José 

Luis Rodríguez
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CULTURA

Teatre solidari 
amb la Fundació  
Síndrome 5p-

La Fundació Síndrome 5p- va 

recaptar el 6 de novembre 258 

euros, fruit de les entrades 

venudes per veure l’obra Paco 

viene de Francisco. Més de 80 

persones van assistir al Centre 

Cultural a la representació 

de la companyia La Valenta 

i Sú Mú Teatro. La colla dels 

Saltats va participar també en 

l’organització de l’activitat. La 

proposta va servir també per 

conscienciar el públic assistent 

sobre aquesta síndrome i 

els seus efectes. Jennifer 

Viejo, veïna de la Llagosta i 

ambaixadora de la Fundació 

Síndrome 5p- a Barcelona, 

s’ha mostrat satisfeta amb el 

desenvolupament de l’acte, 

tot i que li hagués agradat una 

major afluència de públic. - 

Xavi Herrero

SERVEIS MUNICIPALS

Tots els bufadors 
de la neteja ja 
són elèctrics

L’empresa SERSA, per 

encàrrec de l’Ajuntament de 

la Llagosta, només fa servir 

ja bufadors elèctrics en la 

neteja dels carrers de la nostra 

localitat. El Consistori atén 

així la petició de la ciutadania, 

que s’havia queixat del soroll 

que provocaquen els aparells 

de benzina que s’utilitzaven 

fins ara. La compra de les 

noves màquines, de darrera 

generació, no ha suposat 

cap cost per a les arques 

municipals, ja que forma 

part del capítol de millores 

contemplat en el contracte 

firmat en el seu dia entre el 

Consistori i la firma SERSA. 

Els nous bufadors elèctrics 

són més potents i tenen fins 

a sis hores d’autonomia. - 

08centvint
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ENSENYAMENT

Viatge a Roma d’alumnes de l’Institut Marina. Durant aquest 

curs, un grup d’estudiants de l’Institut Marina han viatjat a 

Roma. En concret, han estat els alumnes de segon de Batxillerat 

els que han gaudit d’aquesta experiència. Una de les particulari-

tats del viatge és que els estudiants d’Història de l’Art de l’Ins-

titut Marina són els que fan una explicació als seus companys 

sobre algunes de les obres que veuen durant la seva estada a la 

capital italiana. 

L’Institut Marina de la 

Llagosta participarà aquest 

curs i el proper en dos 

projectes Erasmus Plus, que 

substitueix al programa 

europeu Comenius. Durant 

dos cursos, l’alumnat i el 

professorat de 4t d’ESO i 1r 

de Batxillerat es trobaran 

amb estudiants i educadors de 

centres de Secundària d’altres 

països per intercanviar 

experiències.

Treball col.laboratiu
L’objectiu principal del 

programa Erasmus Plus és el 

treball col·laboratiu i de recerca 

de la comunitat educativa 

sobre uns temes determinats. 

En aquest cas tracten sobre 

les assignatures de l’àmbit 

científic i tecnològic i la 

llengua estrangera, així com 

de l’ansietat i motivació escolar 

en aquestes assignatures. Per 

a la directora de l’Institut 

Marina, Anabel Giménez, és 

molt important poder haver 

accedit a l’Erasmus Plus, ja 

que “costa molt més que 

et puguin concedir aquest 

programa que el Comenius”.

Els alumnes seleccionats per 

participar en aquests projectes 

esdevindran investigadors i 

les seves troballes seran utilit-

za des per intentar millorar 

el nivell de satisfacció i 

aprenentatge a les classes. 

Els projectes són Stress-free 

ENSENYAMENT  L’ERASMUS PLUS VA ADREÇAT A ESTUDIANTS DE 4T D’ESO I 1R DE BATXILLERAT

L’Institut Marina participa 
en dos projectes europeus

and inspirational learning 

for a more effective European 

classroom i Let the Science 

Discover Us.

El primer projecte, en el qual 

participaran alumnes de 1r de 

Batxillerat, consisteix en una 

recerca sobre les estratègies 

d’ensenyament que motiven 

més als alumnes i que 

redueixen la seva ansietat a 

les classes de les assignatures 

d’anglès i ciències. A més 

de l’Institut Marina, hi 

prendran part centres d’Itàlia, 

Lituània, Finlàndia i Xipre. El 

professorat ja ha tingut una 

primera trobada de treball 

a Xipre, on es van arribar a 

acords sobre futures mobilitats 

i d’altres temes relacionats 

amb el projecte. La propera 

reunió serà al febrer del proper 

any a Vílnius (Lituània), on 

15 alumnes dels cinc països, 

tres per país, passaran una 

setmana fent tallers i activitats 

relacionades amb el tema del 

projecte, així com fent sortides 

lúdiques i culturals. El projecte 

s’estendrà fins al juny del 2018.

Divulgació de la ciència
Let the Science Discover Us 

es planteja com a principal 

objectiu augmentar l’èxit 

de les matèries de ciències 

i la divulgació de la ciència 

i la tecnologia entre els 

estudiants de 14 a 18 anys, a 

més de molts mestres i pares. 

La intenció és promocionar 

l’ensenyament de la ciència 

amb la tecnologia moderna i 

les eines d’aprenentatge, així 

com treballar amb mètodes 

basats en el laboratori. El 

projecte s’adreça a alumnes de 

4t d’ESO i també durarà dos 

cursos. - Xavi Herrero

Professorat dels instituts, a Xipre. (Fotografia: Institut Marina)

CULTURA

Festival de l’Asociación Rociera dedicat a Aspayfacos. L’Aso-

ciación Rociera Andaluza de la Llagosta va celebrar el 12 de no-

vembre una nova edició del Festival dedicat a Aspayfacos, l’en-

titat que aplega a persones amb diversitat funcional de la nostra 

localitat i als seus familiars. L’activitat, dirigida per l’Àrea Juve-

nil de l’Asociación Rociera, es va desenvolupar durant el matí 

i  la tarda a la seu de l’entitat, al número 6 del carrer de Girona. 

Des de l’Asociación Rociera Andaluza, han fet un balanç molt 

positiu de l’acte.
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Lectura del manifest institucional del 25 de novembre.

La plaça d’Antoni Baqué va 

acollir el dia 25 diversos actes 

amb motiu del Dia Internacio-

nal en contra de la violència 

vers les dones amb l’organitza-

ció de l’Ajuntament i entitats 

locals. La jornada es va dedi-

car al rebuig de la violència 

masclista. A la tarda, va tenir 

lloc, l’acte institucional amb la 

lectura del manifest.

Una vintena de persones van 

participar el dia 20 a la marxa 

Posa’t en marxa pel bon trac-

te, organitzada per Veus de 

Dona. 

L’Àrea de la Dona d’EUiA de 

la Llagosta va fer el dia 23 una 

xerrada sobre coeducació. 

D’altra banda, la Llagosta va 

celebrar el dia 18 de novem-

bre amb música, ball i teatre el 

Dia Internacional dels drets de 

la infància. El Centre Cultural 

es va omplir amb infants i les 

seves famílies per commemo-

rar una jornada que s’emmar-

cava dins de la programació 

Fem un pacte? Tracta’m Bé! - 

08centvint

IGUALTAT I INFÀNCIA   TAMBÉ ES VA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA

La Llagosta, contra la
violència vers les dones

Conveni amb Llagosta Language Center. L’alcalde de la Llagos-

ta, Óscar Sierra, i la responsable de Llagosta Language Center, 

Marta Esparza, van signar el 2 de novembre un nou conveni per 

facilitar beques per estudiar anglès a deu persones aturades de 

la nostra localitat. En concret, el document contempla la con-

cessió de deu beques per estudiar a Llagosta Language Center 

un curs sencer d’anglès a aturats que estiguin inscrits al servei 

de Recerca d’Ocupació Local del Consistori llagostenc. A més, 

empreses de la Llagosta podran accedir a sessions formatives de 

dotze hores per als seus treballadors.

