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gut  presentar propostes amb 
una despesa màxima total de 
30.000 euros. 

El grup motor del procés de 
pressupostos participatius, for-
mat per personal tècnic de 
l’Ajuntament i membres de 
l’equip de govern, ja ha deses-
timat 19 propostes perquè no 
s’ajusten a les bases. Ara, les 
comissions tècniques estudi-
aran la viabilitat i el cost de la 
resta de propostes.

Les votacions
Abans del 29 de gener, es farà 
una sessió pública amb la pre-
sentació de totes les propostes 
validades. Entre el 29 de ge-
ner i el 16 de febrer de 2020 es 
votarà.  Podran votar totes les 
persones majors de 16 anys 

Presentades un total de 44 propostes
per als pressupostos participatius
L’Ajuntament de la Llagosta ha rebut 44 propostes en 
el marc del projecte de pressupostos participatius. 
El període de presentació es va obrir el 14 d’octubre 

estat lliurades per 20 persones i tres entitats. Ara, 

les propostes per tal de sotmetre-les posteriorment 
a votació per part de la ciutadania.

La gran majoria de les idees 
han estat presentades a tra-
vés de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. Només dues 
persones han anat personal-
ment a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) per lliu-
rar els seus documents.
Les propostes de la ciutada-
nia en aquesta primera edició 
dels pressupostos participa-
tius estan relacionades bàsi-
cament amb el medi ambient, 
via pública, equipaments, 
parcs i jardins, cultura, segu-
retat i salut pública.

Primera vegada
L’Ajuntament es posarà en 
contacte amb els participants 
per informar-los sobre si les 
seves propostes han estat va-
lidades. En el cas que siguin 
rebutjades, se’ls explicarà els 
motius.
És la primera vegada a la nos-
tra localitat que els veïns i les 
veïnes poden decidir direc-
tament a què es destina una 
part del pressupost muni-
cipal. En concret, s’han po-

empadronades a la Llagosta. 
Les votacions es realitzaran 
de forma telemàtica al web 
www.llagosta.cat/participa. 
Si alguna persona no dispo-
sa d’Internet, podrà votar a 
l’OAC. Una vegada finalitzat 
el termini de votacions, s’ela-
borarà una llista amb totes 
les propostes finalistes i els 
vots obtinguts i es presentarà 
en un acte públic. Després es 
farà l’estudi i la planificació 
tècnica per part dels serveis 
municipals corresponents de 
la proposta o propostes gua-
nyadores i es tramitaran, si 
fos necessari, les licitacions 
per executar-les. - J. Cintas

El 29 de gener s’obrirà 
el procés de votació de 
les propostes per part 
de la ciutadania

3

Resultats de participació a la fase
de presentació de propostes

ENTITATS
44

PROPOSTES
20

PERSONES

SATISFACCIÓ MUNICIPAL AMB 
LA QUANTITAT DE PROPOSTES

“És la primera vegada que posem en marxa un procés 
d’aquest tipus a la Llagosta, però s’ha complert el que 
ja intuíem, que la ciutadania té ganes de participar en 
el dia a dia de la gestió del seu municipi”, ha indicat 
el regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de la Llagosta, Marc Ruiz. L’edil ha destacat “la gran 
quantitat de propostes presentades i la seva varietat” 
i ha volgut donar les gràcies a les persones i entitats que 
han participat en aquesta fase del projecte. 
El regidor de Participació Ciutadana ha avançat que “a 
partir del 29 de gener es tornarà a donar la veu a la 
ciutadania, amb les votacions, a les quals convido a 
tothom a participar”. - J.C.
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L’Ajuntament de la Llagos-
ta instal·larà il·luminació al 
terreny de joc de futbol 7 del 
Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert. D’aquesta ma-
nera, es resoldrà una deficièn-
cia d’aquesta part de l’equipa-
ment, que no té cap tipus de 
llums.

La il·luminació que s’instal-
larà consisteix en dues torres 
de deu metres d’alçada amb 
tres focus led cadascuna amb 
una potència de 185 W. El 
pressupost d’aquesta actuació 
és de 7.653,46 euros i anirà 
a càrrec de l’empresa IBBE 
Electricidad. - X.H.

EQUIPAMENTS

L’Ajuntament instal·larà 
dues torres de llums
al camp de futbol 7

Camp de futbol 7.

SOCIETAT

Una butlleta de la Primitiva 
venuda a l’Administració de 
Loteries de la Llagosta, situa-
da al carrer de l’Estació, va ser 
premiada amb 120.551,68 eu-
ros en el sorteig de la Primiti-
va del dissabte 9 de novembre. 
En concret, la guanyadora, 
una veïna de la Llagosta, va ser 

una dels dos únics encertants 
del premi de segona catego-
ria, cinc números i el comple-
mentari. Segons ha informat 
la mateixa Administració de 
Loteries de la Llagosta, l’afor-
tunada va aconseguir el premi 
amb una aposta automàtica 
d’un euro. - J.C.

Premi de 120.000 euros per a 
una butlleta de la Primitiva

Aprovada una guia sobre el 
maltractament a la gent gran
El maltractament de persones 
grans és un problema real del 
qual no es parla habitualment, 
és un tema ocult. Les admi-
nistracions locals, com ara 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
s’han posat mans a la feina per 
conèixer quin tipus de mal-
tractaments es donen, detec-
tar-los i intervenir.
Impulsat pel Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, un 
grup de treball ha elaborat 
una guia, que ha comptat amb 
col·laboració d’ajuntaments 
(com el de la Llagosta), serveis 
social s, hospitals, àrees bàsi-
ques de salut, cossos de segu-
retat, serveis de proximitat i 
justícia, i amb el suport de la 
Diputació i EIMA, associació 
que es dedica a la investigació 
dels maltractaments a les per-
sones grans.

Detectar i intervenir
Aquesta guia ofereix recursos 
als professionals per abordar 
aquestes situacions. Marca 
un protocol per a la gestió i 
l’abordatge de les diverses si-
tuacions de maltractaments 
que poden afectar a les per-
sones grans. El document vol 
ser un instrument que perme-
ti als professionals que treba-
llen o estan en contacte amb 
les persones grans detectar, 
avaluar i intervenir davant de 
sospites d’abús, negligència o 
vulneració de drets. Les per-

GENT GRAN    L’AJUNTAMENT TÉ UNA TÈCNICA MUNICIPAL REFERENT PER A AQUESTS CASOS

sones grans poden patir, entre 
d’altres, maltractaments físics, 
psicològics, sexuals, d’abandó, 
de vulneració de drets, mal-
tractament econòmic,… La 
situació de crisi ha agreujat 
aquest darrer tipus. Cada ve-
gada es registren més casos 
de moviments sospitosos del 
compte bancari, canvis en el 
testament, desaparició de joie s 
i altres objectes de valor, pèr-
dua de patrimoni o deteriora-
ment progressiu del nivell de 
vida. 
Els maltractaments es donen 
en tot tipus de classe social i 
cultural. Aquestes situacion s 
poden estar provocades per 
part dels seus cuidadors, fami-
liars o per les mateixes institu-
cions. L’augment progressiu 
de l’envelliment i de la taxa de 
sobreenvelliment de la pobla-
ció pot comportar l’increment 
de situacions de vulnerabilitat 

i risc social. Els canvis experi-
mentats a l’estructura familiar 
i en l’assignació tradicional de 
rols entre els seus membres 
també poden influir en l’in-
crement dels maltractaments.

Tècnica referent
El document, que ha aprovat 
ara la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament, fa especia l 
incidència en la prevenció 
per evitar l’aparició d’alguna 
forma de maltractament, de-
tectar els possibles casos i fa-
cilitar el tractament tant a les 
víctimes com als responsables 
de l’actuació. L’Ajuntament 
ha nomenat una tècnica mu-
nicipal referent per a aquests 
casos. Qualsevol persona que 
detecti algun possible cas de 
maltractament a una persona 
gran pot posar-se en contacte 
amb els Serveis Socials Muni-
cipals. - Xavi Herrero
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Un moment del primer espectacle del 3 DE TEATRE.

La Llagosta va gaudir els dies 
21, 23 i 24 de novembre d’una 
nova edició del 3 DE TEATRE. 
L’obra Ovelles, interpretada al 
Centre Cultural per Eduard 
Buch, Gemma Martínez i Biel 
Duran, va posar el punt final 
a una programació que va co-
mençar amb una proposta or-
ganitzada per la Biblioteca de 
la Llagosta.
El 3 DE TEATRE va tornar 
a portar a escena espectacles 
professionals amb l’objectiu 
d’apropar les arts escèniques a 
tots els públics. 

Can Pelegrí
La inauguració de la progra-
mació es va fer a Can Pelegrí. 
La Biblioteca va organitzar 
una visita teatralitzada amb la 
proposta Una butaca i un lli-
bre: la història de Can Pelegrí. 
Mercè Martínez va ser l’encar-
regada de portar el fil conduc-
tor. La resta dels espectacles 
es van desenvolupar durant 
el cap de setmana. El regidor 
de Cultura, Fran Ruiz, ha des-
tacat “la gran qualitat de les 
obres programades amb pro-
postes per a tots els públics”.  
- Xavi Herrero

CULTURA    LA INAUGURACIÓ ES VA FER A L’EDIFICI DE CAN PELEGRÍ

La Llagosta va gaudir amb 
les obres del 3 DE TEATRE

La Junta de Govern Local ha 
adjudicat a l’empresa Voracys 
Construcciones y Servicios les 
obres per habilitar una quin-
zena de places d’aparcament 
al carrer de Joaquim Blume, 
entre les avingudes del Turó 
i de l’Onze de Setembre. El 
pressupost d’aquesta actuació 
és de 31.504,78 euros, que se-
ran sufragats mitjançant una 
aportació de la Diputació.  Les 
obres, que ja estan en marxa, 
tindran una durada d’un mes. 
Està previst modificar la vore-
ra situada al costat de la plaça 
de Concepción Arenal per ha-
bilitar les noves places. - J.C.

L’Ajuntament habilitarà una
quinzena de places d’aparcament

VIA PÚBLICA     ELS TREBALLS ES FAN AL CARRER DE JOAQUIM BLUME

Tram en el qual s’habilitaran les noves places d’aparcament.

