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(jardineres), arranjament de 
parterres i plantació de nou 
arbrat a diferents indrets del 
municipi. Amb un pressupost 
de 8.000 euros, va ser presen-
tada per Roger Periañez San 
Nicolás.

La resta de propostes van ob-
tenir els següents vots: millora 
del passeig de Can Donadéu 
per potenciar el seu ús (234), 
cà meres de videovigilànci a 
(233), ajardinament de la par-
cel·la inicial del camí de Can 
Donadéu (127), plaques solars 
a Can Pelegrí (122), instal·la-
ció d’un escenari fix al Parc 
Popular (94), un poble sense 
burilles ni xiclets al terra (93), 
plantació d’una olivera monu-
mental i magraners vells (93), 
reformar l’Skate Park (90), 

Una proposta d’Animalets, la més 
votada als pressupostos participatius
L’Ajuntament de la Llagosta farà realitat durant 
aquest any les tres propostes més votades en el 
pro és de pressupostos parti ipatius  digni ar les 
colònies de gats, la creació d’un parc de cal·listènia 
i nous espais verds i arbres al poble. Un total de 
923 persones de la Llagosta de més de 16 anys han 
votat d’entre les set e propostes nalistes les que 
consideraven més interessants.

La proposta amb més su-
port (380 vots) i presentada 
per Animalets, l’Associació 
d’Animals i Plantes de la Lla-
gosta, consisteix a dignificar 
les colònies de gats de carrer 
existents per assegurar que 
els animals estaran en condi-
cions més sanes i segures. Es 
podrà controlar que no causin 
molèsties ni riscos per a la sa-
lut a la població humana o als 
felins domèstics. El pressupost 
és de 5.000 euros.
La segona proposta amb més 
vots (311) és la creació d’un 
parc de cal·listènia per entre-
nar i fer exercici amb el pro-
pi pes corporal a l’aire lliure. 
Amb aquests exercicis es pot 
desenvolupar l’agilitat, la for-
ça física i la flexibilitat. El 
pressupost és de 18.000 euros 
i és una proposta presentada 
per Juan José Jiménez, Víctor 
Ferre r, Jonathan León i Enric 
de Pablo.
La tercera proposta que execu-
tarà l’Ajuntament (277 vots), 
és la creació d’espais verds 

punts de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics (87), monitoratge 
de la qualitat de l’aire (77), mi-
llora del carril bici (72), radars 
pedagògics (61) i adquisició 
d’un Tió gegant (31). 
Un total de 923 persones, el 
8,08% del cens d’11.499 ciu-
tadans de la Llagosta de més 
de 16 anys, han participat en 
les votacions dels pressupos-
tos participatius. D’aquestes, 
905 ho han fet per internet i 
les altres 18, presencialment a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-

L’Ajuntament farà 
realitat les tres 
propostes més votades 
per la ciutadania

dania. Cada persona podia vo-
tar com a molt tres propostes. 
Finalment, s’han comptabilit-
zat 2.382 vots. 
El resultat de les votacions es 
va donar a conèixer el dia 25 
de febrer en un acte, obert a 
tota la ciutadania, celebrat al 
Saló de plens de l’Ajuntament.
“Ja es contemplava que en 
el cas de no invertir tot el 
pressupost de 30.000 euros 
en la proposta més votada, 
s’anirie n agafant les següents 
propostes fins completar la 

inversió total de 30.000 eu-
ros i coincideix que són les 
tres propostes més votades”, 
ha explicat el regidor de Par-
ticipació Ciutadana, Marc 
Ruiz, que ha avançat que les 
tres propostes s’executaran al 
llarg d’aquest any. “Volem po-
sar contenidors reciclats que 
funcionin com a menjadors 
i resguard de les diferents 
colònies de gats que hi ha al 
poble”, ha dit Montse Segura, 
d’Animalets. - Juanjo Cintas / 
José Luis Rodríguez
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L’Associació Protectora d’A-
ni  ma ls i Plantes de la Llagos-
ta, Animalets, ha renovat la 
seva junta directiva. Les per-
sones que estan al capdavant 
de l’entitat substitueixen des 
de l’1 de gener a l’anterior 
junta, que ja portava molts 
anys treballant bàsicament 
per la cura dels gats del nostre 
municipi. 
Montse Segura és la nova pre-
sidenta, Maria Àngels Fornie-
les és la vicepresidenta i Be-
nito Ponce és el nou tresorer 
i secretari. L’entitat té ara sis 
membres en actiu. El princi-
pal objectiu de la nova junta 

d’Animalets és trobar perso-
nes que vulguin implicar-se 
en el dia a dia de l’entitat. Se-
gura ha dit que “a més de, per 
tenir cura del refugi, neces-
sitem gent per fer tot tipus 
de feina, portar el números, 
fer promoció de l’entitat i 
encarre gar-se de la comuni-
cació”. 
Les persones que vulguin fer-
se sòcies o col·laborar amb 
Animalets es poden adreçar 
a l’entitat a través del correu 
electrònic animaletslallagos-
ta@gmail.com o de la seva 
pàgina a Facebook. - Xavi 
Herrero

SOCIETAT

L’entitat Animalets
té nova junta directiva

POLÍTICA

Conchi Jiménez, membre de 
l’Agrupació del Partit dels 
Socialistes de Catalunya de la 
Llagosta, continuarà formant 
part del Consell Nacional del 
PSC. Així es va decidir al 10è 
Congrés del PSC del Vallès 
Oriental i el Moianès, celebrat 
el 15 de febrer a les Franque-
ses del Vallès. Jiménez ja era 
una de les set membres de la 
mesa del Consell Nacional, 
representant al PSC comarcal.
Al Congrés del 15 de febrer, es 
va ratificar Jonatan Martínez 
com a primer secretari co-
marcal. Martínez va presen-
tar la seva executiva, que va 

ser aprovada per una àmplia 
majoria. El primer secretari 
dels socialistes llagostencs, 
Antonio Rísquez, continua-
rà formant part de la matei-
xa. Rísquez ocuparà a partir 
d’ara la Secretaria de Benestar 
Social. Els darrers anys havia 
estat el responsable d’Implan-
tació i Mobilitat a l’executiva 
comarcal del PSC.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, també estarà integrat a  
l’executiva comarcal del Par-
tit dels Socialistes de Catalu-
nya com a membre nat, en ser 
diputat a la Diputació de Bar-
celona. - Xavi Herrero

Conchi Jiménez, membre
del Consell Nacional del PSC

Tot enllestit per celebrar 
les festes de Sant Josep
La primera activitat de la pro-
gramació de les festes de Sant 
Josep serà el concurs Té talent!, 
que organitzarà el 17 de març 
a les 18.30 hores l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música 
de la Llagosta al Centre Cul-
tural, amb la coordinació del 
professorat d’aquest centre. 
El 18 de març, a les 16 hores, la 
Biblioteca farà una sortida al 
pou de glaç de Can Donadéu, 
a càrrec de Viu la riera. 
El dia 19, d’11.30 a 14.30 ho-
res i de 16.30 a 19.30 hores, hi 
haurà un parc infantil a la pla-
ça d’Antoni Baqué. A més, du-
rant tot el dia, hi haurà atrac-
cions i matalassos gratuïts al 
solar de l’Església.

Un tomb per la història
A partir de les 16.30 hores, el 
Parc Popular acollirà una jor-
nada d’atletisme escolar. Tam-
bé el dia 19, se celebrarà una 
nova edició d’Un tomb per la 
història de la Llagosta. Passe-
jades Mateu Bartalot, que ser-
veixen per redescobrir racons 
de la Llagosta i anècdotes sin-
gulars. L’activitat començarà a 
les 10.30 hores a la plaça d’An-
toni Baqué. 
El 21 de març, a les 12 hores, 
la Biblioteca muntarà l’activi-
tat Contes i música en família 
amb contes especials sobre 
pares, a càrrec d’Un conte al 
sac. El 21 de març, a partir de 
les 18.30 hores, la Parroquia 

SOCIETAT   L’ONZENA TROBADA GEGANTERA TINDRÀ LLOC EL 29 DE MARÇ

Una de les imatges de la Trobada Gegantera del 2019.

de Sant Josep organitzarà a la 
plaça d’Antoni Baqué una re-
vetlla popular. A les 20 h, Les 
Llagostes de l’Avern muntaran 
un correfoc infantil amb final 
a la plaça d’Antoni Baqué. 
El 22 de març, entre les 9 i 
les 18 hores, se celebrarà l’11è 
Torneig de Sant Josep de fut-
bol sala i la 4a Trobada en 
família. Es tracta d’una jor-
nada solidària organitzada 
per l’AMPA de l’Escola Les 
Planes. Aquestes activitats se 
celebraran a les instal·lacions 
de la mateixa escola.