Festival de música i ball gallec de Catalunya. El Centre Cul-

tural es va omplir el dia 12 durant la celebració de la primera 

edició del festival, impulsat per l’Agrupación Cultural Galega 

Alborada de la Llagosta. Vuit grups gallecs de la Federación de 

Entidades Culturais Galegas a Catalunya hi van participar.

Alguns dels participants a la Z-Infection. (Fotografia: Miquel Rufach)

Un total de 695 persones van 

participar finalment la nit del 

5 al 6 de novembre en l’acti-

vitat anomenada Z-Infection, 

que van organitzar a la Lla-

gosta la colla dels Volats i 

l’empresa Caçafantasmes. El 

joc, que simulava una infec-

ció zombi, va començar a les 

22.30 hores amb un acte ini-

cial multitudinari a la plaça 

d’Antoni Baqué i va acabar 

a les cinc de la matinada. Els 

participants es van dividir en-

tre els grups de supervivents i 

zombis. A més, hi va haver un 

tercer grup d’actors que va fer 

de diversos personatges, com 

científics o militars. Durant 

tota la nit, es van desenvolu-

SOCIETAT   LA Z-INFECTION VA APLEGAR GAIREBÉ 700 PARTICIPANTS A LA LLAGOSTA

Cinquanta persones 
sobreviuen en la nit zombi

par diferents proves a diversos 

indrets. En total, 50 persones 

van sobreviure a la infecció, 

40 de les quals van completar 

set proves i deu, vuit. Al llarg 

de la nit, no es va produir cap 

incident destacat. L’activitat va 

comptar amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de la Llagos-

ta. - Juanjo Cintas

Un dels actes del Dia Internacional dels drets de la infància. 

Setmana Cultural del Casal d’Avis. Entre els dies 19 i 27, es van 

portar a terme diverses activitats per celebrar una nova edició 

de la Setmana Cultural del Casal d’Avis. A la imatge, concert de 

l’Escola de guitarra La Flamenca. 
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El respecte a l’entorn de 0 a 3 anys
En la sessió del 14 de novembre 

a l’Espai de debat educatiu es 

va tractar el tema del RESPEC-

TE A L’ENTORN DE 0-3.

L’infant està formant les bases 

de la seva personalitat i l’adult 

l’ha d’acompanyar, respectant 

els seus horaris i rutines: men-

jar, bany, dormir, relacionar-se, 

jugar. Els pares hem de trobar 

un espai de temps d’estar amb 

ells, per afavorir vincles emo-

cionals, com pot ser llegir un 

conte amb ells abans de l’hora 

de dormir. Cal vetllar per la ca-

racterística personal de l’infant, 

que necessita el seu propi temps 

per evolucionar i aprendre. És 

important evitar comparacions, 

xantatges emocionals i amena-

ces, i no sobreestimular amb 

un excés d’activitat puntual per 

compensar la falta de temps que 

els hi podem dedicar. 

Un dels aspectes que més preo-

cupa a les famílies són les 

agressions. En aquestes edats, 

les mossegades, empentes,…

que es produeixen entre infants 

no són un signe d’agressió 

personal. Són pur instint. 

Aquest comportament es deu 

a la curiositat natural  i la falta 

de llenguatge verbal. Les mans i 

les dents són les primeres eines 

socials i aprenen a utilitzar-les 

en funció de la resposta que 

n’obtenen. Les mossegades 

tendeixen a desaparèixer a 

mesura que el llenguatge 

evoluciona. No és fàcil acceptar 

aquestes situacions quan 

l’agredit és el nostre fill/a, 

però hem de tenir paciència i 

comprensió tant per a l’infant 

agredit com per a l’infant que 

agredeix. 

Castigar un infant perquè 

agredeix als altres només 

afavoreix que aquell nen/a es 

senti frustrat. Les persones 

adultes som el model a seguir 

per ells, i des de ben petits 

hem d’actuar de manera 

respectuosa. Es tracta de 

generar situacions positives 

i de bona convivència que 

afavoreixin que les agressions 

deixin de tenir cabuda. En el 

procés d’aprenentatge, l’infant 

canviarà la mossegada per un 

“és meu”. Es pot crear un bon 

on compartir bones experi-

ències entorn a un conte. Allà 

podeu demanar assessorament 

per trobar el llibre que necessi-

teu, i gaudir de l’Hora del conte 

els dimecres a les 18.30 h. Us 

avancem alguns títols recoma-

nats:

-Bibliografia d’ajuda per mares 

i pares: Tu hijo, tu espejo, de 

Marta Alicia Chávez; Omple’m 

de petons, de Carlos Gónzalez. 

-Contes per llegir als vostres 

fills/es: Sempre t’estimaré, de 

Robert Munsch.

clima parlant amb l’infant a la 

seva alçada i amb un to suau i 

calmat.

L’Escola Bressol Municipal Cu-

cutras sempre està envoltada de 

música i d’elements naturals que 

estimulen la relació amb l’en-

torn. Li proposem a la directora 

que ens expliqui una experiència 

que potenciï el valor del respecte 

i ens parla del/la protagonista de 

Cada divendres un nen/a del 

grup s’emporta la mascota-ti-

tella de l’aula a casa, juntament 

amb la carpeta viatgera, on els 

pares poden penjar fotos i expli-

car que han fet el cap de setma-

na. Dilluns l’infant comparteix 

amb la classe l’experiència i la 

seva joguina preferida. A més, 

durant la setmana, ajuda a la tu-

tora a fer el bon dia, a repartir 

el pitet, a ser el maquinista quan 

fan el tren per desplaçar-se i en-

senya la mascota.   

En relació a una bona pràctica 

entorn al va-

lor del respec-

te, la directo-

ra de l’Escola 

Bressol Niu 

Blau explica: 

“A l’escola ens 

encanta refle-

xionar entre 

tots, infants i 

educadores, i 

valorem certs 

moments en 

què parlem, expliquem com ha 

anat el dia, comentem les acti-

vitats que hem fet, què bé que 

hem escoltat un conte, com hem 

ajudat un company, què conten-

ta que està l’educadora, què con-

tents que estan els nens i nenes, i 

ho celebrem. És el moment de la 

gran abraçada col·lectiva!”.

La Biblioteca també ofereix a 

les famílies un espai agradable 

la setmana, que treballa l’ego-

centrisme infantil, perquè tot 

i que els infants són protago-

nistes durant una setmana han 

d’acceptar, que la resta de set-

manes els seus companys seran 

el centre d’atenció.

Propera trobada 

de l’Espai de debat 

educatiu: 

12 de desembre 17.30 h 

Can Pelegrí. 

Tema: El respecte en 
l’entorn de l’educació 
primària.
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“La política local hauria d’estar 
més dedicada a la ciutadania”
- Per què va decidir entrar en 

la política?

- Vaig entrar en política per-

què vull canviar les coses. 

Abans havia estat sindicalis-

ta amb UGT i mitjançant un 

amic vaig començar a anar a 

reunions informatives de Ciu-

tadans. A partir d’aquí vam 

decidir muntar amb altres 

companys l’agrupació local a 

la Llagosta.

- Com està sent l’experiència?

- Està sent bona perquè veus 

les coses des de dins de l’Ajun-

tament, tot i estar a l’oposició. 