Representació de l’obra Tenors.
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SOLIDARITAT

Els socialistes fan dues 
donacions a entitats socials

L’Agrupació del Partit dels 
Socialistes de la Llagosta va 
recaptar 63 euros el 6 de no-
vembre durant la celebració 
de la castanyada solidària. 
L’acte ja tradicional del PSC 
va tenir lloc a la Casa del Pue-
blo, situada al carrer de Sant 
Pau. Les persones que van 
passar per la seu dels socia-
listes llagostencs van fer 
un donatiu voluntari per a 
aquesta campanya. Els diners 
recaptats se sumaran a altres 
accions solidàries que promo-
gui el PSC a la Llagosta i així 
incrementar la donació que es 
farà més endavant a associa-
cions solidàries o socials.

Els socialistes de la nostra 
localitat van fer el 6 de no-
vembre el lliurament de la re-
captació aconseguida durant 
la Festa de la Rosa celebrada 
al mes de maig, que va ser de 
1.304 euros. L’associació de 
voluntariat Rems va rebre 652 
euros, que destinarà a la com-
pra de bolquers per a famílie s 
necessitades de la nostra lo-
calitat. Els altres 652 euros es 
van donar a Aspayfacos, que 
aprofitarà per equipar amb 
algun element més el local de 
la plaça de Cinto Pagès i fer 
alguna activitat per a les per-
sones amb diversitat funcio-
nal. - X. Herrero

Un bon nombre de persones van assistir a la castanyada del PSC. 

SOLIDARITAT

La captació de sang realitza-
da el 21 de novembre a l’Es-
cola Gilpe es va saldar amb 
89 donacions. Onze persones 
no van poder donar sang per 
diversos motius i tretze ho 
van fer per primera vegada. 
El Banc de Sang va instal·lar 

la unitat mòbil al centre es-
colar entre les 16 i les 20 h. 
Tant el Banc de Sang com 
l’Escola Gilpe i les persones 
voluntàrie s de la Llagosta de 
l’Associació de Donants de 
Sang s’han mostrat molt sa-
tisfets amb el resultat. - X. H.

L’Escola Gilpe va aconseguir 
89 donacions de sang

El PSC guanya les eleccions 
generals a la Llagosta
El Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va ser la for-
mació més votada el 10 de 
novembre a la Llagosta a les 
eleccions generals. Els socia-
listes van aconseguir 2.465 
vots (35,75%). A les anteriors 
eleccion s del 28 d’abril, el PSC 
ja va ser la llista amb més vots 
a la nostra localitat.
En Comú Podem va repetir 
com la segona formació amb 
més suport a la Llagosta amb 
1.322 vots (19,17%). Esquerra 
Republicana va passar de la 
quarta a la tercera posició amb 
795 vots (11,53%).

71,31% de participació
VOX va ser el quart partit amb 
més vots a la Llagosta, un total 
de 581 (8,43%). El 28 d’abril va 
ser la sisena formació. El Partit 
Popular es va mantenir en la 
cinquena posició amb 574 vots 
(8,32%). Ciutadans va passar 
de la tercera a la sisena plaça 
amb 530 vots (7,69%). Junts per 
Catalunya es va mantenir en el 
setè lloc amb 196 vots (2,84%).
Más País va obtenir 125 vots i 
la CUP, 104.
La participació va ser del 
71,31%, 6,4 punts menys que 

POLÍTICA     ELS SOCIALISTES VAN OBTENIR EL 10 DE NOVEMBRE EL 35,75% DELS VOTS

al 28 d’abril. La jornada elec-
toral va transcórrer a la nostra 
localitat sense cap incidència 
destacada.
A les eleccions generals del 28 
d’abril, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya va ser la forma-
ció més votada a la Llagosta. 
Els socialistes van aconseguir 
2.883 vots (38,41%). En Comú 
Podem va obtenir 1.433 vots 
(19,09%); Ciutadans, 1.150 
(15,32%); Esquerra Republica-
na de Catalunya, 838 (11,17%); 
el Partit Popular, 414 (5,52%); 
Vox, 307 (4,09%) i Junts per 
Catalunya, 188. La participa-

ció a la Llagosta va ser aquell 
dia del 77,71%. 
Durant la campanya electoral, 
el 7 de novembre, la diputa-
da i portaveu del Partit dels 
Socialistes al Parlament de 
Catalunya, Eva Granados, va 
visitar la carpa que els socia-
listes llagostencs van muntar a 
la confluència del passeig del 
Pintor Sert i el carrer de l’Es-
tació. Granados va demanar al 
votant socialista que el 10 de 
novembre no es quedés a casa 
i anés a votar massivament. La 
diputada va estar acompanya-
da per l’alcalde de la Llagosta.

La diputada socialista Eva Granados, amb Óscar Sierra.

El Gran Recapte se salda amb 
més de 2.000 quilos d’aliments
El Gran Recapte d’Aliments 
es va saldar a la Llagosta amb 
2.050 quilos d’aliments donats 
pels veïns i veïnes de la nostra 
localitat durant els dos dies 
que va durar la campanya. 
La quantitat és una mica in-
ferior a la recollida a l’edició 
anterior. Els dies 23 i 24 de 
novembre, membres de l’As-
sociació de Voluntariat Rems 
i de l’església Odres Nuevos 
van estar recollint aliments 
als supermecats Caprabo, Dia 
i Sorli-discau. Els 2.050 quilos 
aconseguits seran distribuïts 
per Rems entre les famílies de 
la nostra població. 

SOLIDARITAT   LES DONACIONS ES DISTRIBUIRAN ENTRE FAMÍLIES DE LA LLAGOSTA

La presidenta de Rems, Mari-
bel Calzado, creu que “haver 
avançat una setmana el Gran 
Recapte pot haver influït en 

la reducció de les donacions, 
ja que estàvem a final de mes 
i molta gent encara no havia 
cobrat”. - Xavi Herrero



EVITA DIPOSITAR ELS RESIDUS EL DIA DE NADAL I ANY NOU
Ajudaràs a que no s'acumulin escombraries als carrers i contribuiràs 

a mantenir el nostre poble net durant el Nadal.

PER NADALNo tot contenidor val!

NO DIPOSITIS DEIXALLES FORA DEL CONTENIDOR! 
Fer-ho provoca l'atracció d’animals indesitjables, com rates

o paneroles, generant malalties, brutícia i males olors

PLÀSTIC PAPER VIDRE ORGÀNIC REBUIG
Paper i cartró 
bosses, paper
d’embolicar,

 caixes de cartró...

Envasos de vidre
ampolles,

pots, flascons, 
recipients...

Matèria orgànica
restes de menjar, 

closques, 
taps de suro...

residus que no poden 
ser classificats en els 

contenidors de 
selectiva ni poden ser 
recollits a la deixalleria 

Envasos de
plàstics i metàl·lics

llaunes. envasos
bosses...
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POLÍTICA

Esquerra Republicana de Ca-
talunya a la Llagosta matindrà 
tots els membres de la seva 
executiva local durant quatre 
anys més. En una assemblea 
celebrada per l’agrupació, no-
més es va presentar una llista 
consensuada i aquesta era la 
mateixa que s’havia aprovat a 
finals del 2018 per la militàn-

cia. Marc Pedrós és el presi-
dent; Xavier Cols, secretari de 
Política Municipal; Joan Josep 
Torà, secretari d’Organitza-
ció; César Herrero, secretari 
de Finances; Anna Sánchez, 
secretària de la Dona; Carlos 
Llorà, secretari de Comunica-
ció, i Hèctor Arenas, secretari 
de Nova Ciutadania. - J.L.R.

ERC manté la seva executiva 
local durant quatre anys més

SALUT PÚBLICA

Consell d’Alcaldes. La Llagosta va acollir el 29 de novembre 
el Consell d’Alcaldes de la Fundació Sanitària Mollet. Aquest 
òrgan consultiu va posar sobre la taula els diferents reptes a 
abordar per millorar el servei que la Fundació Sanitària Mo-
llet ofereix als municipis de la seva àrea d’influència tant en 
l’àmbit de la salut com en el social en el context del seu Pla 
Estratègic 2017-2020. - X.H.

La Diputació assumirà la 
gestió informàtica del padró
El Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va ratificar el 28 de 
novembre per unanimitat, 
durant una sessió ordinària, 
el decret d’Alcaldia pel qual a 
partir d’ara serà la Diputació 
de Barcelona la que s’encar-
regarà de la gestió informà-
tica del padró d’habitants de 
la Llagosta. Això suposarà un 
estalvi per a les arques mu-
nicipals, ja que aquest servei 
l’oferirà la Diputació de forma 
gratuïta. Fins ara, era el ma-
teix Ajuntament el que gestio-
nava el padró amb una despe-
sa anual d’uns 2.500 euros pel 
manteniment del programa 
contrac tat amb una empresa 
privada. A més, el Consistori 
havia de comprar ara un nou 

POLÍTICA       L’AJUNTAMENT S’ESTALVIARÀ UNS 2.500 EUROS ANUALS

programa, ja que la versió ac-
tual havia quedat desfasada. 
Amb l’encàrrec a la Diputa-
ció, l’Ajuntament no haurà de 
comprar el programa. La Di-
putació disposa d’unes eines 
més modernes per gestionar el 
padró i d’això també es bene-
ficiarà la Llagosta.
Durant la sessió, també es va 
ratificar el decret d’Alcaldia 
d’adhesió de l’Ajuntament al 
manifest institucional del 25 
de novembre, Dia Internacio-
nal per a l’eliminació de la vio-
lència envers les dones.
A més, es va aprovar el conve-
ni per a la prestació d’assistèn-
cia en matèria de compatibi-
litat i eficiència energètica del 
Consell Comarcal del Vallès 

Oriental a l’Ajuntament de la 
Llagosta.