Trobada de gegants
L’onzena Trobada Gegantera 
de la Llagosta tindrà lloc el 29 
de març. La plantada de ge-
gants es farà a partir de les 9.30 
hores a l’avinguda de l’Onze 
de Setembre. A les 11.15 hores, 
hi haurà una sessió d’escalfa-

ment oberta a tothom i, a les 
11.30 hores, començarà la cer-
cavila. A partir de la una del 
migdia, tindrà lloc la picada 
de gegants i el final de festa.
En cas de pluja o previsions 
meteorològiques adverses, la 
Trobada se celebrarà al Cen-
tre Cultural de la Llagosta. 
En aquesta ocasió, les colles 
participants seran les de Ca-
novelles, Club Amics de Rubí, 
la Garriga, Lliçà de Vall, Palle-
jà, Poblenou (Barcelona), Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant 
Pere de Torelló i la Llagosta.
Amb motiu de l’onzena Tro-
bada de la Llagosta, la Colla 
Gegantera convoca també 
una nova edició del Concurs 
d’Instagram #lallagostage-
gant2020. Hi haurà tres grans 
premis. Les bases es poden 
consultar al Facebook i a l’Ins-
tagram de la Colla Gegantera.
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L’Ajuntament ha preparat, 
amb la col·laboració de diver-
ses entitats, una programació 
d’activitats amb motiu de la 
celebració, el 8 de març, del 
Dia Internacional de les Do-
nes. El primer acte es va de-
senvolupar dilluns i va ser 
l’inici del programa d’acom-
panyament per a dones joves 
en recerca de feina Dones Ac-
tives a Can Pelegrí. Dimarts, 
el Casal d’Avis va acollir el 
taller  Què significa ser dona? 
Dimecres, va tenir lloc a la Bi-
blioteca l’activitat Contes per 
la igualtat. 
Per a avui dijous, dia 5 de 
març, està previst el reparti-
ment de díptics informatius al 
mercat ambulant i, a les 16.30 
hores, es farà a Can Pelegrí el 
taller Les dones fem xarxa. 
El 6 de març, durant tot el 
dia, les dones podran partici-
par gratuïtament en qualsevol 
de les activitats dirigides del 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó així com fer ús de les 
seves instal·lacions. També 
durant tot el dia, les dones po-
dran gaudir d’una oferta per-
sonalitzada.

Acte institucional
El 6 de març, a les 19 hores, 
començarà l’acte institucional 
del Dia Internacional de les 
Dones al Centre Cultural. S’hi 
farà la lectura del manifest 
institucio nal i el lliurament de 
premis de la segona edició del 
Concurs de microrelats, que, 
en aquesta ocasió, porta per 
títol El mite de la “superwo-
man”. Del treball invisible i no 
remunerat, al treball visible i 
precari. La trampa de les do-
bles i triples jornades. 
Tot seguit, es farà la inaugu-
ració de l’exposició del Foto-
Club La Llagosta amb el títol 
La Llagosta captada per dues 
amigues. 
El 8 de març, entre les 10 i 
les 14 hores, se celebraran 
activitats relacionades amb 
l’hand bol per promocionar la 
pràctica d’aquest esport entre 
les dones. El Poliesportiu An-
tonio García Robledo acollirà 

IGUALTAT      DURANT EL MES DE MARÇ SE CELEBRARAN UN BON NOMBRE D’ACTIVITATS

Dia Internacional de
les Dones a la Llagosta

aquesta activitat amb l’orga-
nització del Joventut Handbol 
La Llagosta. Hi haurà partits 
d’equips femenins, entre ells 
un triangular de jugadores 
de la categoria màster amb la 
participació dels equips del 
Joventut Handbol La Llagosta, 
de l’Handbol Sant Vicenç i de 
l’Handbol Palautordera.

El 9 de març, a les 18 hores, 
tindrà lloc al Centre Cultural 
un concert de piano a càrrec 
de Ruth Garlet amb l’organit-
zació del Centre de Formació 
de Persones Adultes de la Lla-
gosta.
El 10 de març, Can Pelegrí 
serà la seu, a partir de les 16.30 
hores, del taller vivencial Les 
dones i els seus cinc poders 
a càrrec de Sandra Sánchez, 
d’Espai Obert del Vallès. L’ac-
tivitat és gratuïta, però cal 
inscriure’s prèviament a Can 
Pelegrí. L’11 de març, a les 16 
hores, hi haurà a la Biblioteca 
el vídeoforum La batalla de 
los sexos, mentre que, el dia 12, 
a les 16.30 hores, se celebrarà 
a Can Pelegrí una màster class 
de pilates a càrrec de Søster 
Café Pilates.  L’activitat és gra-

tuïta amb inscripció prèvia a 
Can Pelegrí.
El 14 de març, a partir de les 
20.30 hores, tindrà lloc al 
Centre Cultural La nit de les 
dones.  Les entrades per assis-
tir-hi es poden adquirir per 15 
euros fins al 6 de març al Res-
taurant La Familia, al número 
5 del carrer de l’Estació.
El 16 de març, a les 16 hores, 
al Centre de Formació de Per-
sones Adultes, Tamar Zamora, 
investigadora predoctoral i 
experta en arqueologia del gè-
nere, oferirà la xerrada Les do-
nes als museus. El 18 de març, 
a les 17.30 hores, tindrà lloc a 
Can Pelegrí la xerrada-debat 
Crian ça feminista a càrrec de 
Fayna Tejera Gutiérrez, peda-
goga, integradora social i fe-
minista, amb l’organització de 
Som Tribu la Llagosta.

Dia de la Poesia
El 21 de març, s’emetrà a Rà-
dio La Llagosta un programa 
especial entorn al Dia Mundi-
al de la Poesia en homenatge a 
les dones, a càrrec del taller de 
poe sia de la Biblioteca Munici-
pal de la Llagosta. 
Finalment, el dia 27 de març, 
hi haurà al Centre Cultural 
una desfilada de moda àrab, 
organitzada per l’Associa ció 
Attadamon.
Durant tot aquest mes de 
març es desenvoluparan ta-
llers de sexualitat i afectivitat a 
l’alumnat de quart curs d’ESO 
de l’Institut Marina. - Juanjo 
Cintas

Una de les activitats desenvolupades l’any passat. 

L’acte institucional 
tindrà lloc el dia 6 
de març a les 19 
hores al Centre 
Cultural
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CULTURA

El llagostenc Carles Casado, 
de 26 anys, ha presentat el seu 
primer llibre de poesia, Sus-
piros en el recuerdo. L’acte va 
tenir lloc el 26 de febrer a la 
sala polivalent de Can Pelegrí 
i estava organitzat per la Bi-
blioteca de la Llagosta.
El llibre és el recull d’una 
trentena de poemes sobre les 
experiències vitals de Casa-

do. “És un llibre que volia 
fer només per a mi, però, 
gràcies a la meva parella, 
vaig decidir publicar-lo. Hi 
ha una trentena de poesies 
que tracten d’amors, triste-
ses, alegries… podríem dir 
que feia teràpia sobre les me-
ves experiències”, va explicar 
Carles Casado durant l’acte 
de presentació. - J.L.R.B.

Carles Casado presenta
el seu primer llibre de poesia

L’Ajuntament ampliarà
la superfície del Gos Parc
L’Ajuntament de la Llagosta 
ha adjudicat a l’empresa Pla-
mar del Maresme l’amplica-
ció i millora del Gos Parc. Les 
obres, que ja han començat i 
estaran acabades aviat, costa-
ran 13.713,27 euros.
El Gos Parc, ubicat al Parc 
Popular, passarà a tenir una 
superfície de 774 metres qua-
drats (ara ocupa un espai de 
426 metres quadrats). 