Veus realment els problemes 

que té la ciutadania, que per a 

algunes persones poden sem-

blar poca cosa però per a qui 

ho pateix és un problema im-

mens que creu que no té so-

lució. Gairebé tot en aquesta 

vida té solució. 

- Amb l’experiència de dos 

anys, quin paper ha de tenir 

la política local?

- La política local hauria d’es-

tar més dedicada als veïns i 

veïnes, sobretot en serveis so-

cials. S’ha d’ajudar més a la 

ciutadania com per exemple 

en la neteja viària, la progra-

mació d’activitats per a adults 

i infants…

- Què li sorprèn més de la po-

lítica?

- Jo tenia una idea del que em 

podia esperar i és la que s’ha 

complert: al municipi es tre-

balla però molt lentament. I 

això passa perquè el municipi 

econòmicament no és massa 

fort. Dit això, el que més m’ha 

sorprès ha estat la situació eco-

nòmica per poder fer coses. Si 

no n’hi ha diners perquè hi ha 

dèficit, s’ha de dir a la ciutada-

nia i intentar posar el compta-

dor a zero.

- Com creu que hauria de mi-

llorar la Llagosta?

- Sobretot en el pla econòmic 

fent beneficis a les empreses 

del polígon industrial. A més, 

la Llagosta hauria de tenir la 

capacitat de tenir una millor 

oferta com hi havia abans com 

un cinema o un espai recrea-

tiu… A banda d’això, crec que 

hem perdut la nostra essència 

de poble, possiblement pel fac-

tor d’internet o la feina fora 

del municipi. - J.L. Rodríguez

“Crec que hem 
perdut la nostra 
essència de 
poble”

Jorge

Sabanza
52 anys. Conductor de 
professió i membre 
de Protecció Civil de 
Catalunya.

(Ciutadans)
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LA VEU DEL POBLE

Per què col.labora amb el 
Gran Recapte d’Aliments? 

CATI MUÑOZ ILUMINADA OCHOA

L’ENTITAT

Esportiva

Joventut Handbol la Llagosta

Any de fundació: 2011
Nombre de socis: 450 
Adreça electrònica: jhlallagosta@gmail.com
Facebook: facebook.com/joventuthandbol.lallagosta
Twitter: www.twitter.com/jhllagosta
Adreça: CEM El Turó - Carrer de Joaquim Blume, s/n

FITXA

El Joventut Handbol la Lla-
gosta es va fundar fa cinc 
anys amb la il·lusió de po-
sar en marxa una nova en-
titat d’handbol amb la idea 
de convertir-se en més que 
un club esportiu. El grup 
d’esportistes que van ence-
tar el projecte fa cinc tem-
porades s’ha convertit en 
una família amb gairebé 
200 jugadors i jugadores 
amb rècord d’equips per a la 
temporada 2016-2017 amb 
17 conjunts en competició 
-9 masculins, 7 femenins i 1 
mixt- i un màster mixt que 
només juga amistosos. Una 
mostra del seu múscul espor-
tiu va tenir lloc el passat 29 
d’octubre amb la presenta-
ció ofi cial de la base, que va 
omplir la graderia i la pista 
del CEM El Turó. El club va 
bufar les cinc espelmes que 
suma fi ns ara en la seva cur-
ta trajectòria esportiva però 
exitosa.  
El Joventut Handbol ha 
consolidat una fi losofi a de 
club mitjançant el sacrifi ci 
i l’esforç que es veu recom-
pensada en el sènior masculí, 
que milita a la Segona Cata-
lana després d’assolir fi ns a 
dos ascensos. L’objectiu de 

SEGUIR CREIXENT COM UNA FAMÍLIA

Pujar a nivell 
local i ser 
una entitat 
d’acollida al 
Vallès

l’entitat és pujar el conjunt a 
Primera Catalana amb l’ajut 
dels jugadors de la base, tot 
i que la formació i educació 
dels infants és la premissa 
més important del club. En 
aquest sentit, el Joventut 
Handbol ha fet una aposta 
per créixer en l’estructura 
femenina i des de fa unes 
temporades ha consolidat 
un sènior femení a la Pri-
mera Catalana, que confi a 
reforçar en els propers anys 
amb la base femenina que 
creix dins de l’entitat. El 
club s’ha donat a conèixer 

dins del teixit associatiu de 
la Llagosta amb activitats 
vinculades a l’handbol però 
obertes a tota la ciutadania 
com els entrenaments de les 
seleccions catalanes de base, 
la Trobada d’Handbol per La 
Marató -tindrà lloc el proper 
6 de desembre al Poliespor-
tiu Antonio García amb par-
tits d’handbol base durant el 
matí i tarda amb equips com 
el Barça o el Granollers- o els 
Campus de Setmana Santa i 
d’Estiu. Tanmateix s’ha mos-
trat sensible participant en 
activitats amb altres entitats 
com la seva vinculació amb 
el Dia Internacional de les 
dones, els actes de Festa Ma-
jor o la Mostra d’Entitats. El 
club confi a seguir creixent a 
nivell local i seguir sent una 
entitat d’acollida de juga-
dors i jugadores del Vallès 
Occidental i Oriental.

ANNA MARI CRUZ YVONNE ORTIZ

ALBA MARTÍNEZ ENRIQUE AGUADO
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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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TEMPS DE MEMÒRIA

Després de més de 10 anys de reivindicació, el 15 de desembre de 1986, es col·loca la 
primera pedra del nou CAP, que havia de substituir el dispensari existent al carrer de 
Santa Teresa. Inicialment, la ubicació del CAP havia de ser darrere de l’Ajuntament 
(actual aparcament). Aquesta ubicació va haver de ser desestimada a causa de 
les pretensions econòmiques del propietari dels terrenys. Finalment, després de 
desestimar altres opcions, els terrenys escollits van ser els de la ubicació de l’antic 
safareig, en aquell moment propietat de Propack. El pressupost inicial de les obres 
era de 65.759.823 pessetes i l’adjudicatari va ser l’empresa CONTRACTO amb un 
període d’execució de 10 mesos. A la fotografia, en primer terme, el conseller de 
Sanitat de la Generalitat, Josep Laporte, i al seu costat l’alcalde de la Llagosta, José 
Luis López Segura.

Fotografia procedent de l’arxiu municipal de la Llagosta.
Font del text: L’Ajuntament informa núm. 21 de 18 de desembre de 1986

15 de desembre de 1986. 
Col·locació de la primera pedra del CAP de la Llagosta.

08centvint
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CULTURA

Los y las Socialistas de La Llagosta queremos 

transmitir nuestras felicitaciones a todos los vecinos 

y vecinas. Nuestro pueblo está de aniversario,  ya 

hemos cumplido 80 años. 

Recordar nuestra historia y fomentar la cultura es una 

pieza fundamental de nuestro trabajo, de nuestra 

forma de ser y de entender que el Ayuntamiento es 

una pieza clave para contribuir a recuperar nuestra 

memoria histórica. Por eso, coincidiendo con el 80 

aniversario, se ha presentado el libro Mirades, La 

Llagosta passat, present i futur. 

Tal y como dice el libro recordando el pasado, 

trabajando el presente, pensando en el futuro. 

Calca nuestra razón de ser. Sabemos de donde 

venimos y por eso somos los primeros en trabajar 

por la igualdad, por mejorar nuestros servicios y 

vía pública, estando al lado de las personas que 

más lo necesitan, sin olvidar los proyectos de futuro 

cercano que están a la vuelta de la esquina como son 

los arreglos de nuestras calles, la poda de la avenida 

11 setembre, el cambio del mercado ambulante 

para liberar el instituto, o proyectos de futuro no 

tan cercanos pero que ya han dado un gran paso, 

ya que se ha aprobado inicialmente el plan director 

urbanístico de Can Pere Gil, que generará más de 

1.000 puestos de trabajo.