Mocions
El Ple també va debatre dues 
mocions. Una, presentada pels 
grups municipals del PSC i de 
LLEC, en representació de la 
Plataforma en defensa de la 
sanitat pública del Baix Vallès, 
de rebuig de la Llei de contrac-
tes de serveis a les persones, 
l’anomenada Llei Aragonès, 
va ser aprovada. 
La segona, presentada pel 
grup municipal d’ERC, en 
resposta a la sentència del Tri-
bunal Suprem i per demanar 
l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes, va 
ser rebutjada. - J. Cintas

la Llagosta fan de jurat del 
premi literari Atrapallibres
Una quinzena d’infants de la 
Llagosta s’han inscrit a la Bi-
blioteca per fer de jurat de la 
15a edició del premi de lite-
ratura infantil Atrapallibres. 
La Biblioteca de la Llagosta 
torna un any més a sumar-se 
a aquest certamen, adreçat a 
infants de 9 a 12 anys i que 
organitza el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil. 
El concurs està dividit en tres 
categories segons l’edat dels 
infants, 9 anys, 10 anys i d’11 
a 12 anys. 
El premi Atrapallibres de li-
teratura infantil consisteix en 
què els participants han de 
llegir tres llibres seleccionats 
prèviament per a cada cate-

goria. Després, han de fer una 
valoració de cada obra.
La Biblioteca de la Llagosta va 
proporcionar el 4 de novem-
bre els primers llibres del con-
curs. Aquest any els llibres se-
leccions són Zoo de paraules, 
El segrest de la biblio tecària i 
El carter de l’espai, per a in-
fants de 9 anys; L’arbre dels 
desigs, El zoo petrificat i El re-
fugi del Tarek; per a infants de 
10 anys; i El fil invisible de la 
natura, Rosa Blanca i Pirates 
del mar de gel, per a infants 
d’11 a 12 anys. 
La pròxima trobada del ju-
rat Atrapallibres tindrà lloc 
durant el mes de gener. - J.L. 
Rodríguez 

CULTURA

La Llagosta celebra el
Dia Mundial de la Infància 
La Llagosta va celebrar el 
Dia Mundial de la Infància 
el 20 de novembre amb una 
gimcana al Centre Cultural 
amb el lema Explorem drets! 
L’objectiu de l’activitat va ser 
conscien ciar als infants, amb 
activitats i tallers, sobre el 
respecte i la reflexió envers 
els altres. La gimcana va tenir 
com a temàtica la prehistòria i 
els participants havien de fer 
d’exploradors en els cinc es-
pais de l’activitat. 

Quatre tallers
El primer taller consistia a 
buscar objectes i reflexionar 
respecte als seus rols per sexes; 
en un segon, una noia els par-
lava en italià i tractava de veu-
re com responien; en un tercer, 
jugaven en un tres en ratlla 
gegant; i en un quart, havien 
de reflexionar respecte als ofi-
cis indistintament del sexe de 
la persona. La gimcana aca-
bava amb un inflable gegant. 
El recorregut de la gimcana 
era teatralitzat, amb jocs i en 

INFÀNCIA     SOM TRIBU VA ORGANITZAR UN TALLER DURANT LA JORNADA

grups. “En aquesta gimcana 
hem tractat el tema principal 
del respecte, és a dir, respecte 
entre persones d’altres països 
o d’altres gèneres. L’objec-
tiu és que els infants vegin 
unes escenes que potser es-
tan acostumats a veure, però 
que es podrien trobar altres 
circumstàncie s”, explicava 
la regidora d’Infància, Judith 
Ro bles. 

Una de les activitats que es van celebrar el Dia Mundial de la Infància.

D’altra banda, en una sala del 
Centre Cultural el nou grup 
de criança de la Llagosta, Som 
Tribu, va oferir un taller per 
a infants de 6 a 18 mesos i de 
18 mesos a 3 anys. Al taller hi 
havia un espai de jocs per als 
infants, mentre que els adults, 
en una rotllana i asseguts, re-
flexionaven sobre la seva in-
tervenció durant el joc de l’in-
fant. - José Luis Rodríguez
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La Fira Medieval va registrar 
una gran presència de visitants
La Fira Medieval que es va ce-
lebrar del 15 al 17 de novem-
bre va tenir una molt bona 
acollida. Un gran nombre de 
persones es van passejar per 
l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre entre la cinquantena 
de parades de productes tradi-
cionals instal·lades.
Artesania, alimentació, res-
tauració, bijuteria o decoració 
van ser alguns dels productes 
que es van posar a la venda. La 
Fira es va complementar amb  
amb músics de carrer, tallers 
infantils, jocs tradicionals i 
atraccions. - X.H.

CULTURA      LA RAMBLA VA ACOLLIR LA CELEBRACIÓ DEL 15 AL 17 DE NOVEMBRE

Una de les actuacions de la Fira Medieval.

Una imatge de la recolla de residus de la riera de Caldes. 

Les persones que van parti-
cipar el 16 de novembre en la 
neteja de la llera de la riera de 
Caldes al seu pas per la Lla-
gosta van omplir deu saques 
de residus i van recollir deu 
pneumàtics. Aquest va ser el 
resultat de la jornada organit-
zada per l’Ajuntament en el 
marc de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus.
Al llarg del matí, un grup de 
quinze persones van recórrer 
la riera equipats amb guants 
i saques per retirar escombra-
ries de tot tipus. Dividits en 
parelles, es van repartir per 
zones tant riera amunt com 
baixant per la llera. 

Dues hores i mitja
Molts dels residus que es van 
recollir procedien del tram 
superior de la riera, que els 
aiguats van arrossegant, com 
ara tovalloletes, plàstics, pa-
pers, roba o envasos, entre 
d’altres. També es van retirar 
materials que la gent aboca a 
la llera, com pneumàtics, ru-
nes i carros de la compra.
En dues hores i mitja, es van 
omplir les deu saques porta-
des per a l’ocasió. L’empresa 

MEDI AMBIENT  UNA QUINZENA DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN AQUESTA INICIATIVA

Recollida de residus a 
l’entorn de la riera de Caldes

que es dedica a la neteja viària 
de la Llagosta, Sersa, es va en-
carregar de recollir les saques 
per gestionar els residus.
En el marc de la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Re-
sidus, el Centre de Formació 
d’Adults va organitzar el 18 de 
novembre una xerrada oberta 
a tota la ciutadania sobre medi 
ambient a càrrec de Montser-
rat Soler i Garcès, tècnica del 
Departament de Gestió d’In-
fraestructures de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

Les agents cíviques munici-
pals han estat visitant les es-
coles de la nostra localitat per 
convidar als infants a escriu-
re desitjos mediambientals i 
expressar quines aportacions 
es poden fer per millorar la 
nostra relació amb el planeta. 
Aquestes idees formen part de 
L’Arbre de la Vida, que es pot 
veure a la planta baixa de Can 
Pelegrí. En aquesta activi-
tat, també participa el Centre 
d’Informació i Recursos per a 
Dones. - Xavi Herrero
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L’Ajuntament de la Llagosta 
ha talat els divuit pollancres 
que hi havia a la plaça d’Eu-
ropa. Aquesta operació s’ha 
realitzat després que el 3 de 
novembre un arbre d’aquesta 
espècie caigués al terra a la 
plaça d’Europa a sobre d’una 
de les zones de jocs infantils 
a causa del vent. El Consistori 
vol evitar que es repeteixi un 

succés d’aquestes característi-
ques des prés que una inspec-
ció de tèc nics municipals com-
provés el mal estat dels arbres. 
Les altres espècies que hi ha 
a la plaça d’Europa no es to-
caran. L’Ajuntament plantarà 
més endavant altres espècies 
més adients per a un entorn 
urbà per substituir els 18 ar-
bres que han estat talats. - J.C.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament tala
divuit pollancres de
la plaça d’Europa

Treballs de tala d’arbres a la plaça d’Europa.

Nova edició del programa 
Anem al teatre per a escolars
Uns 1.350 escolars d’Educació 
Infantil i Primària del centres 
d’ensenyament de la Llagosta 
assistiran aquesta temporada 
a algun espectacle al Centre 
Cultural de la plaça de l’Al-
calde Sisó Pons en el marc del 
programa cultural Anem al 
teatre. Aquesta iniciativa està 
impulsada per l’Ajuntament 
de la Llagosta i compta amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona i dels centres 
educatius que hi ha a la nostra 
localitat.
Des del passat mes d’octu-
bre i fins al maig de 2020, els 
infants seran espectadors de 
propostes adaptades a cada 
grup d’edat. Teatre, màgia, ci-
nema, música,… formen part 
de la programació preparada 
per a aquest curs. 
L’objectiu d’Anem al teatre és 
donar a conèixer una mostra 
significativa de la diversitat de 
gèneres i propostes que con-
formen el panorama escènic 
actual.

Escoles bressol
Els infants de les escoles bres-
sol de la Llagosta, la guarderia 
municipal Cucutras i la con-
certada Niu Blau, veuran Petit 
Baby Esfèric, de la Companyia 
Aboon, i En Cigró, de Txo 
Tite lles. 
Per a Educació Infantil (alum-
nes de P3 a P5), hi ha prepara-
des tres representacions: Corre 

CULTURA       UNS 1.350 ESTUDIANTS PARTICIPEN EN AQUESTA ACTIVITAT

Trufa, de Pentina el gat; La 
Jana i els tres óssos, del Centre 
de Titelles de Lleida; i Baby 
Esfèric, d’Aboon.
Per al Cicle Inicial (1r i 2n), 
també hi ha programats tres 
espectacles: Land, de Teatre 
Animal; el concert d’El Pot 
Petit al Teatre; i la pel·lícula 
Zog, Dracs i Heroïnes. 
Els nens i nenes del Cicle Mit-
jà (3r i 4t) aniran al Centre 
Cultural de la nostra localitat 
a veure l’espectacle visual Jojo, 
de la companyia Borja Ytu-
quepintas; Ulysses, a càrrec de 
Theatre4schools; i The Post-
man, amb Txema Màgic, que 
es va poder veure el passat mes 
d’octubre. 
Els escolars del Cicle superior 
(5è i 6è), veuran també Jojo i 
Ulysses, a més de la pel·lícula 
Dilili a París.