Tanca més alta
Les obres també contemplen 
la substitució de la tanca de 
delimitació del Gos Parc, que 
serà més alta i més resistent 
que l’actual. També es farà la 
renovació del sauló, ja que és 
obligat substituir-lo periòdica-
ment per motius d’higiene.
Una vegada finalitzada l’obra, 
dins del Gos Parc estarà la font 

EQUIPAMENTS     EL PRESSUPOST DE L’OBRA, QUE JA ESTÀ EN MARXA, ÉS DE 13.713 EUROS

i dos bancs perquè els propie-
taris dels gossos puguin seure. 
El regidor de Via Pública i 
Equipaments, Jordi Jiménez, 
ha indicat que amb aquesta 
reforma “es donarà un mi-
llor servei als usuaris del Gos 

Parc”. “La tanca serà més alta 
i l’espai serà més gran”, ha 
destacat Jiménez. 
El Gos Parc de la Llagosta es 
va posar en marxa durant el 
mes de febrer del 2017. - Juanj o 
Cintas

Obres de millora del Gos Parc de la Llagosta. L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va visitar el 28 de 
febrer l’Institut Marina per 
participar en una tertúlia 
amb l’alumnat de Batxille-
rat. Durant la conversa, es va  
parlar, entre d’altres temes, 
dels pressupostos participa-
tius, de les zones a l’aire lliu-
re per fer esport i de la manca 
de places d’aparcament que 
hi ha als carrers de la Lla-
gosta. L’alcalde va explicar 
que s’està treballant per cre-

ENSENYAMENT

L’alcalde participa en una
tertúlia amb alumnat de
Batxillerat de l’Institut Marina

ar més d’un centenar de noves 
places per aparcar.
Els alumnes també van dema-
nat millores a l’Aula d’estudi 
de Can Pelegrí, ja que conside-
ren que hi ha massa soroll en 
aquest espai. 
Durant la tertúlia, es va parlar 
sobre el nou ambulatori i sobre 
el proper procés participatiu 
per decidir quin serà l’ús que 
tindrà la masia de Can Baqué 
quan estigui totalment rehabi-
litada. - J.C.La Mostra d’entitats

se celebrarà el 6 de juny
La Mostra d’entitats i el Mer-
cat d’idees se celebraran el 6 
de juny a la Llagosta. Així ho 
van decidir la quarantena d’as-
sociacions de la nostra localitat 
que l’11 de febrer es van reu-
nir al Saló de plens. La troba-
da, que havia estat convocada 
per l’Ajuntament, va comptar 
amb l’assistència del regidor de 
Participació Ciutadana, Marc 
Ruiz.
Aquesta sessió va ser una pri-
mera trobada entre les entitats 
i l’Ajuntament per concretar 
aspectes de la cinquena edició 
de la Mostra d’entitats, que 
se celebra a la nostra localitat 
cada dos anys. Les associa-
cions van votar a mà alçada 
que volien mantenir la Mostra 
d’entitats i el Mercat d’idees i, 
a més, fer-los el mateix dia. “La 
intenció és celebrar el Mercat 
durant el matí i la Mostra, a 
la tarda. Així ho han decidit 

SOCIETAT    L’AJUNTAMENT VA MANTENIR UNA TROBADA AMB LES ASSOCIACIONS

les associacions i estem molt 
contents de l’alta participa-
ció que hi ha hagut”, va dir el 
regidor de Participació Ciuta-
dana, Marc Ruiz, després de la 
reunió amb les entitats.
Per tal d’organitzar la Mostra 
d’entitats i el Mercat d’idees, es 
crearan quatre subcomissions 

de treball dividides entre cul-
tura; esports, societat, sanitat 
i igualtat; educació i joventut. 
“L’objectiu és que totes les 
entitats diguin la seva. Avui 
hem donat el tret de sortida 
a l’edició del 2020”, va ex-
plicar Marc Ruiz. - José Luis 
Rodrígue z

La reunió amb les entitats es va celebrar al Saló de plens. 
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SOCIETAT

La Casa de Andalucía de la 
Llagosta celebrarà el 8 de 
març el Dia d’Andalusia. A les 
10.45 h, començarà una cerca-
vila flamenca amb  tambors i 
cavalls i es farà la hissada de 
la bandera a l’Ajuntament. A 
partir de les 11.30 h, hi haurà 

diverses actuacions al Centre 
Cultural.
D’altra banda, l’Asociación 
Rociera Andaluza de la Lla-
gosta va celebrar el 29 de 
febrer a la seva seu el Dia 
d’Andalusia amb diferents es-
pectacles. - J.C. 

Celebració del Dia d’Andalusia

Dos llagostencs obtenen 
una beca Amancio Ortega
Dos alumnes de l’Institut Ma-
rina han obtingut una beca per 
estudiar als Estats Units i al 
Canadà l’equivalent al primer 
de Batxillerat. Lucia Fuen tes 
Garrido anirà als Estats Units 
i Dani Millán Marco, al Cana-
dà. Els dos joves, que cursen 4t 
d’ESO, han passat un procés 
de selecció entre els milers de 
joves que s’han presentat per 
obtenir una de les beques que 
atorga la Fundació Amancio 
Ortega.
La beca els donarà l’oportuni-
tat d’estudiar durant un any a 
l’Amèrica del Nord. L’estada 
la faran amb famílies d’aco-
llida. La Fundació de l’empre-
sari gallec gestionarà després 
la convalidació dels estudis a 
Espanya. Els joves marxaran a 
final d’agost o principi de se-
tembre i passaran deu mesos a 
l’altra banda de l’Atlàntic.

Casos diferents
El camí per arribar al procés 
de selecció ha estat diferent 
en els dos casos. Dani Millán 
ja fa temps que tenia clar que 
es volia presentar a la convo-
catòria d’aquestes beques per 
a alumnes de 4t d’ESO. Des 
que cursava primer que va 
seguint el tema. Millán ha ex-
plicat que “la meva mare em 
va parlar d’aquestes beques 
i jo vaig buscar informació 
per internet, sobretot vídeos 
de Youtube, em va agradar i 
vaig dir, doncs sí, jo vull pre-
sentar-me”. 
Lucia Fuentes tenia com a ob-
jectiu “viure algun temps a 
l’estranger quan sigués més 
gran, el meu pare ho sabia, 
va veure a principi d’aquest 

ENSENYAMENT  LUCIA FUENTES I DANI MILLÁN ANIRAN A ESTUDIAR A NORD-AMÈRICA

curs les beques i m’ho va co-
mentar”. Dos alumnes més de 
l’Institut Marina de la Llagos-
ta també ho han provat sense 
tenir èxit.
Lucia i Dani són dos dels 600 
joves de tota Espanya que el 
curs vinent aniran becats al 
Canadà o als Estats Units. La 
Fundació Amancio Ortega 
atorga 100 beques a Galícia i 
les altres 500 a la resta d’Espa-
nya. A finals de novembre de 
l’any passat, es van fer les pro-
ves escrites i del 13 al 24 de ge-
ner passat, les proves orals i les 
entrevistes als que van superar 
la primera fase.
Lucia ha indicat que ella no 
s’ha preparat especialment les 
proves. Considera “que si se’t 
dona bé l’anglès, sabran que 
jo sé fer-ho, que no he ha-
gut d’estudiar més per a les 
proves, sinó que vegin que ja 
tens la llengua incorporada”. 
Dani ha comentat que, a més 
de les proves, “et fan una sè-
rie de preguntes per veure el 

L’Ajuntament de la 
Llagosta disposa de tres 
bicicletes elèctriques

La Diputació de Barcelona ha 
cedit a l’Ajuntament de la Lla-
gosta tres bicicletes elèctri-
ques amb l’objectiu de fomen-
tar la mobilitat sostenible als 
serveis municipals. Els tres 
vehicles se sumen a les dues 
bicicletes estàndards que ja fa 
temps que té l’Ajuntament.
Les noves bicicletes elèctri-
ques permetran fer més des-
plaçaments al personal de 
l’Ajuntament pel nostre mu-
nicipi evitant l’ús del cotxe. 
Els Serveis Tècnics Munici-
pals són els que més faran 

servir aquest tipus de vehi-
cles, sobretot quan vagin a 
inspecció d’obres, empreses 
del polígon o espais naturals, 
entre d’altres.
El programa de cessió de bi-
cicletes als ajuntaments de la 
Diputació de Barcelona s’em-
marca en una línia estratègica 
de mobilitat tova i en una po-
lítica més general d’eficiència 
energètica que té la seva ma-
nifestació més clara en l’ad-
hesió al Pacte dels alcaldes pel 
clima i l’energia i en la lluita 
contra el canvi climàtic. 

MEDI AMBIENT

Lucia Fuentes i Dani Millán.

teu perfil psicològic i saber 
si pots aguantar deu mesos 
a l’estranger, com reaccio-
naries davant d’un proble-
ma, com has superat alguna 
situa ció traumàtica,…”.
Pel que fa a la futura estada 
als Estats Units, Lucia creu 
que “al principi serà molt 
difícil, de cop i volta passes 
d’escoltar-ho tot en castellà o 
català a tot en anglès. Sí que 
saps l’idioma, saps parlar-lo, 
desenvolupar-te, però és com 
una bufetada de cop, t’has 
d’acostumar a la seva cul-
tura, al seu horari,…, hi ha 
moltes coses que al principi 
costaran”. 
Per a Dani, els deu mesos que 
passarà al Canadà “la difi-
cultat principal no seria tant 
l’idioma, sinó més la forma 
de relacionar-me amb les 
persones, els costums, les 
tradicions. Jo tinc moltes 
ganes de viure la festa de Ha-
lloween, que no és la mateixa 
que fem aquí”. - Xavi Herrero

L’Ajuntament de la Llagosta es 
va sumar el 22 de febrer a la 
commemoració del Dia Euro-
peu per la igualtat salarial. La 
Junta de Govern Local havia 
aprovat anteriorment el ma-
nifest A la Llagosta i al món 

L’Ajuntament, per la igualtat salarial
reivindiquem el mateix sou 
per la mateixa feina. L’Ajun-
tament es compromet a con-
tinuar treballant les polítiques 
d’igualtat i a impulsar el Pla 
Municipal d’Igualtat. El Dia 
Europeu per la igualtat salarial 

entre dones i homes se celebra 
a la Unió Europea des de l’any 
2011. El mateix sou per la ma-
teixa feina és un dels principis 
fundacionals de la Unió Euro-
pea, que ja figura en el Tractat 
de Roma de 1957.