¡VIVA LA LLAGOSTA, a por 80 años más !

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

FELIZ 80 ANIVERSARIO

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Constantemente el alcalde nos recuerda en las 

redes sociales lo “transparente” y “participativo” 

que es su gobierno. Pero desgraciadamente la 

realidad es otra. Lo que entiende el alcalde por 

participación son simplemente operaciones de 

maquillaje. A la hora de la verdad, todo son trabas 

a la participación o preguntas sin respuesta. Por el 

contrario, la ciudadanía está siendo un elemento 

activo en la elaboración de propuestas y en la 

movilización para una participación real en la toma 

de decisiones, en temas que les afectan de forma 

directa. El descontento, la protesta y la frustración se 

están viendo reflejados en las iniciativas populares. 

La ciudadanía ha decidido que es la hora de tomar 

partido, de recuperar la soberanía popular. El 

gobierno, el del “cambio a mejor”, tiene encima de la 

mesa cuestiones en las que el pueblo de la Llagosta 

debe y quiere poder mostrar su opinión. La recogida 

de firmas para debatir la gestión del servicio del 

agua o la campaña para modificación del ROM, son 

iniciativas que la sociedad civil ha promovido para 

forzar al gobierno a poner en práctica aquello que 

pregonaban sobre participación y no a quedarse 

en lo de siempre. ¡Bienvenidas todas ellas! Os 

animamos a todos y todas a sentir esa “pasión” por 

participar y opinar sobre las decisiones políticas que 

nos afectarán próximamente.

PARTICI “PASIÓN”

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans (C’s) Felicitar 

a todos los vecinos y vecinas por el 80 Aniversario 

de nuestro pueblo. Agradecer a todos los que han 

participado vecinos/as, técnicos entre otros en la 

elaboración del libro conmemorativo. MIRADES La 

Llagosta: Passat, Present i Futur.  Un grato recuerdo 

para todos los Llagostenses, ver cómo era nuestro 

pueblo y como ha ido evolucionando hasta el día 

de hoy, y sobre todo que debemos trabajar entre 

todos para tener un pueblo en un futuro mejor para 

los vecinos/as y personas que vengan a vivir a La 

Llagosta. ENFERMEDAD CELIACA Aprobada la 

propuesta de C’s  por unanimidad en Apoyo de las 

Personas Afectadas por la Enfermedad Celiaca; es 

un paso importante para que las personas y familias 

afectadas  tengan un bienestar social en su día a día.

LOS PLENOS Sería importante y necesario que 

los plenos se celebrasen cada mes y no cada dos 

meses para que estos no se alargasen en horas 

por acumulación de propuestas de los grupos 

municipales y preguntas o dudas de los vecinos/as al 

gobierno. PRESUPUESTOS Y ORDENANZAS Son 

temas importantes que deberían ser consensuados 

por todos los grupos municipales y vecinos/as con 

tiempo suficiente para debatirlos sumando ideas, 

y no restarlas. Un buen acuerdo de todos es una 

victoria para los vecinos/as de La Llagosta.

MIRANDO EL FUTURO

La política ha de ser un exercici de pluralitat, 

transparència i entesa i no ha de deixar ni una 

sola escletxa per al populisme, la violència i la 

confrontació buida de contingut. La millor solució 

per evitar-ho és un govern municipal democràtic 

i eficient que no perdi mai la connexió entre la 

ciutadania i l’Ajuntament. En aquest sentit, des de 

les regidories de Comerç, Consum i Participació 

Ciutadana, s’està procurant que la nostra gestió sigui 

efectiva i quedi dibuixada amb fets i no paraules. 

L’eliminació del cànon de les parades del mercat 

municipal, l’agilització de les reclamacions a l’Oficina 

de Consum, la campanya “Ordenances fiscals 2017, 

participa!”, entre altres accions, serveixen per 

evidenciar el camí recorregut i traçar el que encara 

queda per recórrer. No defallirem en la nostra 

voluntat de donar solució als problemes que afecten 

els llagostencs i llagostenques.

Des del Grup Municipal del Partit Popular de 

Catalunya a La Llagosta volem desitjar-vos unes molt 

bones festes de Nadal i un feliç 2017. Us encoratgem 

a realitzar les vostres compres en els comerços 

del municipi on trobareu una gran diversitat de 

productes de qualitat i ajudareu a enfortir el teixit 

econòmic municipal: una fórmula guanyadora!

Us recordem que podeu fer-nos arribar els vostres 

missatges i peticions a: ppclallagosta@gmail.com

FETS
En l’anterior ple ordinari del mes de novembre, el 

nostre grup municipal va presentar 3 mocions, la 

primera presentada conjuntament amb ICV-EUiA 

feia referència a la paralització d’instal·lació dels nous 

comptadors telegestionables de la llum, la segona 

sobre l’instal·lació al poble de punts de recàrrega 

per a vehicles elèctrics i la tercera es posicionava a 

favor de la reforma horària per conciliar vida laboral i 

familiar; totes tres mocions varen ser aprovades, pel 

que volem agrair des d’aquí a tots els altres grups 

municipals el seu recolçament afirmatiu a les nostres 

propostes. 

També ens hem de felicitar tots pel 80è aniversari 

de la creació del municipi de La Llagosta que a l’any 

1936 va deixar de ser un barri de Sant Fost per a 

començar a caminar tota sola, ERC va ser un actor 

important en aquells inicis. 

I encetem la recta final de l’any amb les piles 

ben posades, treballant en les al.legacions de les 

ordenances fiscals per al 2017 i amb la mirada posada 

en el proper pressupost municipal. També s’acosta la 

data límit de finalització del contracte amb Sorea, 

esperem que es tingui en compte l’opinió dels grups 

de l’oposició així com la de la ciutadania alhora de 

prendre una decisió vinculant. Qui paga mana diu el 

refrany, els llagostencs a través dels seus impostos 

mereixen ser escoltats.

MOCIONS I 80È ANIVERSARI
Des de la Regidoria d’Ensenyament, hem promogut 

l’elaboració d’un protocol d’actuació en cas que 

a l’hora de la recollida d’infants de l’escola no es 

presenti cap familiar. Aquest protocol vol ajudar a 

gestionar possibles situacions inesperades.

D’entrada, si després d’un temps prudencial l’escola 

veu que el menor no ha estat recollit, s’intentarà 

posar en contacte amb els familiars. En cas de no 

aconseguir-ho, avisarà la policia municipal perquè 

vagin a casa del menor i facin recerca dels familiars. 

Si no es té èxit, els agents el recolliran, aixecaran 

acta de la recollida del menor i el duran al Nou 

Casal, mentre es continua la recerca. Si a l’hora de 

tancament no s’ha trobat ningú, l’infant es durà a la 

Comissaria del Mossos d’Esquadra perquè es pugui 

traslladar a Protecció de Menors. Si la no recollida 

fos al migdia, el menor restaria al col·legi i, si s’escau, 

s’activaria el protocol de la tarda. 

Aquest document d’actuació s’ha elaborat per 

protegir els nens. La feina principal dels agents és la 

recerca de familiars i i la ràpida actuació en cas que, 

malauradament, s’hagi produït una emergència 

mèdica. 

Els nens romanen sempre (excepte durant el temps 

dels trasllats) a l’escola o al Nou Casal per evitar que 

visquin la situació de manera traumàtica. Aquest 

protocol ha estat consensuat amb les escoles. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
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El CD la Concòrdia puja 
a la sisena posició 

El primer equip del Club 

Deportivo la Concòrdia va 

guanyar la jornada passada 

a la pista del cuer, el Club 

Natació Caldes, per 0 a 2. Els 

dos gols els va marcar Iris.