Catorzena edició
Aquest curs escolar 2019-2020 
és el catorzè que es porta a 
terme el programa d’arts escè-
niques i musicals a les escoles 
de la Llagosta. El pressupost 
per contractar els especta-
cles d’aquest programa és de 
25.368,5 euros. Els escolars 
aporten 20.490,70 euros. 
L’Ajuntament de la Llagosta, 
a més de sufragar els 4.877,8 
euros restants, assumeix el 
cost del personal i de l’equipa-
ment necessari per tirar enda-
vant aquest any el programa 
Anem al teatre. La Diputació 
subvencio na el 50% del cost 
municipal. 
L’entitat encarregada de coor-
dinar la programació escènica 
escolar és la Fundació Asso-
ciació Cultural Granollers. - 
Xavi Herrero

INFÀNCIA I JOVENTUT

Encara hi ha places lliures 
per participar a les activitats 
infantils i juvenils que orga-
nitza el Nou Casal, un servei 
gratuït de l’Ajuntament de la 
Llagosta adreçat a persones 
d’entre 4 i 16 anys. Les ins-
cripcions s’han de fer a l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutada-

nia, que està situada a l’edifici 
de l’Ajuntament de la plaça 
d’Antoni Baqué. 
El Nou Casal, que té la seva 
seu al número 12 del carrer 
de la Florida, organitza acti-
vitats diverses per a diferents 
edats les tardes de dilluns a 
divendres. - J.C.

El Nou Casal té places lliures

Representació de l’espectacle Baby Esfèric.

08centvint  I  Desembre 2019
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VIA PÚBLICA

Nous senyals per millorar 
la mobilitat a la Llagosta

L’Ajuntament ha millorat la 
senyalització vertical i les in-
dicacions de llocs emblemà-
tics de la nostra localitat. La 
intenció és facilitar la mobili-
tat al nostre municipi, tant a 
les entrades i les sortides com 
a l’interior. La instal·lació 
s’ha efectuat a diversos in-
drets, com ara la sortida cap a 
la C-17 a la rotonda de la rie-
ra Seca. La senyalització in-
dica com arribar a llocs com 
la Policia Local, l’estació de 
tren, el Pavelló Antonio Gar-

cía Robledo, la depuradora, 
el cementiri o la deixalleria,  
entre d’altres. Amb la nova 
senyalització, es vol indicar 
millor els camins de sorti-
da del nostre municipi. Això 
farà, sobretot, que els vehicles 
pesats no es perdin pel nucli 
urbà. L’Ajuntament ha con-
tractat a l’empresa Serveis 
Vials del Vallès, que ha portat 
a terme aquesta actuació. La 
inversió ha estat de 7.587,72 
euros, aportats per la Diputa-
ció de Barcelona. - X.H.

Dia de lluita per a l’eliminació 
de les violències masclistes
La Llagosta va commemorar 
el 22 de novembre el Dia In-
ternacional de lluita per a l’eli-
minació de les violències mas-
clistes en un acte institucional 
a la Sala de plens. L’activitat va 
començar amb el parlament 
de la regidora d’Igualtat, Me-
lania Beltrán, i tot seguit es 
va llegir el manifest de la jor-
nada, que va anar a càrrec de 
cinc dones membres de l’Es-
cola Municipal de Música, La 
Carpa Espai Cultural, l’Asso-
ciació Attadamon i el Grup 
d’Apoderament per a Dones 
del Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD). 
“Desgraciadament avui és un 
dia que encara hem de llui-
tar contra la violència mas-
clista. Des de l’Ajuntament, 
hem fet moltes activitats per 
a totes les edats, com ara els 
contes per a la igualtat o anar 
al Casal d’Avis. Tothom ha 

IGUALTAT        L’ACTE INSTITUCIONAL ES VA CELEBRAR AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

de fer la seva”, va remarcar la 
regidora, que creu que “la so-
cietat ha de canviar i anar en 
contra dels comportaments 
masclistes, tot i que crec que 
cada vegada més la gent està 
més conscienciada”.
L’acte va continuar amb una 
actuació conjunta de mem-

bres de l’Escola de Música i 
La Carpa. En primer lloc, van 
interpretar la cançó La puerta 
violeta, de Rozalén, mentre els 
membres de La Carpa dibui-
xaven una porta violeta i feien 
un ball. Tot seguit, es va can-
tar Escriurem, de Miki Núñez. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

El Saló de plens va acollir l’acte.

L’Agrupació Local d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds ha 
canvia t la seva executiva. La 
nova direcció de la formació 
està formada per Ana Belén 
Cazorla, Alberto López, Eva 
Miguel, Juan Antonio Ca-
bezudo, Dolors Íñiguez i Jesús 
Ríos. En els propers dies, es 
decidirà el càrrec que ocuparà 

Nova executiva local d’ICV
cadascun. La nova executiva 
substitueix a la que fins ara li-
deraven els dos coordinadors, 
Eva Miguel i Toni Cubel.
El 22 de novembre, es va cele-
brar la sisena Assemblea d’ICV 
de la Llagosta. La coordinació 
sortint, representada per Toni 
Cubel, va fer una valoració po-
lítica dels últims tres anys i va 

encoratjar a la nova executiva 
local. Alberto López, com a re-
dactor del document de futur, 
va explicar la realitat actual i 
va reivindicar l’esquerra eco-
logista i trasformadora que re-
presenta ICV. Finalment, Jesús 
Ríos, com a representant de la 
nova executiva, va marcar les 
línies de futur. - J.C.

CULTURA

Els responsables de l’Agrupa-
ción Cultural Galega Albora-
da s’han mostrat molt satis-
fets amb l’actuació que va fer 
el grup Luz de Luna Teatro 
el 16 de novembre al Centre 
Cultural. La companyia de 

l’Hospitalet de Llobregat va 
posar en escena l’obra Los ve-
cinos de aquel pueblo. El Cen-
tre Cultural va registrar més 
de mitja entrada per veure 
aquesta representació. Albo-
rada va organitzar l’acte.

Bona acollida de la sessió de 
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CULTURA

Diverses entitats locals van organitzar activitats a la Llagosta 
per celebrar la Castanyada i Halloween. Un dels actes progra-
mats va ser Relats de por, que va comptar amb la participació 
d’una quinzena de membres del taller creatiu de la Biblioteca. 
L’activitat va tenir lloc a la sala d’exposicions de Can Pelegrí.

La Llagosta va celebrar
la Castanyada i Halloween

L’escriptor Andrés Hernández, 
convidat al Club de lectura
L’escriptor llagostenc Andrés 
Hernández va ser el protago-
nista de la sessió del mes de 
novembre del Club de lectura, 
que impulsa la Biblioteca de la 
Llagosta. La trobada va tenir 
lloc a la sala d’exposicions de 
Can Pelegrí el 6 de novembre 
i va comptar amb l’assistència 
d’una quinzena de persones.
Durant l’acte, es va parlar del 
primer llibre d’Hernández, El 
círculo virtuoso y otros relatos, 
que es va publicar a l’estiu de 
2018 i es pot comprar pel por-
tal d’Amazon. La publicació és 
una recopilació de relats. 

Satisfet
“La trobada ha anat molt bé 
perquè aquesta quinzena de 
persones s’han pres la molès-
tia de llegir-se el meu llibre”, 
va explicar Andrés Hernán-
dez, satisfet dels comentaris 
dels membres del Club de lec-
tura: “s’ho han pres seriosa-
ment i han tret conclusions, 

CULTURA     L’AUTOR LLAGOSTENC VA PARLAR DEL SEU PRIMER LLIBRE

que d’això es tracta, perquè 
jo deixo missatges i cadascú 
pensa el que creu”. 
La responsable del Club de lec-
tura, Conchi Fernández, va ser 
l’encarregada de moderar l’ac-
te. “Un dels objectius d’aquest 
Club de lectura és compartir 
què han llegit durant la lec-
tura, i entre tots, ho anem 

Andrés Hernández, durant el Club de lectura.  

desvetllant”, va dir Fernán-
dez. Les sessions del Club de 
lectura tenen lloc el primer di-
mecres de cada mes a la tarda 
a la sala d’exposicions de Can 
Pelegrí. Hernández, membre 
de Resistencia Literaria, va 
avançar en acabar l’acte que 
està treballant en una nova 
novel·la. - José Luis Rodríguez

L’alumnat de 3er d’ESO de 
l’Institut Marina va parti-
cipar el 28 d’octubre en una 
sessió especial sobre esports 
relacionats amb l’skate. Els 
joves van assistir durant el 
mes d’octubre a dues jor-
nades sobre la pràctica de 
l’scoo ter i l’skate realitzades 
per professionals i monitors 
especialitzats en la pràctica 
de roda petita.
A la primera de les sessions 
es van treballar qüestions 
teòriques i de seguretat. La 
jornada es va desenvolupar 
al mateix institut. La sego-
na va tenir llor el 28 d’octu-
bre i es va porter a terme a 

l’skatepark del Parc Popular. 
Aquells i aquelles alumnes 
que tenien poc coneixement 
van poder introduir-se al 
món dels rollers, mentre que 
els que ja dominen la tècnica 
van poder seguir els consells 
dels professionals, alguns 
d’ells campions, per aprendre 
nous trucs.
Aquesta activitat s’emmar-
cava  en el programa pilot 
Rollers als instituts, impulsat 
per la Diputació de Barcelo-
na. L’objectiu d’aquesta pro-
posta és promoure els esports 
de roda i dinamitzar els ska-
teparks dels municipis. - Xavi 
Herrero

ENSENYAMENT

Alumnes de l’INS
Marina participen en 
unes jornades d’esports

Una de les jornades celebrades a la Llagosta.