IGUALTAT

CULTURA

Carlos Lupe i Jordi Tien-
za, dos actors de la Llagos-
ta, van participar al Festival 
Espontáneo, que es va cele-
brar a la localitat de Sintra 
(Portugal) del 27 de febrer 
a l’1 de març. Lupe i Tienza, 
juntament amb Alix Gentil, 
formen part de la companyia 
d’improvisació The Modestos 
des de fa set anys. Amb aquest 
grup han organitzat diferents 

festivals d’impro a Barcelona. 
The Modestos era la compa-
nyia espanyola convidada al 
Festival de Sintra. El 2017, 
va participar en un festival a 
Amsterdam i, el 2018, al Perú. 
Al mes d’abril, la companyia 
viatjarà a Nancy (Franca). A 
més, està organitzant la 3a 
edició del Barcelona Improvi-
sa, que tindrà lloc al mes de 
maig. - J.C.

Dos actors locals van participar 
en un festival a Portugal
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Contenidors nous a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Ja s’han iniciat els treballs per 
renovar tots els contenidors 
de reciclatge de residus que hi 
ha a la Llagosta. En un primer 
moment s’han canviat tots els 
de paper i envasos. Per a més 
endavant, quedarà la renova-
ció dels de vidre i dels d’orgà-
nica. Els nous contenidors són 
de càrrega lateral per la dreta. 
Per aquest motiu, durant les 
darreres setmanes s’ha hagut 
de canviar la ubicació d’al-
guns contenidors que estaven 
a la banda esquerra.

Més contenidors
Actualment, a la Llagosta, hi 
ha 41 punts de recollida de re-
sidus per reciclar. Quan acabi 
tot el procés que es va iniciar 
el dia 17 de febrer, n’hi haurà 
nou més. En total, està previst 
que la Llagosta compti amb 
56 contenidors per a envasos, 
56 per a paper i 56 per a vidre. 

SERVEIS MUNICIPALS     AMB EL NOU SISTEMA LA RECOLLIDA ÉS MÉS RÀPIDA

Renovats els contenidors 
de paper i envasos

Amb el nou sistema de càrre-
ga lateral, la recollida serà més 
silenciosa i molt més ràpida, 
aturant menys la circulació de 
vehicles i augmentant la fre-
qüència de recollida. L’actual 
sistema ha quedat obsolet i 
és perillós. Fins que no s’ha-

gin canviat tots els conteni-
dors, estaran en vigor els dos 
sistemes. La renovació dels 
contenidors forma part de les 
actua cions del Consorci de 
residus del Vallès Oriental, en 
el qual està integrat l’Ajunta-
ment. - Juanjo Cintas

Durant els darrers quatre 
anys, la recollida selectiva s’ha 
anat incrementant progressi-
vament a la Llagosta. De les 
1.090,71 tones del 2016, s’ha 
passat a les 1.319,18 del 2019. 
Tot i aquest increment, la re-
collida selectiva representa 
només un 25,95% del total de 
residus que es generen al nos-
tre municipi. El 2016 se’n reci-
claven un 22,5%.
L’augment més destacat 
d’aquest període de temps s’ha 
registrat durant el 2019, amb 
gairebé dos punts més de ma-
terial reciclat respecte al 2018, 
concretament un 1,85% més 
de residus recuperats. La reco-
llida selectiva total s’ha incre-
mentat en 103 tones i el rebuig 
s’ha reduït en unes 64 tones.
Si es comparen les dades d’ara 
fa quatre anys, el rebuig s’ha 
incrementat en unes catorze 
tones. En referència a la quan-

MEDI AMBIENT    L’ANY 2019 ES VAN RECICLAR MÉS DE 1.300 TONES DE RESIDUS

tones de fusta, les 86 de volu-
minosos i les 65 de runes, en-
tre d’altres. Pel que al nombre 
d’usuaris, s’ha quedat en els 
3.952. L’any 2016 van arribar 
als 3.824.

Oli i roba
Els altres dos elements de re-
ciclatge que han experimen-
tat un increment són la roba i 
l’oli. La roba recollida el 2019 
en els deu contenidors que la 
Fundació Humana té instal-
lats al nostre municipi va ser 
de 36,38 tones, el 2016 se’n re-
collien 29,6. Pel que fa a l’oli, 
l’any passat es van recuperar 
3,59 tones, superant en més 
d’una tona el que es recollia a 
l’inici del període comparatiu. 
Els punts de recollida d’oli es 
troben al Mercat Municipal, a 
Can Pelegrí i a l’Edifici muni-
cipal administratiu del passeig 
del Pintor Sert. - X. Herrero

titat de deixalles totals per ha-
bitant i any, s’ha estabilitzat en 
poc més de 377 quilos per per-
sona. Els anys 2016 i 2017 no 
arribaven als 366 quilos a l’any 
per habitant. L’augment més 
important en la recollida se-
lectiva s’ha donat en el paper i 
el cartró, que amb 185,68 tones 
creixen en unes 81 respecte al 
2016. Li segueixen els envasos 
amb unes 50 tones més recu-
perades, arribant a les 183,19; 
el vidre, amb 123,13, disset i 
mitja més que fa quatre anys; 
i l’orgànica, que ha crescut en 
unes onze tones i arriba a les 
354,72.

Deixalleria
Les persones i empreses usuà-
ries de la deixalleria han acon-
seguit que el 2019 s’hagin 
pogut reciclar 432,49 tones 
de materials diversos, 61 més 
que al 2016. Destaquen les 233 

Continua l’increment de la
recollida selectiva a la Llagosta
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Narnia, Verne i Con altura, 
millors disfresses del 2020
Narnia, en comparses grans; 
Verne, en comparses petites; 
i Con altura, en individuals, 
van guanyar el Concurs de 
disfresses del Carnaval 2020 
de la Llagosta. L’Ajuntament 
va celebrar el 22 de febrer el 
Carnestoltes, que va omplir els 
carrers i la pista poliesportiva 
del Complex Esportiu Munici-
pal El Turó.
Enguany, van participar 
al Concurs deu comparses 
grans,  dinou de petites i di-
nou disfresses individuals. 
Els tres primers classificats de 
les comparses grans van ser 
Narnia, Trempats petits pi-
rates i La diligencia. En com-
parses petites, Verne, primer; 
Arañas, segon; i Trabajos vie-
junos, tercer. En individuals, 
Con altura, primer; Los reyes 
del caramelo, segon; i Los re-
cortables, tercer. 

20 premis
En total, es van lliurar 20 pre-
mis -cinc en comparses grans, 
cinc en petites i deu en indi-
viduals- amb la col·laboració 
econòmica de diversos comer-
ços i empreses i l’aportació de 
l’Ajuntament. 
La Llagosta va començar la 
celebració del Carnaval el 21 
de febrer amb la festa infantil 
i juvenil, amenitzada per la 
Carpa, la Xaranga dels 60, la 
Bandarra Street Orkestra i el 
DJ AMS. - José Luis Rodriguez

SOCIETAT      EL PAVELLÓ DEL CEM EL TURÓ ES VA OMPLIR DURANT EL CARNAVAL

Les dues classes de quart de 
Primària de l’Escola Sagrada 
Família van fer el 10 de febrer 
una visita a l’Ajuntament de 
la Llagosta. Durant la seva 
estada, van ser acompanyats 
per l’alcalde, Óscar Sierra, 
i el regidor de Via Pública i 
Equipaments, Jordi Jiménez. 
L’alumnat i alguns dels seus 
professors van recórrer l’Ar-

xiu Municipal de la Llagosta 
i l’àrea de Serveis Tècnics, 
entre altres departaments 
municipals. La visita va fi-
nalitzar al Saló de plens, on 
els estudiants van poder fer 
preguntes a l’alcalde. Óscar 
Sierr a tornarà d’aquí a uns 
dies la visita als escolars de 
quart de Primària de l’Escola 
Sagrada Família. -  J.C.

