




El Pessebre Vivent 
arriba a la seva 34a 
edició el dia 17 de 
desembre
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L’Ajuntament de la Llagos-
ta ha portat a terme durant 
aquest mes de novembre di-
versos actes per commemo-
rar a la nostra localitat el Dia 
internacio nal dels drets de la 
infància, que es va celebrar 
oficiament el 20 de novembre. 
La programació ha servit per 
conscienciar els infants i les 
seves famílies sobre diverses 
problemàtiques que els afec-
ten directament.
Els dies 7 i 14 de novembre 
va tenir lloc a Can Pelegrí un 
taller, adreçat a pares i mares, 
per parlar de valors.

Teatre per als infants
El 21 de novembre, el Centre 
Cultural va acollir en hora-
ri de matí una obra de teatre 
participativa per a alumnes de 
cinquè i sisè curs de Primària 
de les escoles de la Llagosta. La 
representació teatral va tractar 
sobre el respecte entre iguals, 
la diversitat, les diferències i 
l’entorn.
El 20 de novembre, en horari 
de tarda, es va desenvolupar 
l’Espai familiar de l’Escola 
Bressol Cucutras. 
La darrera activitat prevista a 
la programació del Dia inter-
nacional dels drets de la infàn-
cia se celebrarà aquest dijous, 
dia 30 de novembre, a Can 
Pelegrí. L’acte, que començarà 
a les 17 hores i es perllongarà 
fins a les 18.30 hores, consisti-

INFÀNCIA   L’AJUNTAMENT HA ORGANITZAT DIVERSES ACTIVITATS EN ELS DARRERS DIES

Commemoració del Dia 
dels drets de la infància

Obra de teatre del dia 21 de novembre. 

rà en una sessió de teatre-de-
bat sobre l’assetjament escolar 
i la seva detecció amb el títol 

Una de les sessions del taller sobre valors.

És cosa de nens. L’activitat va 
adreçada bàsicament a pares, 
mares i famílies. - J. Cintas

Una seixantena de persones van participar a la celebració de 
la Castanyada de l’Agrupació Local del PSC, que va tenir lloc 
el 3 de novembre a la Casa del Pueblo. L’acte va començar a 
les 19.30 h i va acabar prop de les 21 h. Durant la trobada, s’hi 
van menjar productes típics de la tardor, com ara castanyes, 
monia tos o panellets, però també altres productes típics del 
Nadal, com els polvorons. - J.L.R.B.
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ECONOMIA

L’Ajuntament estudia 
com evitar el tancament 
de l’empresa municipal
L’Ajuntament de la Llagos-
ta estudia les diferents for-
mes per evitar el tancament 
de l’empresa pública Gestió 
Municipal de Sòl i Patri-
moni. Així ho va acordar el 
Consell d’Administració de 
la societat, que es va reunir el 
6 de novembre per presentar 
els comptes auditats de 2016. 
Com en els anys anteriors, el 
resultat econòmic de l’em-
presa és negatiu. En concret, 
el 2016, Gestió Municipal de 
Sòl i Patrimoni va tenir unes 
pèrdues de 44.146,04 euros. 
La situació financera és 
molt delicada, ja que l’em-
presa municipal acumula 
pèrdues, des de la seva po-
sada marxa l’any 2012, de 
191.208,11 euros. Per això, 
l’Ajuntament elaborarà una 
proposta per reequilibrar la 
situació patrimonial i poder 
evitar així la dissolució de 

l’empresa. Ara, s’està fent un 
estudi de viabilitat que doni 
les pautes per tal que sigui 
sostenible econòmicament. 
L’empresa Gestió Municipal 
de Sòl i Patrimoni gestiona 
l’Oficina Local d’Habitatge i 
el Complex Esportiu Munici-
pal El Turó. El govern munici-
pal considera aquests dos ser-
veis de vital importància per 
a la Llagosta. “Garantim que 
tots els serveis es mantin-
dran amb la mateixa qualitat 
que fins ara”, ha dit el vice-
president de Gestió Municipal 
de Sòl i Patrimoni i regidor 
d’Urbanisme, Raúl Valero. 
Està previst que aquest mes es 
convoqui la Junta General de 
la societat, que serà l’òrgan 
que aprovarà els comptes de 
2016 i la proposta de reequili-
bri de la situació patrimonial 
o la dissolució definitiva de la 
societat. - 08centvint

El PSC va celebrar amb
60 persones la Castanyada























L’equip llagostenc 
jugarà diumenge a 
casa (12 h) contra el 
Castelldefels
