La Colla Gegantera recapta 
1.750 euros en la Zumba
Més de 350 persones van par-
ticipar finalment en la Zumba 
Gegant 2019 que va organitzar 
el 17 de novembre la Colla Ge-
gantera de la Llagosta. L’activi-
tat, que va tenir lloc a la plaça 
de la Sardana, va començar a 
les deu del matí i es va perllon-
gar fins a les dues del migdia. 
Una vintena de monitors i mo-
nitores es van encarregar de 
dirigir els diferents balls.
La Colla Gegantera va acon-
seguir durant la jornada 1.750 
euros, que es destinaran a la 
Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a les malalties 
minoritàries.
Durant la jornada, hi va haver 
una exhibició de bollywood a 
càrrec de l’Associació d’Arts 
Humanes de Santa Perpètua 
i un taller infantil i de pinta-

SOLIDARITAT     MÉS DE 350 PERSONES VAN PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT EL 17 DE NOVEMBRE

cares amb l’Esplai Dijoc. Un 
gran nombre de persones van 
gaudir també com a especta-
dors d’aquesta nova edició de 
la Zumba Gegant. El president 

La Zumba Gegant es va celebrar a la plaça de la Sardana.

de la Colla Gegantera, Pablo 
Martín, s’ha mostrat molt 
content amb la participació 
registrada en aquesta ocasió. - 
Juanjo Cintas
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Què li va moure a presen-
tar-se en una candidatura 
municipal i optar a ser regi-
dora a la Llagosta?
Bé, jo sempre he sigut molt in-
quieta políticament. La veritat 
és que no tenia cap intenció 
d’anar amb opció de sortir 
com a regidora. La meva in-
tenció era només per presen-
tar-me a la llista, però van ve-
nir els companys i em van dir 
“Cris, tu ets la figura que ne-
cessitem com a número dos”. 
M’ho vaig pensar uns dies i ho 
vaig acceptar. 

Què tal l’experiència durant 
aquests primers mesos com a 
regidora?
Molt bé, m’agrada. M’ho estic 
prenent com un aprenentat-
ge, una cosa més a afegir. És 
més o menys com m’ho havia 

imaginat. M’agrada veure els 
“’intríngulis” que hi ha, com 
funciona la vida municipal.

Quin és el seu lloc favorit de 
la Llagosta?
Per maco, pot ser el passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre, la rambla. Però tam-
bé m’agraden els llocs que són 
més tranquils, com ara la zona 
del costat de la riera. M’agrada 
molt passejar per allà.

Hi ha alguna cosa que canvia-
ries al municipi?
Unes quantes. Milloraria co-
ses relacionades amb el medi 

ambient, com ara els carrils 
bici, perquè trobo que no estan 
ben senyalitzats, instal·lar més 
punts de càrregues elèctriques 
de cotxes o facilitar zones de 
pas per caminar a zones de na-
tura, com ara al riu Besòs, ar-
reglar aquella zona i fer-la més 
accessible.

De la Llagosta, què és el que 
més li agrada i el que menys? 
Li falta donar-li més empenta a 
l’àmbit cultural. Trobo que no 
hi ha molts incentius perquè la 
gent participi a nivell cultural. 
El jovent també necessita més 
coses, com ara un casal, que 
tinguin espais recreatius, ... El 
que més m’agrada és que, tot 
i ser un poble petit, té molta 
vida, està bé i està ben comu-
nicat a nivell de transport pú-
blic. - Xavi Herrero

“La Llagosta té molta vida
i està ben comunicada”

“Milloraria coses 
relacionades amb 
el medi ambient”

Cristina
Segura

32 anys. 
Jurista, graduada en 
Dret per l’Universitat 
Oberta de Catalunya(ERC)
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L’ENTITATLA VEU DEL POBLE
Per què col·labora amb el 
Gran Recapte d’Aliments?

SOM TRIBU

MARIBEL HUESCA SOLEDAD RAZOLA

MAITE SALCEDO ZINEB ESSAMODI

JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARÍA IGLESIAS FITXA

d’aquesta nova entitat, però 
l’espai també està obert als 
pares. La nova associació 
considera important que els 
dos progenitors s’impliquin 
en la criança. L’entitat creu 
que la llei hauria d’igualar 
els permissos de paternitat 
i maternitat per permetre 
una millor criança en el si de 
les famílies.

Un espai per compartir
L’entitat  ha creat un espai 
per poder fer-se costat, vi-
sibilitzar la maternitat i do-
nar-li la importància que es 
mereix.  Les membres de l’as-
sociació creuen que és im-
portant viure la criança tam-
bé fora dels nuclis familiars i 
de les amistats més properes 
i obrir camins per crear una 
xarxa d’ajuda en la materni-
tat, amb informació, d’una 
forma lliure i acompanya-
des. L’entitat vol crear vin-
cles amb altres associacions 
similars d’altres localitats. 

L’associació Som Tribu de la 
Llagosta neix de la iniciati-
va d’un grup de mares de la 
localitat amb la voluntat de 
crear un espai on poder com-
partir i aprendre en relació 
a la criança primerenca de 
les seves criatures. Algunes 
d’elles ja es coneixie n abans 
de formar l’entitat i l’emba-
ràs o el fet de tenir nadons 
va impulsar-les a crear un 
grup de criança. 

Entre els objectius principals 
de Som Tribu hi ha l’afavori-
ment de l’intercanvi d’expe-
riències relacionades amb la 
criança, la informació sobre 
les pràctiques més adequa-
des a cada etapa del desen-
volupament dels infants o 
assessorar davant dubtes o 
inquietuds en relació a  la 
criança. 

Som Tribu es va presentar el 
passat 17 d’octubre a Can 
Pelegrí amb tot un seguit 
de propostes. Des del pri-
mer moment, l’entitat s’ha 
mogut per oferir diferents 
propostes, com ara una ses-
sió sobre lactància, la partici-
pació als actes del 25N o del 
Dia Internacional de la In-
fància, entre d’altres. Les do-
nes són les que formen part 

LA CRIANÇA, COMPARTIR I APRENDRE
El grup de criança de la Lla-
gosta disposa de diferents 
horaris per cobrir les necessi-
tats de les famílies i les seves 
criatures. El primer i tercer 
dimecres de mes es troba en 
horari de matí, de 10.30 a 12 
h, i el segon i quart dijous 
a la tarda, de 17 a 18.30 h. 
Les trobades es fan a la sala 
d’exposicions de Can Pelegrí, 
que s’adapta a les necessi-
tats dels infants.

L’entitat també està oberta a 
futures mares. Per això entre 
els temes que volen tractar 
també hi ha el de l’embaràs 
i el part. Al mes de novem-
bre Som Tribu va participar 
als actes del 25N amb una 
xerrada sobre la violència 
obstètrica, entenent-la com 
una violació als drets sexuals 
i reproductius de les dones, i 
al Dia Mundial de la Infància 
amb diversos  espais de jocs 
per a infants de 0 a 3 anys. - 
Xavi Herrero.

Nombre de socies: 7
Xarxes socials: Facebook i Instragram
Correu electrònic: hagamostribu3@gmail.com
Seu social: Can Pelegrí, c. de Jaume I, 7-9
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Cs
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Óscar Sierra Gaona
Alcalde

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i Recursos Humans

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, Cultura
i Educació

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, Via Pública
i Equipaments, Mobilitat i Habitatge

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació i Solidaritat
i Serveis Socials

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, Civisme
i Convivència, Salut Pública i Actes Populars
i Tradicions

Marc Ruiz Llorente
Regidor d’Urbanisme i Planificació Estratègica, 
Comunicació i Transparència, Atenció a la 
Ciutadania i Participació Ciutadana

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal i Educació 
Secundària i Formació Contínua

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció Econòmica
i Infància 

Núria Guerrero Baso
Regidora de Diversitat i Ciutadania i Joventut

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i Comerç 
i Consum

Antonio Jesús García Robledo

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / @LEncomu

Eva Miguel Guerrero

Jorge Sabanza Jiménez

Xavier Cols Motoso i Cristina Segura Rodríguez

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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TEMPS DE MEMÒRIA

1969 aproximadament. Avenida de la Paz

Panoràmica des de l’inici de l’avinguda encara sense urbanitzar.
Al centre, una xurreria i, a l’esquerra, la VECASA, parcialment en 
contrucció. 
En primer terme, es veu, parcialment, la casa de Can Turell.

Mirat des de l’actualitat, destaca el que no s’hi veu, els blocs de la futura 
plaça de la Concòrdia.

L’avenida de la Paz va rebre aquest nom des de 1966 i fins a 1979, quan 
va passar a anomenar-se avinguda del Primer de Maig, nom amb el 
qual es coneix actualment.

Procedència: Col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal de la Llagosta.

08centvint

El 08centvint no es fa responsable de les opinions expressades per la ciutadania, els grups municipals o algun 
col·laborador puntual d’aquest periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els escrits no poden atemptar contra la 
dignitat de les persones. 
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CULTURA

Tener una buena planificación eco-
nómica nos está permitiendo tener 
un ayuntamiento con las cuentas 
saneadas. Contar con un equipo de 
gobierno como el que tenemos, ca-
paz de ahorrar en cosas a la misma 
vez que mejoramos los servicios, da 
un valor incuestionable a nuestra 
gestión.
Actualmente tenemos uno de los 
mejores datos en el promedio de 
pago de facturas que está por de-
bajo de los 20 días. Lejos quedan los 
tiempos donde el ayuntamiento pa-
gaba sus facturas a más de 100 días 
vista con las consecuencias que ello 
supone. Además seguimos haciendo 
cosas y prestando más servicios a la 
misma vez que bajamos la deuda del 
ayuntamiento.
Esto lo conseguimos trabajando a 
diario, siendo ingeniosos y aprove-
chando nuestra buena relación con 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

AHORRAMOS Y MEJORAMOS LA LLAGOSTA

las entidades supramunicipales. Por 
ejemplo, gracias a un convenio con la 
Diputación de Barcelona, esta legis-
latura ahorraremos más de 10.000€ 
en la gestión del Padrón Municipal. Y 
un convenio con el Consell Comarcal 
en la prestación de un programa de 
eficiència energética nos supondrá 
ahorrar más de 24.000€ en consu-
mos eléctricos.  Quizás la economía 
pueda ser la parte más aburrida de 
explicar pero es la base para poder 
hacer más cosas. Ser más eficientes 
nos permite dedicar más recursos a 
los vecinos y vecinas.  Estos recursos 
nos permiten luego hacer más cosas 
como por ejemplo la creación de 
nuevas zonas de aparcamiento como 
las que se empezarán este mes en la 
calle Joaquim Blume o tener capaci-
dad de inversión para futuros equi-
pamientos necesarios. En definitiva, 
seguir mejorando La Llagosta. 