Les llagostenques es troben 

en un gran moment. Després 

d’un inici de lliga complicat, el 

conjunt de la Concòrdia s’ha 

refet i ja porta cinc jornades 

seguides sense perdre i ha 

aconseguit el triomf en les tres 

darreres jornades.

La Concòrdia ve de guanyar 

el Faycan (4-0), l’Eixample 

(2-1) i el Club Natació Caldes 

(0-2). Abans, havia empatat a 

casa contra el líder, el Futsal 

Esportiu Hispanic, i a la pista 

del Joventut d’Elx. 

La Concòrdia, que afronta la 

temporada amb una plantilla 

molt renovada, s’ha anat 

trobant mica en mica a la pista 

i ara està obtenint els resultats  

propis de la feina ben feta. 

Les jugadores llagostenques 

defensen molt bé. La 

El sènior A del Club Deportivo la Concòrdia suma ja cinc jornades seguides sense 
perdre i ha guanyat els tres darrers partits que ha disputat. Gràcies a aquesta 
bona ratxa, l’equip que entrena Iván Beas s’ha situat en sisena posició amb 14 

Les dues porteres del CD la Concòrdia.

Concòrdia és, juntament amb 

l’Elx, l’equip que menys gols 

ha encaixat fins ara, un total 

de 13 en nou partits. El conjunt 

llagostenc té més problemes a 

l’hora de fer gols; n’ha marcat  

només 16, però els està traient 

una gran rendibilitat.

Un únic gol encaixat
En els tres darrers partits, que 

han acabat amb victòria, la 

Concòrdia només ha encaixat 

un gol. Gràcies a aquesta 

bona dinàmica, no només 

s’ha allunyat de la cua de la 

classificació, sinó que s’ha 

apropat a la zona alta. 

Dissabte, a partir de les 19.30 

hores, rebrà al CEM El Turó 

la visita del Teldeportivo. 

El conjunt canari és un dels 

rivals més forts del grup. La 

jornada passada va guanyar 

el Joventut d’Elx per 2 a 0 i 

s’ha situat en segona posició 

amb 22 punts, a un del líder, 

el Futsal Esportiu Hispanic, 

però havent jugat un partit 

menys. - Juanjo Cintas

Les llagostenques 
han guanyat els tres 
darrers partits que han 
disputat

FUTBOL

El Viejas Glorias suma vuit 
victòries seguides
El Club Deportivo Viejas Glo-

rias porta vuit triomfs seguits. 

L’equip llagostenc, que mili-

ta a la Cinquena Divisió de 

la competició que organitza 

l’Agrupació de Futbol de Ve-

terans Vallès-Maresme, ocu-

pa la segona posició amb 25 

punts, a vuit del líder, la Ma-

taronesa. 

El cap de setmana passat, el 

Viejas Glorias, que entrena 

José Ortuño i que té com a 

president Alonso Rodríguez, 

va guanyar al camp del Santa 

Susanna per 0 a 3. El proper 

partit, que es disputarà el 10 

de desembre, el conjunt de la 

nostra localitat rebrà la visi-

Alonso Rodríguez.

ESPORT ESCOLAR

Al Nadal, se celebrarà
un casal multiesportiu
El Consell Municipal de l’Es-

port Escolar i el Lleure i 

l’Ajuntament de la Llagosta 

organitzaran un casal mul ties-

por tiu per Nadal. L’activitat 

es desenvoluparà del 27 al 30 

de desembre al Pavelló Anto-

nio García Robledo i al Camp 

Municipal de Futbol Joan Ge-

labert en horari de 9 a 13.30 

hores. Hi haurà la possibilitat 

de gaudir d’una hora d’acolli-

da de 8 a 9. 

El preu de la inscripció és 

de 33 euros per als alumnes 

de les Escoles d’Iniciació 

Esportiva (més tres euros, 

si s’opta per l’acollida) i de 

36 euros per a la resta (més 

quatre per l’acollida). Els 

interessats s’han d’inscriure 

fins al 22 de desembre omplint 

un formulari a la pàgina web 

www.aitevo.com. Per a rebre 

més informació, cal adreçar-

se a l’OAC. 

Durant el Casal Multiesportiu 

de Nadal s’organitzaran 

diferents activitats esportives 

i lúdiques. També, està previst 

fer una sortida al Parc de 

Nadal de Granollers. Tots els 

participants rebran com a 

regal una samarreta. - J.C. 

ta de la Penya B. Pineda, que 

ocupa l’onzena posició amb 10 

punts i que ve de guanyar l’At-

lètic Teià. - J.C. 
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El sènior A del Fútbol Sala 

Unión Llagostense rebrà 

aquesta jornada la visita del 

Teià Futbol Cinc, després de 

descansar el cap de setmana 

passat. Els de José Manuel Po-

yato estan situats a la part alta 

de la classificació a la Nacional 

Catalana. El conjunt llagos-

tenc suma 17 punts i és quart, 

a tres punts del líder, el Futsal 

Dante, i a un del Tiana i del 

Montsant Sala5. El seu pro-

per rival és penúltim. El partit 

contra el Teià Futbol Cinc serà 

el penúltim de l’any. El darrer 

tindrà lloc el 17 de desembre a 

la Garriga. 

Els llagostencs van derrotar el 

19 de novembre el Padre Da-

mián per 2 a 1. El partit va ser 

molt disputat. Un gol de Marc 

FUTBOL SALA     ELS DE JOSÉ MANUEL POYATO REBEN AQUESTA JORNADA EL TEIÀ FUTBOL CINC

El FS Unión Llagostense és 
quart a tres punts del líder

Fábregas, a falta d’1 minut i 33 

segons per al final, va donar la 

victòria als de Poyato. Durant 

la primera part, els locals van 

tenir moltes ocasions, però no 

van marcar. Sí que ho van fer 

els visitants a falta de 47 se-

gons per al descans. A la sego-

na part, els dos conjunts van 

disposar d’oportunitats i els 

dos porters van estar molt bé. 

Al minut 5, Kaña va fer l’em-

pat i després Marc va marcar 

el 2 a 1. - Juanjo Cintas

Una acció del partit contra el Padre Damián.

ATLETISME

Maribel Íñiguez,  
bronze en el 
Cros de Parets

L’atleta Maribel Íñiguez 

va penjar-se la medalla de 

bronze en la categoria Open 

del Cros de Parets, que va 

tenir lloc el 12 de novembre  

i que comptava amb atletes 

d’àmbit comarcal. Íñiguez 

va estrenar la temporada 

2016-2017 a la localitat pare-

tana i amb la samarreta del 

seu nou club, l’Atlètic Mollet. 

De 43 anys i veïna de la Lla-

gosta, va iniciar-se la tempo-

rada passada en l’atletisme 

de pista amb el Barcelona 

Atletisme assolint el bronze 

en el català de veterans en 

els 100 i 200 metres i el sub-

campionat estatal de clubs. 