ENSENYAMENT

Alumnes de l’Escola
Sagrada Família van
visitar l’Ajuntament

08centvint  I  Març 2020
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SOCIETAT

El passatge del terror 
Where Evil Hides, nominat 
als Horror Awards
El passatge del terror de la 
nostra localitat, que se cele-
bra durant la Festa Major i 
per Halloween, ha estat es-
collit com un dels deu mi-
llors de tota Espanya pel blog 
especia litzat en experiències 
de terror nacionals i inter-
nacionals OcioTerror, en el 
marc dels anomenats Horro r 
Awards. La segona edició 
d’aquest esdeveniment torna-
rà a comptar amb la presència 

de l’Associació d’Esdeveni-
ments Cul tu rals de la Llagos-
ta, ja que, un any més, Ocio-
Terror ha inclòs el passatge 
del terror Where Evil Hides 
a la llista de nominats de la 
convocatòria dels premis. El 
por tal ha proposat l’espec-
tacle per endur-se el premi a 
millor atracció de terror entre 
un total de deu candidatures 
que inclouen noms de xous 
d’empreses de tota Espanya.

May Bonner publica la seva 
tercera novel·la romàntica
L’escriptora llagostenca Mayte 
Bonilla ha publicat una nova 
novel·la romàntica amb el 
pseudònim de May Bonner. 
Es tracta de Y que le gusten los 
perros... ¿No era una película? 
Aquesta és la seva tercera obra 
romàntica.
La novel·la té un marcat to de 
comèdia i parteix de la histò-
ria d’una dona que es troba un 
gos aparentment abandonat, 
però que es tracta d’un reclam 
d’un programa televisiu. La 
protagonista és una jove becà-
ria amb problemes econòmics. 
El relacions públiques d’un co-
negut tennista pretendrà treu-
re partit de la situació creada 
per netejar la imatge del seu 
client. La trama es complica 
quan la noia i el tennista s’ena-
moren. 

CULTURA    L’OBRA HA ESTAT PUBLICADA DIRECTAMENT PER UNA EDITORIAL

Mayte Bonilla ha explicat que 
“a diferència de les anteriors, 
aquesta és una obra romàn-
tica amb molta comèdia”. 
Aquesta és la primera novel·la 
de Mayte Bonilla que publi-

ca directament una editorial, 
concretament Roca Libros, a 
través del seu segell Terciope-
lo, especialitzat en novel·la ro-
màntica. L’edició és per ara en 
format digital. - Xavi Herrero

L’escriptora May Bonner (Mayte Bonilla).

SEGURETAT

Protecció Civil de la Llagos-
ta va realitzar una cinquan-
tena de serveis durant l’any 
2019. En concret, 29 van ser 
de caràcter preventiu, 21 de 
diverses emergències, cinc de 
formació de voluntaris i una 
d’activitats per a la població 

amb un total de 162 hores. 
De totes les emergències que 
va cobrir a la Llagosta, la més 
destacada va ser la de l’incen-
di del 5 de gener a la plaça de 
Catalunya. Protecció Civil va 
estar gairebé tot el mes acom-
panyant els veïns. - J.C.

Balanç d’actuacions
del 2019 de Protecció CivilEl Sopar Solidari celebrat dis-

sabte per la Parròquia de Sant 
Josep va aconseguir recaptar 
1.000 euros per a l’entitat lo-
cal Aspayfacos, una associació 
que aplega a persones amb di-
versitat funcional de la nostra 
localitat i als seus familiars.
L’acte va tenir lloc a la nit a la 
seu del Centre Parroquial de 

El Sopar Solidari de la Parròquia recapta 
1.000 euros per a l’entitat Aspayfacos

la Llagosta. Una seixantena 
de persones van participar al 
Sopar. Entre els assistents hi 
havia la regidora de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de la 
Llagosta, Antonia Illescas. A 
més, altres persones van fer 
aportacions econòmiques per 
a aquesta iniciativa sense anar 
al sopar.

El Sopar Solidari va consistir 
en un àpat a base de pa amb 
tomàquet i embotits. A més, 
es va fer el lliurament de la 
recaptació a Aspayfacos. Des 
d’aquesta entitat, s’han mos-
trat molt agraïts tant per la 
donació com per l’acollida 
rebuda durant l’acte. - Xavi 
Herre ro

SOLIDARITAT
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Reciclatge a la Llagosta

Hi reciclem a la Llagosta?

Clar que hi reciclem i més del 
que us penseu, però hi fal-
ta molt. Per això espero que 
aquest reportatge us faci refle-
xionar.
La Llagosta aporta el seu gra-
net de sorra per cuidar el pla-
neta, però necessitem de tots 
per poder salvar-lo.

Un reportatge d’Olalla Gómez 
alumna de tercer d’ESO de l’Institut Marina

Un petit gest és un gran pas per cuidar el nostre planeta

Isabel María Rodríguez Mañas és la regidora de Comerç i 
Consum i regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 
Llagosta. Va néixer a Montcada i Reixac l’any 1962. Va es-
tudiar EGB a l’Escola Sagrada Família i BUP i COU, a la 
Salle de Montcada. És llicenciada en Ciències Químiques. 
Va fer el Màster d’Enginyeria i Gestió Ambiental.

Entrevista amb la regidora
de Medi Ambient 

Els alumnes de Llengua Catalana de tercer d’ESO de l’Institut 
Marina han treballat els textos periodístics i aquest és un 
dels reportatges seleccionats. El document original ha estat 
adaptat per publicar-lo al 08centvint.

Quines mesures pren l’Ajuntament en matèria de gestió de 
residus?
A la Llagosta, hi ha contenidors de cinc tipus per poder sepa-
rar els residus domèstics: vidre, plàstics, cartró i paper, fracció 
orgànica i resta. En els últims anys s’han afegit molts, de ma-
nera que tothom a la Llagosta té contenidors dels cinc tipus a 
prop de casa. Per altra part, hi ha diversos punts de recollida 
d’oli, piles i petits residus especials. També disposem d’una 
deixalleria per a residus voluminosos, runa, aparells elèctrics, 
etc... Dos cops per setmana, es fa recollida de mobles i volumi-
nosos per tota la Llagosta.

Feu algun tipus d’inspecció a empreses, comerços...?
La gestió dels residus municipals està encarregada al Consorci 
de Gestió de Residus del Consell Comarcal.

Amb quina freqüència es recull els contenidors de reciclatge?
El contenidor gris (resta) gairebé cada dia; el marró (fracció 
orgànica), tres o quatre cops per setmana; el groc i el blau 
(plàstics i envasos metàl·lics i paper/cartró), dos cops per set-
mana; i el verd (vidre), un cop cada 15 dies...

On es porta aquest material?
S’encarrega l’empresa de gestió de residus contractada, Con-
sorci de Gestió de Residus del Consell Comarcal, que envia a 
reciclatge cada tipus i, a tractament mecànic biològic, la frac-
ció resta.

Rebeu algun tipus de compensació econòmica per aquest 
material?
En el cas dels residus dels contenidors de reciclatge i fracció 
orgànica (tots menys el contenidor gris), hi ha un retorn del 
cost en funció de la qualitat. Això repercuteix en la millora 
dels serveis de gestió de residus.

En cas afirmatiu es torna a invertir en reciclatge? En què?
Sí, en més contenidors.

Penses que els habitants de la Llagosta reciclen majoritària 
i correctament?
Es va millorant lentament, però hi ha molt marge de millora. 
Especialment en la fracció orgànica. 

Reciclatge. Què es?

Dipositar residus als conteni-
dors correctes per aprofitar el 
material que contenen.

Avantatges:
Es conserva el medi 
ambien t i es redueix la con-
taminació.
Es protegeixen recursos na-
turals renovables o no.

Inconvenients:
Falta de productes reciclats.
La necessitat d’estar infor-
mats per contribuir a un 
bon reciclatge.

Recollida selectiva. 
Comparativa.

L’any 2012, a la Llagosta, el 
reciclatge va arribar fins a les 
1.016 tones de residus, mentre 
l’any anterior es van recuperar 
poc més de 1.200 tones i l’any 
2010 en va ser unes 1.325.

El 2013 entre residus reciclats, es 
van recuperar 114 tones de pa-
per, 118 tones d’envasos, 119 de 
vidre, 146 de fusta, 102 de runes 
i 70 de voluminosos.