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal
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A les passades eleccions generals del 
10N, ERC va ser la força més votada 
a Catalunya i al Vallès Oriental. Con-
cretament a La Llagosta vam assolir 
ser tercera força (a les anteriors elec-
cions generals del 28A de 2019 vam 
ser quarts) fet pel qual agraïm com 
sempre el suport rebut a la nostre 
força política. Tanmateix felicitem al 
PSC-PSOE pels seus resultats a La Lla-
gosta i a l’Estat.

Explicar-vos que al darrer ple ordi-
nari d’aquest mes de novembre pas-
sat, ERC va presentar una moció de 
rebuig a la sentència del tribunal su-
prem i per demanar l’amnistia per als 
presos i preses polítiques i exiliats/
des. Agraïm el suport del grup mu-
nicipal LLEC a aquesta moció, malau-
radament no va sortir aprovada pels 
vots en contra de PSC i Ciudadanos.

SOLUCIONS JA!

Per últim fem a l’equip de govern so-
cialista alguns precs per assumptes 
importants que porten molts mesos 
damunt la taula i no troben sortida:
. El contracte d’explotació de l’aigua 
amb SOREA va expirar el març de 
2017, i han passat gairebé 3 anys 
sense què es prengui una decisió 
política, aquesta situació d’impàs 
només beneficia a l’empresa privada 
(SOREA) en detriment d’una possible 
remunicipalització a mans munici-
pals, quants mesos/anys més hau-
rem d’esperar? 
. Els veïns de La Llagosta que viuen a 
l’altra banda de la via del tren de la 
línia R3, a tocar la Florida, reiterada-
ment és queixen de la manca de ne-
teja i de falta de xarxa de fibra òptica, 
per posar dos exemples, i no és que 
ho diguem nosaltres ara, sinó que ve 
de lluny el problema.

CULTURA

Llega final de año y con él el deba-
te de las ordenanzas y tasas muni-
cipales. Como no puede ser de otra 
manera, el gobierno municipal subi-
rá de manera descontrolada los im-
puestos. Y es que ya nos tienen acos-
tumbrados a esto: si hay elecciones 
congelan los impuestos, si no hay 
elecciones los suben para poder en-
mascarar su incapacidad de gestión 
económica. Ya lo dijo la concejala de 
hacienda: “Yo no tengo porqué saber 
de economía para gestionar lo públi-
co”; y así nos va.
Pero más allá de eso, hoy queremos 
volver a reivindicar la gestión públi-
ca del servicio de agua. Hace más de 
tres años que estamos exigiendo una 
solución a la situación “alegal” en la 
que se encuentra nuestro servicio de 
aguas, enriqueciendo a una empresa 
privada a costa de un servicio públi-
co de primera necesidad. 

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

EL PUEBLO PAGA Y LA EMPRESA PRIVADA GANA

Desde aquí le pedimos al gobierno 
local que se inscriba en la Associa-
ció de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública como ya han hecho más de 
la mitad de los municipios de Cata-
lunya, sin importar color ni ideolo-
gía. Le pedimos al gobierno local 
que nos deje de marear y generar 
negocio con nuestros recursos; más 
de dos años estuvimos escuchando 
que necesitábamos el resultado de 
una auditoría. Tiempo para que una 
empresa privada siguiera ganando 
dinero a nuestra costa. Y lo sigue ga-
nando con la complicidad del PSOE 
de la Llagosta. 
Le pedimos al gobierno local que se 
defina sobre cuál es su modelo de 
futuro para nuestro pueblo: generar 
beneficios a empresas privadas o 
gestionar nuestros propios recursos 
con el fin de rebajar la factura del 
agua.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Aquesta formació no ha facilitat en 
aquesta ocasió cap article. 



FUTBOL SALA      ELIMINATÒRIA DE SETZENS DE FINAL DE LA COPA DE LA REINA

El CD la Concòrdia juga
divendres contra el Bilbo

L’enfrontament entre la Con-
còrdia i el Bilbo tindrà lloc al 
CEM El Turó a partir de les 
dotze del migdia. Les llagos-
tenques volen donar la sorpre-
sa i passar de ronda. És la pri-
mera vegada que la Concòrdia 
disputarà un partit de la Copa 
de la Reina. 

En el darrer partit de la lliga, 
jugat dissabte, el CD la Con-
còrdia va guanyar per 2 a 1 el 
cuer, l’Hispànic. Les de Javier 
Ruiz sumaven la segona victò-
ria seguida en la seva millor 
ratxa de la temporada.
Les locals van tenir un co-
mençament de partit fluix 
i l’Hispànic ho va aprofitar 
per inaugurar el marcador al 
minut 2 després d’una errada 
defensiva.
La Concòrdia va empatar al 
minut 6 amb un gol de Leyre, 
que va culminar una bona 
combinació en la qual van 

El Complex Esportiu Municipal El Turó acollirà aquest divendres, 6 de desembre, 
el partit de l’eliminatòria dels setzens de final de la Copa de la Reina entre el 
Club Deportivo la Concòrdia i el Bilbo de Bilbao. L’equip que guanyi passarà a la 
següent ronda. El Bilbo juga a la Primera Divisió, però està situat a la zona baixa 
de la classificació.

Mercè, durant el partit contra l’Aliança de Mataró.

Javier Ruiz torna 
a la banqueta en 
substitució del 
destituït Dani Mosteiro

participar Sonia i Paula Jimé-
nez. Pocs segons després, les 
llagostenques van marcar el 2 
a 1. El gol el va fer Elida. Les 
de la nostra localitat van dis-
posar de més ocasions, però 
no les van aprofitar. Al minut 
12, Sonia va enviar un xut al 
travesser. Al minut 18, l’His-
pànic també va xutar contra 
el travesser. Al minut 19, una 
jugadora visitant va treure un 
xut de Naiara quan entrava a 
la porteria i, tot seguit, els àr-
bitres no van veure un penal a 

favor de la Concòrdia per una 
mà molt clara dins de l’àrea. 
La segona part va ser molt més 
ensopida. La Concòrdia és se-
tena amb 16 punts i diumenge 
jugarà a la pista del Joventut 
d’Elx, que és el segon classifi-
cat empatat amb el líder.
El CD la Concòrdia va desti-
tuir l’11 de novembre l’entre-
nador Dani Mosteiro, perquè 
no comptava amb la confian-
ça de la plantilla, i va fitxar 
Javier Ruiz. - J. Cinta s / J.L. 
Rodrígue z

Júlia Sanz, portera del Club 
Deportivo la Concòrdia, ju-
garà amb la selecció catala-
na de futbol sala femení de 
la categoria sub-16 la fase 
prèvia del Campionat d’Es-
panya de Seleccions Auto-
nòmiques. La competició se 
celebrarà del 26 al 29 de de-
sembre. El combinat català 
es va entrenar fa unes set-
manes a Martorell ja amb les 

FUTBOL SALA

Concòrdia, convocada amb la 
selecció catalana sub-16

dotze jugadores que finalment 
disputaran la fase prèvia del 
Campionat d’Espanya. 
Aquesta és la primera tem-
porada de Júlia Sanz al Club 
Deportivo la Concòrdia. Jun-
tament amb l’altra portera, 
Clàudia, ha de ser una de les 
claus per tal que el conjunt de 
la nostra localitat aconseguei-
xi aquesta temporada els seus 
objectius. - J.C.

HANDBOL

Obert el període d’inscripció 
per a l’Handball Day
Ja està obert el període d’ins-
cripcions per participar en la 
setena edició de l’Handball 
Day Antonio García. L’acti-
vitat tindrà lloc el 23 de de-
sembre al Pavelló Antonio 
García Robledo. La sessió 
de tecnificació se celebrarà  

de les de 9.30 a les 18 h amb 
un màxim de 120 infants en-
tre les edats de 6 a 16 anys. El 
preu per inscripció és de 35 
euros. Les inscripcions es po-
den formular mitjançant la 
pàgina web d’Antonio García 
Robled o. - J.L.R.B.
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Els llagostencs Iván Rodrí-
guez i Dario González van 
acabar al sisè lloc del Mundia l 
sub-13 de futbol sala amb Ca-
talunya, que va tenir lloc a 
finals d’octubre i principis de 
novembre a Reus. El combinat 
català va caure als quarts de 
final contra Itàlia (3-6) i es va 
quedar sense opcions de llui-
tar per les medalles. 
Els dos jugadors de la base 
del FS Unión Llagostense van 
jugar durant els dies 2 i 3 de 
novembre la fase del cinquè al 
vuitè lloc. El dia 2, Catalunya 
va guanyar contra Sud-àfrica 
per un clar 9 a 3 i, diumenge, 
va perdre contra Argentina 
per 1 a 4 el duel pel cinquè 

lloc. Així el combinat català 
tancava la seva participació  
al Mundial sub-13 al sisè lloc 
d’un total de dotze seleccions.
Catalunya va tenir un balanç 
de tan sols dues derrotes i 
quatre victòries. A la fase de 
grups, va guanyar Austràlia 
(6-1), França (11-2) i Sud-àfri-
ca (9-1) i això li va permetre 
acabar en el primer lloc del 
grup C.
La selecció campiona del 
Mundial sub-13 va ser Para-
guai, que es va imposar a la 
final contra Brasil per 7 a 2, 
mentre que el tercer lloc va ser 
per a Colòmbia, que va derro-
tar per 3 a 2 Itàlia. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va perdre 
dissabte per 1 a 2 contra l’Al-
belda. El conjunt llagostenc va 
portar el pes del partit, però va 
fallar moltes ocasions de gol i 
els visitants no van perdonar.
L’Albelda es va avançar al mi-
nut 13. Al minut 16, Gerard 
va evitar amb una bona acció 
defensiva una clara ocasió dels 
visitants. Poc després, Edgar 
va xutar, però es va trobar 
amb el porter de l’Albelda. Al 

El FS Unión Llagostense 
encaixa una derrota injusta

FUTBOL SALA    

minut 19, Alberto va evitar el 
0 a 2 i, a falta de quatre segons 
per al descans, Gerard va xu-
tar fora amb el taló.
La segona part va ser de to-
tal domini local. Al minut 
5, Edgar va empatar amb un 
xut creuat. Després, Alberto 
es va lluir per aturar un gran 
xut dels visitants. Al minut 9, 
Marc va xutar contra el pal. 
En ple domini local, l’Albelda 
va sentenciar en una contra al 
minut 18. - J.C.