Aquest any, ha decidit vin-

cular-se amb el club molletà 

i especialitzar-se en proves 

de camp a través. - J.L.R.B
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ATLETISME

Premi del Consell 
de l’Esport per a 
Sonia Bocanegra

L’atleta local Sonia Bocane-

gra ha estat reconeguda pels 

seus èxits internacionals 

durant aquest any pel Con-

sell Català de l’Esport a la 

vuitena edició de l’Acte de 

Reconeixement a l’Atletisme 

Veterà. L’homenatge als atle-

tes veterans de Catalunya va 

tenir lloc el 18 de novembre 

al Museu i Centre d’Estudis 

de l’Esport Dr. Melcior Co-

let de Barcelona. El Consell 

Català de l’Esport reconeix 

cada any els atletes veterans 

que han aconseguit mèrits 

internacionals i, per a Boca-

negra, aquesta és la tercera 

temporada seguida que ho 

assoleix. L’atleta va rebre la 

distinció per la medalla de 

bronze al Campio nat d’Eu-

ropa. - J.L.R.B.
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El sènior masculí del Joventut 

Handbol la Llagosta va perdre 

dissabte a casa contra el For-

nells per 24 a 28. És la quarta 

derrota seguida i la setena de 

la temporada per al conjunt 

que entrena Xavi Canalejas. 

El Joventut Handbol és pe-

núltim al grup A de la Segona 

Catalana amb només quatre 

punts i està empatat amb el 

darrer classificat, el Gavà B. 

Els llagostencs només han 

guanyat dos partits aquesta 

temporada. Dissabte, jugaran 

a la pista de la Salle Bonanova 

Atlètic, que és vuitè amb vuit 

punts. 

Per la seva part, el sènior feme-

ní va caure la jornada passada 

per 22 a 31 contra el Barcelo-

na Sants. Les llagostenques 

són penúltimes al grup C de 

HANDBOL   EL CONJUNT QUE ENTRENA XAVI CANALEJAS HA ENCAIXAT JA SET DERROTES

El Joventut Handbol és 
penúltim amb quatre punts

El Vallag trenca una 
ratxa de dues derrotes

El conjunt sènior de l’Handbol 

Club Vallag va derrotar dis-

sabte el Cerdanyola B per 32 

a 29 i va acabar amb una rat-

xa negativa de dues derrotes 

seguides. Després d’aquesta 

victòria, la sisena de la tem-

porada, l’equip que entrena 

Pedro Iglesias és sisè al grup 

A de la Tercera Catalana amb 

12 punts, a tres del líder, el 

Manyanet B, i empatat amb el 

tercer classificat, el Sant Martí 

Adrianenc C; el quart, el Sant 

Esteve de Palautordera B, i el 

cinquè, l’Esplais.  

El Vallag ha perdut tres partits 

en les primeres nou jornades 

de la competició. Diumenge, 

el conjunt de la Llagosta 

es desplaçarà a la pista del 

Montgrí, que la jornada 

passada va perdre per un clar 

36 a 23 contra l’Esplais i que 

ocupa la desena posició amb sis 

punts. Els llagostencs busquen 

un nou triomf per escalar més 

llocs a la classificació. - J.C.

HANDBOL   ELS LLAGOSTENCS OCUPEN LA SISENA POSICIÓ JUDO

El Club Judo-Karate 
guanya cinc medalles en 
el català infantil i cadet

El Club Judo-Karate la Lla-

gosta va sumar cinc medalles 

en el Campionat de Catalunya 

de judo infantil i cadet. La 

trobada va tenir el 12 de no-

vembre al Pavelló Llars Mun-

det de Barcelona amb gairebé 

mig miler de joves judokes 

participants.

En la categoria infantil, 

el gimnàs llagostenc va 

aconseguir tres podis. Kaisan 

Molina va ser or en més de 60 

quilos; Claudia Uceda, pla-

ta, en menys de 48 quilos; i 

Paula Bienvenido, bronze, 

en menys de 57 quilos. En 

categoria cadet van penjar-se 

una medalla Nadia Vidal, que 

va ser plata en menys de 70 

quilos, i Nathan Rico, bronze 

en menys de 90 quilos. A més, 

van quedar quarts els cadets 

Moisés García i Ricardo Pé-

rez, i l’infantil Bogdan Ivan-

cea. - José Luis Rodríguez 

la Primera Catalana amb dos 

punts. El proper cap de setma-

na, aniran a la pista de l’Ascó, 

que és antepenúltim, també 

amb dos punts. 

D’altra banda, tres jugadors 

de la base van fer el cap de 

setmana passat entrenaments 

amb les seleccions catalanes. 

Yusu Kejera va participar diu-

menge en una sessió del com-

binat català cadet a la Llagos-

ta, mentre que Sofia Serrano 

i Ari Muñoz van entrenar a 

Sant Feliu de Llobregat amb la 

selecció infantil. - J. Cintas

HANDBOL

Luis Canalejas, 
líder amb el 
Cardedeu

Luis Canalejas dirigeix amb 

èxit el sènior masculí del 

Club Handbol Cardedeu, que 

milita a la Segona Catalana 

en el mateix grup A que el 

Joventut Handbol. El Car-

dedeu és el líder. El tècnic 

llagostenc compleix la seva 

segona temporada al capda-

vant del sènior masculí del 

Club Handbol Cardedeu. El 

curs passat, amb una plan-

tilla plena de jugadors joves 

i amb poca experiència, va 

viure el descens de categoria 

de Primera a Segona Cata-

lana. L’objectiu per a aques-

ta campanya és recuperar la 

categoria perduda del sènior 

masculí i consolidar un pro-

jecte d’handbol base. “Tinc 

plens poders en el club i es-

tic molt content”, ha explicat 

Canalejas. - J.L.R.B.

PASSEJADES

El Cicle de 
passejades de la 
gent gran s’inicia 
el 18 de gener

La Llagosta participarà, un 

any més, en el Cicle de pas-

sejades per a la gent gran que 

organitza la Diputació amb 

la col.laboració de diversos 

ajuntaments, entre ells el de 

la nostra població. La prime-

ra excursió tindrà lloc el 18 

de gener a Calella. 

El 22 de febrer, serà el torn de 

la Llagosta, mentre que el 15 

de març es visitarà la veïna 

població de Barberà del Va-

llès. La darrera sortida se ce-

lebrarà el 5 d’abril a Sant Joan 

de Vilatorrada. La cloenda 

del Cicle de Passejades 2017 

es farà al maig en un lloc que 

encara està per concretar. Els 

dies previs a les sortides s’in-

formarà per diferents mitjans 

sobre el procés d’inscripció. 

L’activitat té com a principal 

objectiu fomentar la pràctica 

de l’esport entre la gent gran 

i el coneixement d’altres po-

blacions. - J.C.
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Sènior masculí del Joventut Handbol. 

Kaisan Molina, a dalt del podi. 

FUTBOL

El CE la Llagosta 
perd al camp del 
líder i és desè

El conjunt amateur del Club 

Esportiu la Llagosta va cau-

re el cap de setmana passat 

per 1 a 0 contra el primer 

classificat del grup 8 de la 

Quarta Catalana, l’Athletic 

Rubí. L’únic gol del partit va 

arribar al minut 50. Després 

d’aquesta derrota, la cinque-

na de la temporada, l’equip 

llagostenc ocupa la desena 

posició amb 15 punts. La 

propera jornada, la Llagosta 

jugarà a casa contra el Sant 

Fost, que és cinquè amb 19 

punts i que ve de guanyar 

per 3 a 2 l’Escola de Futbol 

Base de Ripollet. La Llagos-

ta ha guanyat cinc dels deu 

partits que ha disputat fins 

ara i necessita una mica més 

de regularitat per apropar-se 

als primers llocs de la classi-

ficació. - J.C.

Pedro Iglesias, en una imatge d’arxiu. 





Dijous, 5 de gener

Cavalcada de Reis 2017
A les 18 h, els Reis d’Orient iniciaran des del carrer de l’Estació 

el recorregut pels carrers de la Llagosta acompanyats d’una 

comitiva d’entitats del municipi.