La recollida selectiva s’ha in-
crementat lleugerament du-
rant el 2018 repecte a l’any 
anterior. De les 1.111,14 tones 
als contenidors de recollida i a 
la deixalleria el 2017, ha passat 
a les 1.179,67 i cal sumar-li els 
litres d’oli usat i els quilos de 
roba dels contenidors d’Hu-
mana. La deixalleria de la Lla-
gosta també va tenir un major 
ús durant l’any passat. El 2017 
s’ha arribat a les 415,82 tones 
del 2018. El nombre d’usuaris 
ha augmentat un 21,5%. La 
recollida d’oli usat el 2018 ha 
estat de 3.534.

Recursos per al reciclatge.

Aquest contenidor permet el 
reciclatge de piles i bateries de 
diferents mides.

Els ciutadans poden recollir 
a Can Pelegrí uns recipients 
d’1,5 litres per dipositar l’oli 
de cuina que ja no es pot apro-
fitar. Aquests contenidors re-
dueixen el risc de contamina-
ció de l’aigua.

A la Llagosta, hi diposem de 
molts contenidors perquè 
tothom tingui contenidors a 
prop de casa. Tenim el verd 
per al vidre; blau, paper i car-
tró;  groc, plàstic; gris, la resta; 
marró, orgànic i contenidor 
d’Humana.

També pots obtenir el carnet 
de la deixalleria. Aquest 
carnet permet als usuaris 
tenir una bonificació a la 
taxa d’es  combraries. Aquesta 
instal·lació permet la recollida 
de residus per als quals no hi 
ha contenidors específics al 
carrer o a la recollida selectiva.

Activitats per fomentar el 
reciclatge.

A la Llagosta s’han fet diferents 
activitats per fomentar el reci-
clatge els darrers anys. 

El 2012, l’Ajuntament de la 
Llagosta va realitzar una cam-
panya sobre el reciclatge de 
residus. El 2019 l’alcalde es va 
oferir per fer una xerrada al 
Centre de Formació d’Adults 
sobre el reciclatge a la nostra 
localitat i comparant amb al-
tres poblacions.

El 12 de maig de 2012, l’Ajunta-
ment va organitzar una campa-
nya per potenciar el reciclatge. 
Quatre persones del Consorci 
de Residus es dediquen a visi-
tar els comerços a la Llagosta i 
ofereixen informacló al veïnat, 
explicant les bones pràctiques 
de reciclatge i recollint aquells 
suggeriments, dubtes o queixes 
que hi hagi sobre aquest tema.

El 2013 es van organitzar a 
la Biblioteca Municipal de la 
Llagosta i al Casal Infantil ta-
llers mediambientals. Es van 
fer per introduir l’ecologia a la 
vida quotidiana, amb la reuti-
lització de material s de rebuig, 
per aprofitar els envasos de 
plàstic...
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Com es va iniciar en el món 
de la políti ca?
Quan estava acabant els es-
tudis universitaris, vaig fer el 
projecte final sobre la conta-
minació de la riera Seca amb 
una beca de l’Ajuntament, que 
em va permetre fer anàlisis. 
Poc després, vaig començar en 
la militància socialista i, l’any 
1999, ja com a regidor amb 
José Luis López com a alcalde. 
Els meus pares sempre havien 
estat vinculats al Partit dels 
Socialistes de Catalunya.

Com ha evolucionat la políti-
ca des d’aleshores?
En l’àmbit personal, crec que 
abans hi havia millors polítics, 
que tenien una visió general, 
que no pas ara que hi ha dis-
cursos populistes. I això, en 15 
o 20 anys es nota moltíssim. 

Crec que els pensaments po-
lítics dels partits es defensen, 
però certament moltes vegades 
intentar defensar tot això és 
enrocar-se... i anterior al 2010 
o 2008, tot i que hi havien dis-
cussions polítiques, hi havia 
una visió d’arribar a acords.

Com afronta el seu sisè man-
dat municipal?
Ho afronto amb tranquil·litat, 
amb certa experiència, i amb 
la idea d’ajudar als nous com-
panys de partit i a l’alcalde. Hi 
ha vegades que ells hi ha coses 

que no poden veure per una 
falta d’experiència, però mol-
tes vegades jo aprenc amb ells 
coses noves, que jo no he sabut 
veure.

Què pot aportar com a regi-
dor d’Indústria?
Fonamentalment, el que fem 
l’enginyer municipal i jo és el 
seguiment de les llicències i la 
legalitat de les indústries, és a 
dir, anar darrere d’ells per fer 
un control dels sistemes con-
traincendis, d’inspeccions, de 
residus... L’Ajuntament ha de 
tenir el control que li permet la 
llei. I darrerament, amb l’ex-
plosió en una empresa a Tarra-
gona o l’incendi d’una fàbrica 
fa unes setmanes a Montor-
nès... cal tenir encara més 
pressió. - José Luis Rodrígue z 
Beltrán

“Abans hi havia més visió 
política per arribar a acords”

“Afronto el meu 
sisè mandat amb 
la tranquil·litat de 
l’experiència”

Raúl
Valero

42 anys. 
Enginyer tècnic 
industrial. És un 
apassionat del futbol
i del pàdel. (PSC)
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L’ENTITAT

AMPA DE L’ESCOLA GILPE

FITXA

EDUCAR ALS MÉS PETITS

Nombre de socis: Unes 190 famílies
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: infoampagilpe@gmail.com
Seu social: Avinguda del Primer de Maig, 6-8. Atenció 
als pares i mares amb cita prèvia al correu electrònic

de pintura, amb una desena 
d’alumnes, que imparteixen 
estudiants de belles arts. A 
més, cada dijous, l’AMPA 
s’encarrega d’obrir la biblio-
teca del centre educatiu de 
17.45 a 18.45 h. Els estudiant s 
poden fer els deures a l’equi-
pament, llegir qualsevol dels 
nombrosos llibres que hi ha 
i emportar-se’ls a préstec a 
casa seva. 

Totes les activitats van adre-
çades als alumnes de la Gilpe 
i estan obertes a qualsevol 
infant de la resta de centres 
educatius de la nostra locali-
tat. Hi ha una activitat extra-
escolar que va adreçada als 
pares i mares. Els dimecres es 
realitza ioga per a adults de 
20.45 a 21.45 hores. 

Activitats al llarg del curs
L’AMPA de l’Escola Gilpe 
també té cura d’oferir activi-
tats al llarg del curs per com-
plementar les festes dels in-

L’Associació de Mares i Pa-
res d’Alumnes (AMPA) de 
l’Escola Gilpe aplega pràcti-
cament a totes les famílie s 
del centre educatiu amb 
l’objectiu d’oferir activitats 
complementàries en la for-
mació dels infants. Des de fa 
uns anys, l’AMPA de l’Escola 
Gilpe està present en el dia a 
dia del centre amb activitats 
extraescolars que s’adapten 
a les necessitats del centre i 
a les peticion s que tenen de 
l’alumnat. 

Una de les activitats extraes-
colars que més anys encade-
na al centre és el taller d’es-
cacs, que imparteix el gran 
mestre Luis Rojas. Des de fa 
set anys, els divendres hi ha 
una quinzena de jugadors i 
jugadores que practiquen 
escacs, un esport que millo-
ra l’agilitat mental dels col-
legials. 

Aquest curs, l’AMPA ha 
apostat per posar en marxa 
dues noves activitats extra-
escolars, que han estat ben 
rebudes. La que més infants 
ha aplegat és el taller de hip-
hop, amb una vintena de 
nens i nenes i amb la necessi-
tat de crear fins a dos grups. 
L’altra activitat és un taller 

fants. A l’octubre se celebra 
las castanyada, dins i fora del 
centre educatiu; al Nadal, es 
col·labora amb Les Llagostes 
de l’Avern per celebrar el ca-
gatió; a l’abril, per Sant Jor-
di, hi ha molta activitat amb 
l’ajut en la venda de roses de 
l’alumnat i en la celebració 
d’un concurs literari per als 
estudiants de tercer a sisè 
de Primària i de dibuix, per 
als més petits; al juny, hi ha 
la festa de final de curs, que 
se celebra des de fa uns anys 
a la carpa polivalent de l’Ins-
titut Marina en una jornada 
amb inflables, esmorzar i 
col·laboracions amb l’Esplai 
Dijoc.

A banda d’això, l’AMPA tam-
bé participa activament en 
les jornades de portes ober-
tes que organitza l’Escola-
Gilpe fent una xocolatada i 
amb activitats amb el suport 
de l’Esplai Dijoc. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

LA VEU DEL POBLE
Què li sembla la primera fase de 
rehabilitació de Can Baqué? 

JUDIT LANCHARRO MIRIAM GALLANGO

FERNANDO DE PABLO BRAYAN ZAMORA

JUSTINO RITA JUANA MARÍA RAMOS

08centvint  I Març 2020
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1941, aproximadament. 

Panoràmica des de l’actual carrer de Miguel Hernández, paral·lel a la 
riera Seca.