Gerard, en el partit contra el Sansur.
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La Cursa Popular Els 10 de 
la Llagosta, que se celebra-
rà el 5 d’abril del proper any, 
serà també el Campionat de 
Catalunya de 5 quilòmetres 
en ruta. D’aquesta manera, 
aquest esdeveniment espor-
tiu de la nostra localitat es 
posicio na de forma important 
en el calendari de la Federació 
Catalana d’Atletisme.
Ja fa un temps que l’Ajunta-
ment de la Llagosta està treba-
llant per acollir aquesta prova. 
L’objectiu principal és donar 
un salt qualitatiu més i atrau-
re més atletes a la Cursa de la 
nostra localitat. Això supo-
sarà un major esforç organit-
zatiu i econòmic per part del 
Consistori.
Des de fa uns anys, la Cursa 
Popular Els 10 de la Llagosta 

La Llagosta acollirà el Campionat 
de Catalunya de 5 km en ruta

ATLETISME    LA PROVA ES DISPUTARÀ EL 5 D’ABRIL DINS DE LA CURSA POPULAR

té dues opcions de competi-
ció, la dels 10.000 metres i la 
dels 5.000. Per poder acollir el 
Campionat de 5 km en ruta, es 
treballarà ara per modificar el 
recorregut i que quedi homo-
logat per la Federació Catala-

Sortida de la Cursa Popular de la Llagosta.

na d’Atletisme. Així, l’any que 
ve es tornaran a poder fer els 
5 o els 10 km, donant una o 
dues voltes al circuit. La Cursa 
Popular Els 10 de la Llagosta 
arribarà l’any vinent a la seva 
33a edició. - X. Herre ro

FUTBOL SALA

Dos joves del FS Unión
Llagostense, sisens amb
Catalunya al Mundial sub-13

La selecció catalana sub-13. Foto: Federació Catalana de Futbol Sala

HALTEROFÍLIA

Sonia Bocanegra

Sonia Bocanegra va quedar en 
tercera posició amb la selecció 
catalana femenina d’halterofí-
lia en el Campionat d’Espanya 
Màster per Federacions, que 
es va disputar a la localitat va-
lenciana de Gandia. La llagos-
tenca va assolir la seva millor 
marca personal en aixecament 
de pes. Bocanegra va aixecar 
en arrencada 41 kg i en dos in-
tents, 52 kg. - J.L.R.B. 

JUDO

Quatre medalles per al judo local 
en la Copa Catalunya cadet
L’Associació Esportiva Kara-
te-Judo la Llagosta va acon-
seguir quatre medalles en 
la Copa Catalunya infantil-
cadet. Tots els podis dels es-
portistes locals van ser en la 
categoria cadet. Ainhoa Cor-
tés va ser tercera en més de 70 
quilos; Andrea Lara, tercera 
en menys de 52 quilos; Naia-
ra González, tercera en menys 
de 57 quilos i Kaisan Molina, 
tercer en menys de 81 quilos. 
Una dotzena d’esportistes de 
l’AE Karate-Judo la Llagos-
ta van participar en aquesta 
competició, que es va disputar 

el 23 de novembre a Barcelo-
na. En infantils, Samuel Gar-
cía va ser cinquè.
D’altra banda, el club local va 
sumar sis podis en la 4a edició 
de la Copa Moianès de judo 
en categoria aleví, que es va 
disputar el 16 de novembre. 
En la categoria de menys de 
55 kg, Marc Bienvenido va 
ser primer; Jaume Ortega, se-
gon; i Alejandro Pérez i Ma-
nel Rodríguez, tercers. També 
van penjar-se una medalla de 
bronze Aina Sotodosos, en 
menys de 50 kg, i Aleix Cor-
tés, en menys de 34 kg. - J.L.R.

FUTBOL

El Viejas Glorias 
jugarà a Malgrat

El Malgrat serà el proper ri-
val del Club Deportivo Viejas 
Glorias. El partit es disputarà 
el 14 de desembre, ja que el 
proper cap de setmana hi hau-
rà jornada de descans. Carlos 
Calderón, de 51 anys i veí de la 
Llagosta, és el nou entrenador 
del CD Viejas Glorias. Cal-
derón es va estrenar a la ban-
queta llagostenca amb victòria 
contra el Vilamajor.
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El CE la Llagosta té aquesta 
temporada 180 jugadors
El Club Esportiu la Llagosta té 
aquesta temporada 2019-2020 
prop de 180 esportistes, distri-
buïts en 15 equips. El club de 
la nostra localitat va celebrar 
el 9 de novembre l’acte de pre-
sentació oficial al Camp Mu-
nicipal de Futbol Joan Gela-
bert després de la victòria del 
primer equip, que va guanyar 
contra l’EFB Sentmenat per 2 
gols a 1.

Quinze equips
El CE la Llagosta compta 
aquesta campanya amb tres 
equips d’escola, dos prebenja-
mins, tres benjamins, quatre 
alevins, un infantil, un juvenil 
i un amateur. Té totes les ca-
tegories, excepte la cadet. “En 
dos anys hem fet una crescu-
da impressionant amb dotze 
equips federats i tres d’esco-
la. L’ambient que es respira al 
club és bo”, afirma el coordi-

El primer equip del Club Esportiu la Llagosta.

FUTBOL     EL CLUB LLAGOSTENC VA FER LA PRESENTACIÓ OFICIAL EL 9 DE NOVEMBRE

nador del CE la Llagosta, José 
Ángel Venero, que confia per 
a la temporada vinent comp-
tar amb equips a totes les ca-
tegories. Durant l’acte, es van 
presentar un per un els juga-
dors de l’entitat, es va berenar 
i hi va haver inflables amb 
jocs per als infants. A més, es 

va estrenar la nova samarreta. 
El primer equip del CE la Lla-
gosta intenta, mica en mica, 
sortir de la zona baixa de la 
classificació. El proper com-
promís dels llagostencs serà al 
camp del Roureda el 15 de de-
sembre. - José Luis Rodrígue z 
Beltrán

El conjunt sènior de l’Hand-
bol Club Vallag ha abandonat 
la darrera posició de la classi-
ficació al grup A de la Segona 
Catalana després d’empatar 
el cap de setmana passat a 
la pista del GEiEG a 26 gols. 
Els llagostencs són penúltims 
amb quatre punts, empatats 

El sènior del Vallag és penúltim
amb el cuer, la Salle Bonano-
va Atlètic, i l’antepenúltim, el 
Vilamajor B. 
El proper cap de setmana, hi 
haurà jornada de descans. 
Després, els de Javi Iglesias 
rebran la visita del Ràpid de 
Cornellà, que és vuitè amb 
nou punts. 

En les darreres jornades, el 
Vallag ha perdut contra el Cer-
danyola (25-39), el Banyole s 
B (19-18), l’Egara (21-28) i  el 
Terrassa B (35-33). Els llagos-
tencs sumen una victòria, dos 
empats i sis derrotes en les pri-
meres nou jornades de lliga. - 
J. Cintas

Laia Carrera, del Club Patí 
la Llagosta, es va penjar la 
medalla de bronze a l’onze-
na edició del Trofeu Charlie 
Rivel de patinatge artístic, a 
Cubelles. El campionat va te-
nir lloc el cap de setmana del 

9 i 10 de novembre amb una 
vintena de clubs. 
D’altra banda, l’entitat va 
aconseguir sis medalles en el 
Trofeu Nacional organitzat 
pel Club Patí de Sant Fost de 
Campsentelles. - J.L.R.B.

Laia Carrera, tercera al Trofeu 
Charlie Rivel de patinatge

PATINATGE ARTÍSTIC

El Pavelló Antonio García 
Robledo acollirà aquest di-
vendres, dia 6 de desembre, 
la sisena Trobada d’handbol 
de la Marató de TV3, organit-
zada pel Joventut Handbol la 
Llagosta. Entre les 10 i les 14 
hores, se celebrarà la trobada 
de minihandbol amb equips 
benjamins i alevins. Entre les 
15.30 i les 22 hores, tindran 
lloc els partits de la categoria 
cadet masculina. Durant la 
jornada, es farà un sorteig de 

material esportiu. Els benefi-
cis es destinaran a la Marató 
de TV3. 
D’altra banda, el conjunt sè-
nior del Joventut Handbol es 
manté a la zona baixa de la 
classificació al grup A de la 
Tercera Catalana després de la 
celebració de les nou primeres 
jornades de lliga. La propera 
jornada, que es disputarà el 14 
i 15 de desembre, el conjunt 
llagostenc rebrà la visita del 
Maristes de Rubí. - J. Cintas

HANDBOL

divendres la Trobada d’handbol

HANDBOL

Iris Gracia i Alejandro 
Muñoz, atletes llagostencs del 
Club Atlètic Mollet, van pen-
jar-se una medalla al Campio-
nat de Catalunya de Tardor 
d’atletisme, que va tenir lloc 
el 16 de novembre a Manresa. 
Muñoz, en categoria sub-12, 
va aconseguir el primer lloc a 

la final de salt d’alçada, men-
tre que Gracia, en categoria 
sub-16, va ser tercera a la final 
del salt de llargada. 
D’altra banda, Lluís Tort, at-
leta local, va ser segon el 16 de 
novembre en la cinquena edi-
ció de la Night Trial de Santa 
Perpètua. - J.L.R.B.