A les 19.30 h, els Reis arribaran a la plaça d’Antoni Baqué, 

on tots els nens i nenes que vulguin podran saludar-los 

personalment i lliurar-los les seves cartes. A més, el Patge 

Xumet recollirà els xumets dels infants que vulguin lliurar-los 

als Reis d’Orient.

  (Col·labora La Murga)

Recollida de cartes per SSMM els Reis d’Orient

Dia 2, de 18 h a 21 h i dia 3 de gener, de 12 h a 14 h 

Organitza: Àrea juvenil de l’Asociación Rociera Andaluza 

A la seu de l’Asociación Rociera Andaluza, al carrer de Girona, 6

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener, de 18 h a 20 h 

Patge Reial

Organitzen: Agrupació Sardanista de la Llagosta i 

Fundació Agrària i Cultural la Llagosta

A la Fundació Agrària i Cultural

Dissabte 10 de desembre, 

a les 21 h
17è Festival de villancicos y 

recogida de alimentos

Organitza: Asociación Rociera 

Andaluza de la Llagosta

A la seu de l’Asociación (c. de Girona, 6) 

Dies 10 i 17 de desembre, 

de 17 h a 19 h
El Quinto de Nadal

La recaptació aconseguida es 

destinarà a la Fundació 5p-

Organitza: La Llagosta + Activa

Al Bar Restaurant Los Candiles

Diumenge 11 de desembre, 

a les 18 h
III Zambomba Flamenca

En col·laboració amb la Hermandad 

Rociera Pastorcillo Divino

A benefi ci de l’Hospital Sant Joan de Déu

Organitza: Unión Musical La Flamenca

Al Centre Cultural

Dimecres 14 de desembre, 

a les 19 h
Club de lectura

Desig de xocolata, de Care Santos

Amb la presència de l’autora

A càrrec de Conchi Fernández

Amb el suport de la Institució de les 

Lletres Catalanes

Sala d’exposicions de Can Pelegrí

Divendres 16 de desembre,

a les 18 h
Concert de Nadal

A càrrec dels alumnes de l’Escola de 

Música de la Llagosta

Al Centre Cultural 

Dies 17 i 18 de desembre,

de 9 h a 14 h
Degustació i venda de productes 

tradicionals andalusos

Organitza: Casa de Andalucía

A la plaça d’Antoni Baqué

Dissabte 17 de desembre, 

a les 11.30 h
Tallers nadalencs

Adreçats a infants i joves

Organitza: Esplai Dijoc

A la plaça d’Antoni Baqué

Dissabte 17 de desembre,

a les 12 h 
Taller de Nadal

“Fem boles i campanes per a l’arbre 

de Nadal”

A càrrec d’Eva Hernández

Sala infantil de la Biblioteca

Dissabte 17 de desembre, 

a les 17 h 
Lliurament de cartes al Pare Noel

Organitza: Saltats

A la plaça d’Antoni Baqué

Dissabte 17 de desembre, 

a les 18 h
Concert de nadales a l’Església

A càrrec dels alumnes de l’Escola 

Municipal de Música

A l’Església de Sant Josep 

Dissabte 17 de desembre, 

a les 18 h
Festa de Nadal

Organitza: Casa de Andalucía de la 

Llagosta

Al Centre Cultural

Diumenge 18 de desembre,

a les 13 h
Nadales i recollida d’aliments

A càrrec del coro rociero 

Organitza: As. Rociera Andaluza

A l’Església de Sant  Josep

Diumenge 18 de desembre, 

a les 18.30 h 
33è Pessebre Vivent

Organitza: Grup Pessebre Vivent

Al Parc Popular

Diumenge 18 de desembre, a les 19 h 
Botifarrada, botifarres per a 

tothom

Organitza: La Murga

Al Parc Popular

Diumenge 18 de desembre, 

a les 19 h 
Concert de Nadal

Organitza: Coral Miranda de la 

Llagosta

Al Centre Cultural 

Dimarts 20 de desembre, 

a les 18 h
Nadales i cloenda d’activitats de la 

Biblioteca

A càrrec de l’Escola M. de Música

Sala d’exposicions de Can Pelegrí

Dimecres 21 de desembre, 

a les 17.30 h
Taller d’automaquillatge de festa

A càrrec de Zaahira Vílchez

Informació i inscripcions a la 

Biblioteca

Sala d’exposicions de Can Pelegrí

Dimecres 21 desembre, 

a les 18.30 h
L’Hora de Conte

Conte de Nadal

A càrrec de Puri Ortega

Sala infantil de la Biblioteca

Dijous 22 de desembre, 

de 10 a 14 h
Ràdio Marató Solidària. Cap infant 

sense joguina

Organitzen: Ràdio la Llagosta i Rems

A la plaça d’Antoni Baqué 

Divendres 23 de desembre, 

a partir de les 8 h
Tercera edició de les 12 h futbol sala 

Trofeu MECMAN Categoria cadet-juvenil

Organitza: FS Unión Llagostense

Al Poliesportiu Antonio García Robledo 

Dissabte 24 de desembre,

de 00.30 h a 5 h 
Festa de Nadal (música amb DJ)

Organitza: La Llagosta Brava

Al Centre Cultural

Dilluns 26 de desembre,

a les 12 h
Fer cagar el tió

Agrupació Sardanista de la Llagosta

A la plaça d’Antoni Baqué

Dimarts 27 de desembre,

de 17 a 19 h
Quinto solidari amb recollida de 

joguines

Al Nou Casal

Dimecres 28 de desembre,

de 17 a 19 h
Llibre dels desitjos i entrega al 

patge

Al Nou Casal

Dijous 29 de desembre,

de 17 a 19 h
Xocolatada i jocs gegants

Organitza: Nou Casal

A la plaça de Pedro IV

Nit de Cap d’Any 

de 0.30 a 5 h
Disco mòbil 

Acte obert a tothom 

Al Centre Cultural

Divendres 6 de gener, 

d’11 h a 16 h
Llits elàstics i cavallets gratuïts

Al solar de l’Església

Dissabte 7 de gener,

de 17 a 19.30 h
Canta juego y patrulla canina visita 

Saltats

Entrada: 2 € 
Al Centre Cultural

NADAL A LA LLAGOSTA
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CASAL D’HIVERN. L’Esplai Dijoc 

celebra el Casal d’Hivern a l’Escola 

Safa amb jocs, tallers, manualitats,... 

Del 23 al 30 de desembre i del 2 al 

5 de gener. Contacte: esplai.dijoc@

gmail.com o Facebook Esplai Dijoc.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ DEL 

SEGON TRIMESTRE GESO I AL-

TRES APRENENTATGES. Centre de 

Formació de Persones Adults. Du-

rant el mes de desembre.

EXPOSICIÓ DE MAQUETES REA-

LITZADES PELS ALUMNES DE 

PRIMER I SEGON D’ESO DE L’INS 

MARINA. Tema: Projecte sobre l’ar-

queologia. Del 13 de desembre al 

13 gener. A la Biblioteca. INS Marina 

i Biblioteca.

1  l dijous

DIA INTERNACIONAL DE LA 

LLUITA CONTRA LA SIDA. D’11 a 

13 h, Estand amb informació sobre 

coneixement i prevenció sobre la 

sida. 11.30 h, Representació teatral, 

a càrrec de TELL. A les 12.15 h, Llaç 

vermell gegant amb les persones 

assistents. Plaça d’Antoni Baqué.

2  l divendres

COMMEMORACIÓ DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LES 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

FUNCIONAL. Pel·lícula amb 

crispetes. El silenci de Jonc, de 

Susanna Barranco. A les 17.30 h, a 

Can Pelegrí. Aspayfacos.