Al fons, el pont de ferro de la línia del Nord, de Barcelona a Sant Joan 
de les Abadesses.

La fotografia està feta abans de la urbanització del carrer, l’any 1960, 
nomenat inicialment avinguda 18, que era el nom del tram de carrer 
que continua al terme de Santa Perpètua de Mogoda, al barri de la 
Florida, i fins al 1980, quan reb el seu nom actual.

Desconeixem el nom de la persona que apareix a la fotografia, però 
probablement està relacionada amb la casa de Can Ramón, a qui 
pertany l’original de la fotografia.

Font: 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. 

08centvint  I  Març 2020
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CULTURA

Arriba març i, amb ell, un dels dies 
més reivindicatius de l’any: el Dia 
Internacional de les Dones. Com 
cada 8M les socialistes sortirem al 
carrer per exigir una igualtat real i 
efectiva entre homes i dones en tot 
el món. Lluitem cada dia però el 8M 
amb més força. No és suficient amb 
declarar-nos feministes, hem de 
creure-ho i demostrar-lo dia a dia, ja 
que cada petita acció compta i ens fa 
avançar cap a una societat més justa 
i igualitària.

Al nostre poble tenim la sort de 
comptar amb entitats, negocis i 
persones meravelloses que han 
contribuït a crear una agenda al 
voltant del 8M plena d’activitats 
diferents que ens ajuden a veure el 
feminisme i el paper de les dones des 
de perspectives tant culturals com 
lúdiques o esportives. Us animem 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

MARÇ DE COLOR LILA

a formar part d’aquest gran ventall 
d’esdeveniments que començaran 
el dia 2 de març i acabaran el dia 27, 
incloent la lectura del manifest el dia 
6 i el sopar de les dones el dissabte 
14, ambdós al Centre Cultural.

És indispensable treballar de manera 
transversal a través de tots els ens 
de l’ajuntament i en conjunt amb la 
ciutadania. Des del grup municipal 
socialista, seguirem apostant per 
l’educació en valors feministes per 
lluitar contra la xacra masclista, 
reforçant i millorant els serveis 
municipals per a dones i fent tot 
el que estigui a les nostres mans 
per viure en un món on les dones 
siguem lliures en tots els aspectes de 
la nostra vida. Germana, juntes som 
més fortes.

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal

08centvint  I Març 2020

Al nostre municipi històricament 
sempre hi ha hagut una percepció 
generalitzada en l’opinió ciutada-
na de manca de neteja viària, excés 
de brutícia als carrers, excrements 
d’animals, mobles abandonats a les 
voreres, deixalles fora dels conteni-
dors, etc… realitat o no, aquestes 
queixes freqüents les hem pogut 
escoltar moltes vegades en el torn 
de preguntes del públic en els plens 
ordinaris i a peu de carrer. Davant la 
vaga indefinida intermitent que els 
treballadors del servei de recollida 
d’escombraries i neteja de l’empresa 
Serveis Reunits (SERSA) que porten 
a terme durant aquests dies, segu-
rament el malestar de la ciutadania 
s’ha vist incrementat, per això de-
manem a les parts implicades (tre-
balladors, empresa, sindicats i ajun-
tament) i sempre respectant el dret 
a vaga dels treballadors, correspon-

CORRESPONSABILITAT

sabilitat entre totes les parts i nego-
ciació constructiva que doni pas a un 
acord satisfactori per a tots. El què és 
una realitat és que La Llagosta és el 
municipi del Baix Vallès amb l’índex 
de recollida selectiva més baix de 
tota la comarca, i per això Ajunta-
ment i veïns i veïnes del poble, amb 
corresponsabilitat hem de prendre 
consciència de què hem de millorar 
en aquest sentit, les administracions 
públiques han de posar tots els re-
cursos disponibles al seu abast per 
a millorar els serveis de neteja, reci-
clatge i eficiència energètica entre 
d’altres, però de poc serveix si les 
persones no prenem consciència i no 
modifiquem certes conductes. Tenir 
un poble i un món més net és cosa 
de tots.

CULTURA

El gobierno local nos tiene acostum-
brados a ocultar sus propósitos para 
la Llagosta. Y nos enteramos por la 
prensa de su intención de instalar un 
bar en el Parque Popular. Sin deba-
te previo ni consultas a la oposición, 
decidieron en Junta de Gobierno que 
un bar es lo que necesita la Llagosta 
en su parque más emblemático. Sin 
embargo, en aquella noticia olvida-
ron comentar que existe una alterna-
tiva a esa propuesta. Una alternativa 
que les presentaron directamente en 
una reunión y que volvieron a ence-
rrar en un cajón.
Esa alternativa pone a disposición 
de la ciudadanía un proyecto socio-
cultural que se establecería de forma 
permanente en el espacio central del 
parque y que ofrece un programa 
anual de actividades para grandes y 
pequeños. Un proyecto liderado por 
un vecino de la Llagosta que, invir-

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

PUEBLO CON CULTURA = PUEBLO CON FUTURO

tiendo sus propios recursos, nos ha 
demostrado año tras año que es un 
genio de la inventiva y la imagina-
ción. Y un referente en su materia a 
nivel nacional.
Una propuesta pensada para ofre-
cer a nuestro pueblo un poco más 
de cultura y entretenimiento, inclu-
so con zona de restauración, pero 
priorizando las actividades socio-
culturales. Y no un negocio que haga 
competencia desleal a otros espacios 
cercanos, quién sabe, si para pagar 
favores prestados.
El proyecto sobre lo que debe insta-
larse en el Parque Popular debe ser 
debatido en público, escuchando la 
voz de la ciudadanía y reflexionando 
profundamente sobre si la Llagosta 
necesita más bares o más cultura.
El pueblo quiere ser escuchado. Un 
pueblo con más cultura es un pueblo 
con más futuro.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

De acuerdo con Ecoembes (Organi-
zación medioambiental sin ánimo de 
lucro que promueve la sostenibilidad 
y el cuidado del medioambiente a 
través del reciclaje), va aumentando 
el reciclaje de envases de plástico, la-
tas y briks cada año.
¿Pero cómo se produce el ahorro de 
energía? Reciclando una lata de alu-
minio ahorramos el 95% de la ener-
gía necesaria para la fabricación de 
una nueva lata de aluminio (uno de 
los procesos industriales que gene-
ran mayor impacto medioambiental 
y que más energía consume). Según 
la Guía Práctica de la Energía del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.
Hemos presentado una moción para 
“instalar máquinas de reciclaje de 
envases con incentivos”, las máqui-
nas ofrecen una solución de reciclaje 
denominada Smart Reverse Vending 

RECICLANDO GANAMOS TODOS

Machine. Recogiendo y compactan-
do envases de plástico y aluminio se 
trata de concienciar e incentivar el 
reciclaje y premiando al usuario que 
devuelve los envases.
Destacando que con este sistema se 
consiguen reducir los residuos que 
acaban en el suelo o en las papeleras. 
Este sistema de incentivos puede ser 
variado e incluir, descuentos directos 
en los comercios locales o entradas 
para actividades culturales. De esta 
manera, mientras se promueve el 
reciclaje, se potencia el comercio y 
la cultura en nuestra ciudad. Es cues-
tión de estudiar todas las posibilida-
des y elegir las que más se ajusten a 
nuestra realidad y necesidades. Me-
jorando el medioambiente de nues-
tra ciudad y la de nuestros vecinos. 
Puedes ver nuestra propuesta en Fa-
cebook Cs la Llagosta.



IGUALTAT

Campanya per 
impulsar l’esport 
femení

Els mitjans de comunicació 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta, 08centvint i Ràdio La Lla-
gosta Emissora Municipal, 
s’han sumat a la campanya 
T’ho estas perdent. Si no veus 
esport femení, t’estàs perdent 
la meitat de l’espectacle. Es 
tracta d’una iniciativa del 
Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, en col·laboració 
amb la Secretaria General de 
Esport i de l’Activitat Física 
del Govern de la Generalitat i 
l’Institut Català de les Dones. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és fomentar l’esport femení 
en tots els mitjans de comu-
nicació.

Seguiment habitual
Ja fa anys que els mitjans de 
comunicació de l’Ajunta-
ment de la Llagosta donen vi-
sibilitat a l’esport femení de la 
nostra localitat. Actualment, 
es fa un seguiment setmanal 
dels partits del Club Deporti-
vo La Concòrdia, que milita 
a la Segona Divisió espanyola 
de futbol sala femení. 
També s’informa dels èxits 
de les esportistes llagosten-
ques, com ara l’atleta Sonia 
Bocanegra, les judokes de 
l’Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta, les pati-
nadores del Club Patí La Lla-
gosta, el conjunt femení del 
Club Petanca La Llagosta o la 
gimnasta Nadia Valero, entre 
d’altres. - Juanjo Cintas

FUTBOL SALA      LES DE LA NOSTRA LOCALITAT SÓN VUITENES, EMPATADES AMB LES SETENES

El CD La Concòrdia rep el César
Augusta després de caure a Caldes

Contra el Club Natació Cal-
des, la Concòrdia va fer un 
bon partit, però no va estar 
encertada de cara a gol. Du-
rant la primera part, l’equip 
llagostenc va disposar de di-
verses ocasions, però, al des-
cans, el resultat era d’empat a 
zero.