Medallistes llagostencs al 
Campionat català de tardor

ATLETISME



El Club Patí la Llagosta va su-
mar dues medalles d’or en el 
Trofeu Internacional de Ve-
nècia, a Itàlia, de patinatge 
artístic que va tenir lloc de 
l’1 al 3 de novembre. La cadet 
Luz Cortés i l’infantil Mario 

Martínez van imposar-se a 
les seves categories assolint 
la màxima puntuació. Els dos 
esportistes, en acabar el cam-
pionat internacional, van fer-
se fotografies amb la bandera 
de la Llagosta. - J.L.R.B.
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L’Ajuntament de la Llagosta va 
organitzar el 12 de novembre 
un taller de marxa nòrdica al 
Parc Popular amb la participa-
ció de 45 veïns i veïnes. L’acti-
vitat va anar a càrrec de moni-
tors de l’Associació Esportiva 
Nordic Walking Catalunya, 
gràcies a la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.
Els assistents, distribuïts en 
grups, van rebre diverses ex-
plicacions i van poder prac-
ticar amb bastons de marxa 
nòrdica.
El taller es va fer perquè a par-
tir d’ara les passejades per a la 
gent gran que organitza la Di-
putació amb la col·laboració 
dels ajuntaments seran de 
marxa nòrdica. L’Ajuntament 
ha comprat 42 parells de bas-
tons de marxa nòrdica per a 

L’Ajuntament organitza un taller 
per practicar marxa nòrdica

PASSEJADES      MÉS DE 40 PERSONES VAN PARTICIPAR EN AQUESTA ACTIVITAT

aquelles persones que parti-
cipin a les passejades i que no 
disposin d’aquests elements.
La primera sortida de la nova 
temporada va tenir lloc el 3 de 
desembre a Artés. El 21 de ge-
ner es visitarà el Prat de Llo-

Alguns dels participants al taller del 12 de novembre.

bregat; el 12 de febrer, la Lla-
gosta; i l’11 de març, la Roca 
del Vallès. La cloenda del Ci-
cle de passejades per a la gent 
gran tindrà lloc a mitjans de 
maig en una localitat encara 
per determinar. - J. Cintas

PATINATGE ARTÍSTIC

campions del Trofeu 
Internacional de Venècia 

Martínez i Cortés. Foto: Club Patí la Llagosta
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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)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)

4 desembre 
CARRERAS ARBAT

5 -12 desembre 
CALVO SÁNCHEZ

13 - 19 desembre
VILA

20 - 26 desembre
BOTET NADAL

27 - 31 desembre
CALVO SÁNCHEZ

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 

Desembre

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE 

CATALÀ. 
Cursos ofertats 
- A2 Bàsic 2: Segon nivell per a 
persones que volen començar a 
parlar en català. Les classes es faran 
dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h.
- B2 Intermedi 2: Segon nivell per 
a persones que volen consolidar la 
parla i millorar-ne l’escriptura. Les 
classes es faran dilluns i dimecres, 
de 15.45 a 17.45 h.
Els cursos començaran el 7 de gener.
Inscripcions del 16 al 20 de 
desembre. 
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h, 
a l’Oficina de Català i de dilluns a 
dijous, de 16 a 19.30 h, a Can Pelegrí.

CAMPUS ESPORTIU DE NADAL. 

23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 
de gener, de 9 a 13 h. Hi haurà servei 
d’acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h. 
Descomptes per a germans. 
Inscripcions de dilluns a divendres, 
de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 20 h, 
fins al 19 de desembre a les 13 h.
Complex Esportiu Municipal El Turó.

4 l dimecres
CLUB DE LECTURA. 

Llegir el teatre. Europa Bull, de Jordi 
Oriol, i Freshwater, de Virginia Woolf.
Actvitat impulsada pel Servei de 
Biblioteques del Departament de 
Cultura de la Generalitat i el Teatre 
Nacional de Catalunya.
A les 16 h, a Can Pelegrí.
Biblioteca de la Llagosta.

6 l divendres
HANDBOLICAT PER LA MARATÓ 

DE TV3.  

Trobada d’Handbol de diverses 
categories per recaptar fons a la 
Marató de TV3.
-  De 9.30 a 14 h, partits benjamí 
mixt, aleví masculí i aleví femení.
- De 15.30 a 22 h, partits cadet 
masculí.
Barra de bar i sortejos solidàris.
Poliesportiu Antonio García Robledo.
Joventut Handbol la Llagosta.

11 l dimecres
HORA DEL CONTE. 

Explica’m un conte, amb la conta-
contes Puri Ortega.
A les 18.30 h, a la Biblioteca.

14 l dissabte
BIBLIOLAB. 

Circuit de pinball, Taller de construc-
ció del tradicional joc mecànic del 
milió. A càrrec d’ El Taller.
Per a infants a partir de 6 anys. 
Les inscripcions als tallers Bibliolab 
s’obren 15 dies abans de la data de 
celebració.
A les 11 h, a la Biblioteca.

23 l dilluns
7È HANDBALL DAY ANTONIO 

GARCÍA ROBLEDO. 

Per a infants de 6 a 16 anys. 
Places limitades. Més Informació:
www.antoniogarcia9.com

Gener

4 l dissabte
SHOW INFANTIL. 

Spidershow!
A les  12 h, al Centre Cultural.
La Carpa Espai Cultural

Tota la programació de 
Nadal, Cap d’Any i Reis, 

a la pàgina 22
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

María Ángeles Hidalgo 
Jonathan Escudero

“Estem preparant 

dues bèsties 

noves per al 2020”

Les Llagostes de l’Avern estan d’aniversari perquè 
aquest 2019 celebren deu anys des de la seva 
fundació. María Ángeles Hidalgo és la presidenta 
i Jonathan Escudero, un dels responsables de 
l’entitat. L’entitat va néixer com una colla infantil, 
que ha anat creixent fins aplegar a prop de 25 
membres de diferents edats.

Com va començar tot?

María Ángeles Hidalgo: Abans, 
hi havia els Correflames de la 
Llagosta. Aquests, a mesura 
que es van anar fent grans van 
tenir petits i van decidir fer una 
colla infantil, que va acabar 
sent Les Llagostes de l’Avern. 
Els fundadors van ser Núria 
Zardoya i Antonio Carrasco. 
Tot va començar amb colla 
infantil, l’any 2009, i aquests 
petits han anat creixent i ara 
ja tenim membres de totes les 
edats. Per això, ara tenim colla 
infantil i adulta. 

Quin és l’estat de salut de 

Les Llagostes de l’Avern?

M.A.H.: Estem en una situació 
complicada perquè som 
pocs membres. Actualment 
som 25 persones, entre la 
colla gran i la colla petita. La 
gent té por al foc i hi ha molt 
desconeixement sobre la 
nostra activitat. A més, crec 
que s’està perdent una mica 
la tradició catalana al poble. 

Jonathan Escudero: L’últim 
correfoc de Festa Major va 
ser un dels que més gent que 
no era de la colla va entrar 
dins de l’activitat pels carrers. 

Penso que el foc agrada, hi ha 
respecte, però hi ha persones 
que desconeixen com és la 
nostra activitat anual. Hi ha 
persones que ens diuen: el 
meu fill no podrà venir cada 
cap de setmana perquè ja 
fa futbol. I no és això. A Les 
Llagostes de l’Avern fem uns 
cinc o sis esdeveniments 
durant l’any, sobretot al 
poble, i alguns que fem fora 
de la Llagosta durant l’estiu.

Quins són els esde ve ni-

ments més rellevants en els 

quals participeu?

M.A.H.: Els més importants 
són al poble i principalment 
són la cercavila infantil per 
Sant Josep, que enguany ha 
estat el primer cop que ho 
hem fet juntament amb una 
exhibició de foc, la trobada 
de bèsties, la foguera de 
Sant Joan i una xocolatada, el 
correfoc de la Festa Major i la 
despertada, la Castanyada, fer 
cagar el Tió i la Cavalcada de 
Ses Majestats Reis d’Orient.

Quina és la que més 

seguidors aplega?

M.A.H.: Les que més agraden 
són el correfoc de Festa 

Major i la trobada de bèsties. 
Hi ha més acceptació, i més 
seguidors, al correfoc perquè 
ve moltíssima gent de fora 
del municipi. Tot i que cada 
any va a més la trobada de 
bèsties perquè a la gent li 
agrada fer-se fotografies i 
és una activitat diferent. No 
només es veu l’Espurna, que 
és la nostra bèstia, o La Maru, 
del Mercat Municipal, vénen 
bèsties d’altres municipis.

Tindrà companys o compa-

nyes l’Espurna?

M.A.H.: Ara estem preparant 
dues bèsties noves per a la 
colla per al 2020. Estem fent 
una llagosta per als infants, 
amb rodes, i també estem 
fent un cavall. Aquest és un 
cavall de fusta que era d’un 
infant de la colla i ara ho 

estem reciclant perquè sigui 
una nova bèstia, que tiri foc. A 
banda d’això, la nostra il·lusió 
seria crear una bèstia de foc i 
aigua, però això encara és un 
projecte.

Quan les tindreu?

M.A.H.: Ens agradaria que 
totes dues estiguin per 
a la Festa Major de 2020. 
Volíem que haguessin estat 
per al desè aniversari però 
l’Ajuntament va trigar una 
mica en cedir-nos un espai a 
l’Hotel d’Entitats. La veritat 
és que ens ho van cedir 
quan van poder tenir-lo 
lliure. Aleshores, creiem que 
el cavall el tindrem per a la 
Festa Major i la bèstia petita, 
la llagosta infantil, potser ja 
estarà per Sant Josep. 

Com es prepara un correfoc?

J.E.: Dies abans, fem una 
reunió conjunta en la qual 
decidim el recorregut i 
decidim què farem en diversos 
punts, fent figures de foc. 
Com ara a la Festa Major, que 
hi ha certs punts que sabem 
on hi ha més gent, doncs allà 
fem aturades i preparem les 
figures. Tenim unes quantes 

figures de foc, que les fem 
entre els membres de la colla 
com per exemple, fer un Sol, 
una pinya, la cucaracha, la 
conga o el tren, hi ha moltes. 
També, fem altres aturades 
amb l’Espurna, amb fonts de 
llum, bengales de foc i molts 
tipus de petards. 

En una sortida quin nombre 

de petards tireu?

 J.E.: En una sortida gran, com 
ara el correfoc de la Festa 
Major, podem tirar un total de 
1.500 petards, entre tots els 
seus tipus.

Us conviden a sortir fora del 

municipi?

M.A.H.: Aquest any hem anat a 
Sant Fost, Mollet i Canovelles i 
per al 2020 tenim ja una cita 
programada per a Tarragona.

“Estem en 
una situació 
complicada 
perquè som pocs 
membres”

“El correfoc i 
la trobada de 
bèsties són les 
dues activitats 
més seguides”
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