6 l dimarts

TROBADA D’HANDBOL PER 

LA MARATÓ DE TV3. De 9 a 

13.30 h, Handbolicat. Trobada de 

minihandbol de les categories 

prebenjamí, benjamí i aleví. De 

14.30 a 22 h, partits de categoria 

cadet masculina amb el Joventut 

Handbol la Llagosta, FC Barcelona, 

BM Granollers,  BM la Roca i la 

selecció catalana infantil, entre 

d’altres. Servei de bar, barbacoa i 

sortejos de material esportiu per  

recaptar fons per a La Marató de TV3.  

De les 9 a les 21 h, al Poliesportiu 

Antonio García Robledo. Joventut 

Handbol la Llagosta.

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 

FESTA DE LA CONSTITUCIÓ ES-

PANYOLA. Acte lúdic musical, amb 

una xerrada sobre la Constitució i el 

dret bàsic a l’aigua.  Actuació del DJ 

Iván Uriach. De 18 a 22 h, a la plaça 

d’Antoni Baqué. Fórum de Debate 

Llagostense

14  l dimecres

L’HORA DEL CONTE. A les 18 h, a 

la Biblioteca. 

29  l dijous

CAPTACIÓ DE SANG. De les 10 a 

les 14 h i de les 17 a les 21 h, a la 

plaça d’Antoni Baqué. Banc de Sang 

i Teixits de Catalunya.

Gener

2  l dilluns

QUARTA EDICIÓ DE L’HANDBALL 

DAY ANTONIO GARCÍA ROBLE-

DO. Durant tot el dia, al Poliesportiu 

Antonio García Robledo se celebra-

ran diverses activitats relacionades 

amb l’handbol. Campus Antonio 

García. 

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 desembre  
BOTET NADAL 
2 - 8 desembre
CARRERAS ARBAT
9 - 15 desembre
CALVO SÁNCHEZ
16 - 22 desembre 
BOTET NADAL
23 - 29 desemre 
CARRERAS ARBAT
30 - 31 desembre
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
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“Les solucions 

al canvi climàtic 

estan aquí, però no 

interessen”

16 anys. Estudiant de l’Institut Marina de la 

Llagosta. Ha estat un dels 40 participants aquest 

estiu al Fòrum de Joves Talents de Catalunya, que 

vol premiar els millors estudiants preuniversitaris 

de Catalunya.   

Fem Poble per Xavi Herrero

Ángel Manzaneda

- Qui et va animar a parti-

cipar al Fòrum de Joves Ta-

lents de Catalunya?

-Em va animar la directora. El 

Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat va demanar 

gent amb nivell que volgués 

anar-hi. Li van dir que escollís 

ella i m’ho va oferir a mi. M’ho 

va posar molt bonic, quatre 

dies en un lloc que està bé, 

amb gent important i em vaig 

animar. Quan li vaig dir que 

sí, no sabia ben bé a què hi 

anava. Després, vaig buscar 

informació per veure a on 

m’hi enviava.

- Hi ha alguna matèria en la 

qual destaquis?

- Jo estudio Batxillerat Cientí-

fic i m’agrada la física.

- Que tal l’experiència? Co-

neixies ja el tema que es 

tractava?

-Coneixia el que sap tothom. 

Al Fòrum vaig aprendre mol-

tes coses. Els ponents que 

van prendre-hi part eren gent 

d’empreses que parlaven de 

les solucions als problemes 

del canvi climàtic, que estan 

aquí però que no interessa 

posar-les en pràctica.

- El Fòrum tractava sobre 

les energies renovables. Hi 

va haver algun tema que 

t’impactés més?

-Sí, sobretot les noves tècni-

ques. Per exemple, per recollir 

l’energia, formes d’aprofita-

ment de l’energia. Per exem-

ple, una dona d’una empresa 

que volia posar en marxa un 

bus elèctric per Barcelona. Un 

altre tema interessant va ser 

l’energia dels molins, que per 

la nit no s’aprofita. Una solu-

ció seria transformar-la en hi-

drogen i de dia, amb aquest 

hidrogen, generar novament 

electricitat. Seria un nou sis-

tema d’acumulació d’energia.

- En què va consistir la vos-

tra participació al Fòrum?

-Hi havia alumnes de tota Ca-

talunya de 4t d’ESO i de Bat-

xillerat. Estaven dividits en 

grups. Cada grup, a partir de 

les ponències, havia de realit-

zar una infografia. La nostra 

va ser sobre les energies re-

novables i com evolucionaran 

en un futur. També vam fer 

algunes visites, com al Museu 

de les Mines de Cercs. 

- Suposo que també va ser 

una oportunitat per conèi-

xer alumnes d’altres llocs?

Sí, la relació amb els altres 

també va ser profitosa, vaig 

descobrir que hi ha altres mè-

todes d’ensenyament diferent 

als del nostre institut. Vaig fer 

amistat amb un de Vic. Al seu 

centre, per exemple, ell no 

havia de fer matemàtiques 

obligatòriament. Sembla una 

tontería, però descobreixes 

que hi ha altres maneres.

- Què t’agradaria estudiar 

quan acabis el Batxillerat?

- A mi, m’agradaria treballar 

en un laboratori. Tinc pensat 

Farmàcia, però ja veure’m. 

Avui es parla del seu potencial 

de creixement, però, quan 

jo acabi, serà tot diferent al 

que hi ha ara, cada any tot és 

diferent.

- Recomanaries als nois i 

noies que acaben l’ESO que 

continuïn estudiant?

Jo sí recomano estudiar. So-

bretot en el camp de la inves-

tigació. Ens pot semblar que 

ho tenim molt idealitzat, però 

aquí a Barcelona, a Catalunya, 

hi ha gent normal que fa mol-

tes coses, tenim uns dels cen-

tres més punters. No és una 

cosa que ho faci algú de fora, 

de molt lluny, ho pots fer tu 

també.

-Quin ambient es viu a l’Ins-

titut Marina?

Bé, jo no tinc cap problema. 

A més, al Batxillerat Científic 

som poca gent, som una clas-

se petita, 14 alumnes. Tots ens 

coneixem. A primer, com véns 

de col·legis diferents, costa, 

però, després, ja ens conei-

xem tots. 

- I amb el professorat? Què 

tal són les relacions entre 

alumnes i mestres a l’Insti-

tut Marina?

En general, les relacions són 

bones amb tots. Hi ha de tot. 

Amb alguns ens coneixem des 

quan vaig entrar a l’Institut, ja 

fa sis cursos, com el de mates. 

A la classe és molt seriós, 

però fora és una altra cosa. Ja 

sabem com són cadascú.

- Quines són les teves 

aficions?

M’agrada llegir, anar al gim-

nàs, sortir,... com a tothom. 

Però vaja, no surto gaire. La 

darrera vegada que vaig sor-

tir va ser fa un mes. Amb els 

exàmens, el treball de recerca 

(que l’hem d’acabar aquest 

trimestre),... no hi ha gaire 

temps. 

- Dediques moltes hores a 

estudiar?

Aquest any més que mai. Tots 

els profes insisteixen molt 

amb la prova de selectivitat. A 

més, a les tardes, també faig 

francès i anglès. Així que en-

tre deures i estudiar, a casa un 

parell d’hores mínim cada dia. 

Si vols treure nota, t’has d’es-

forçar. 

“Quan vaig dir 

que participaria al 

Fòrum no sabia a 

què anava”

“Recomano 

estudiar, en 

el camp de la 

investigació” 

08centvint  I  Desembre 2016



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b0049006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B00420061006A00610020007200650073006F006C00750063006900F3006E005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