A la segona part, va continua r 
la manca d’encert de cara a 
porteria del conjunt llagos-
tenc. A falta de tres minuts per 
al final, el Club Natació Cal-
des va fer el gol de la victòria 
i la Concòrdia ja no va poder 
reaccionar.
En el darrer partit disputat a 
casa, la Concòrdia va derrotar 
l’Almàssera Ruz per 6 a 2. Les 
de la nostra localitat van ser 
molt superiors a les visitants.
Al minut 2, Sonia va fer l’1 a 
0 en aprofitar un ràpid con-
tracop i una assistència de 
Naiara. Pocs segons després, 

El Club Deportivo La Concòrdia jugarà dissabte a casa contra el César Augusta. L’equip que entrena Javier 
Ruiz ve de perdre per 1 a 0 a la pista del Club Natació Caldes. Amb aquesta derrota, les de la nostra població 
s’allunyen de les primeres posicions. La Concòrdia és vuitena amb 33 punts i està empatada amb el setè 
classificat, el Cervera. Per la seva part, el César Augusta és antepenúltim amb 22 punts i la jornada passada 
va perdre per 2 a 7 contra el Castelldefels.

Júlia Sanz es va 
proclamar campiona 
d’Espanya amb 
Catalunya sub-16

va ser Naiara la que va marcar. 
Al minut 7, va arribar el 3 a 0 
en una jugada personal d’Eli-
da. Les visitants van marcar al 
minut 11. Abans del descans, 
les locals van deixar sentenciat 
el partit amb gols de Naiara i 
Sandra.
Només començar la segona 
part, Sandra va fer el 6 a 1. 
L’Almàssera va posar el 6 a 2 
definitiu al marcador al darrer 
minut. 

Campiona d’Espanya
D’altra banda, una de les por-
teres del Club Deportivo La 
Concòrdia, Júlia Sanz, s’ha 
proclamat campiona d’Espa-
nya sub-16 amb Catalunya. La 
selecció catalana va derrotar 
el 9 de febrer a la final Madrid 
per 0 a 5 en un partit disputat 
al Pavelló Ciudad del Fútbol 
de Las Rozas. 
Tot i el domini català, al des-
cans es va arribar amb el 0 a 0 
inicial. Durant la segona part, 
Catalunya va ser molt superior 
i va aconseguir el títol. En les 
semifinals, la selecció catalana 
s’havia imposat a Aragó per 3 
a 1. - Juanjo Cinta s / José Luis 
Rodrígue z Beltrán

Leyre puja la pilota davant la mirada de Júlia.

Júlia, de verd, al centre de la imatge. Fotografia: FCF

JUDO

Samuel García, subcampió de 
Catalunya infantil de judo
Samuel García, de l’Associa-
ció Esportiva Karate-Judo 
La Llagosta, s’ha proclamat 
subcampió de Catalunya in-
fantil de judo. La competició 
va tenir lloc el 15 de febrer a 
Falset. En aquesta localitat 
també es va disputar el Cam-
pionat de Catalunya cadet de 
judo i tres lluitadors del club 
llagostenc, Paula Bien venido, 
Moisès García i Naiara Gon-

zález, van aconseguir un cin-
què lloc. 
D’altra banda, Ainhoa Cortés, 
també esportista de l’AE Ka-
rate-Judo La Llagosta, va dis-
putar la fase final del Campio-
nat d’Espanya júnior i va ser 
eliminada en el primer com-
bat. Cortés havia aconseguit 
classificar-se per a la fase final 
després de quedar segona en la 
fase sector. - J.L.R.B.

L’Handbol Club Vallag i el Jo-
ventut Handbol La Llagosta 
estan a un pas de culminar 
amb èxit les converses per fu-
sionar-se de cara a la propera 
temporada. El nou club s’ano-
menarà Joventut Vallag La 
Llagosta.
Responsables de les dues enti-
tats van iniciar a principis del 
mes de febrer les converses. Ja 

El Joventut Handbol i l’Handbol Club 
Vallag estan molt a prop de fusionar-se

s’han creat diferents comis-
sions de treball per concretar 
tots els aspectes de la unió dels 
dos clubs. Després de vàrie s 
temporades caminant per se-
parat amb projectes esportius 
diferents, els directius de les 
dues entitats creuen que ha 
arribat el moment d’unir les 
forces i crear un únic club 
d’handbol a la Llagosta que 

treballi per fomentar aquest 
esport a nivell local i li doni 
el prestigi i la força que es me-
reix. Fins al mes de maig, les 
comission s de treball mantin-
dran reunion s setmanals per 
anar consensuant propostes i 
definir objectius comuns amb 
la clara intenció de, a principis 
del mes de juny, tenir definida 
l’estructura definitiva. - J.C.

HANDBOL  LA NOVA ENTITAT S’ANOMENARÀ JOVENTUT VALLAG LA LLAGOSTA
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Albert Caballero, atleta lla-
gostenc que milita a les files 
del Club Atlètic Mollet, es va 
proclamar diumenge campió 
d’Espanya de cros per equips 
de la categoria màster 45. La 
competició es va disputar a la 
localitat de Jerez de la Fronte-
ra (Cadis). 
A més, Albert Caballero va 
aconseguir el subcampionat 
individual. El de la Llagosta va 
fer un temps de 18.26. El pri-
mer classificat va ser Santiago 
De la Fuen te, del Móstoles, 

que va obtenir una marca de 
18.21. L’atleta de la nostra lo-
calitat ja va aconseguir aques-
ta temporada el Campio nat de 
Catalunya de cros de la cate-
goria màster 45 en individual 
i per  equips. 
El Club Atlètic Mollet va ser el 
primer classificat per equips 
per davant de l’Atletismo Al-
bacete i del Vino Toro CRu-
ral. Els altres atletes del club 
molletà van arribar en les 
posicion s 12a, 27a, 51a i 53a. - 
Juanjo Cintas

ATLETISME

Albert Caballero, campió 
d’Espanya de cros per equips

El primer equip del Club Es-
portiu la Llagosta va acon-
seguir dissabte la vuitena 
victòria de la temporada en 
guanyar el Barberà-Andalucía 
B per 2 a 0. Abel Varón, amb 
un gran gol, va inaugugar el 
marcador al minut 13. El 2 
a 0 definitiu el va fer David 
Bermejo al minut 81. Els lla-
gostencs ocupen la desena po-
sició al grup 12 de la Quarta 
Catalana i ara jugaran contra 
el Sabadellenca B. - J.C.

El primer equip del CE La Llagosta 
guanya i se situa en desena posició

FUTBOL  EL CONJUNT LLAGOSTENC VA DERROTAR DISSABTE EL BARBERÀ-ANDALUCÍA B

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense en-
cadena sis jornades seguides 
sense perdre, en les quals ha 
aconseguit quatre victòries i 
dos empats. En el darrer par-
tit, disputat el 8 de febrer al 
CEM El Turó, el conjunt local 
va empatar (3-3) a casa contra 
el Teià Futbol Cinc. El resultat 
va saber a poc als llagostencs, 
que, a falta de dos minuts per 
al final, guanyaven per 3 a 1.
El partit va començar amb 
una clara ocasió d’Edgar. Un 
defensa va evitar el gol amb 
el porter batut. Al minut 5, va 
intervenir amb encert el por-
ter local, Alberto. Després, el 
porter visitant va desviar un 
xut de David Soria.

Derrota al descans
Patxi va tenir dues ocasions 
molt clares als minuts 14 i 15 
després de rebre dues assis-
tències d’Edgar, però no les va 
aprofitar. Els visitants es van 
avançar al marcador al minut 
17. Alberto Joyera, exjugador 
del FS Unión Llagostense, va 
aprofitar una errada en defen-
sa per fer el 0 a 1.
La segona part va començar 
amb l’expulsió de l’entrenador 
local, David Díaz, i d’un juga-
dor visitant per una discussió. 
Al minut 4, Gerard va xutar 
una mica desviat i, quatre mi-

El FS Unión Llagostense suma 
sis jornades sense perdre

FUTBOL SALA    ELS LLAGOSTENCS JUGARAN EL 14 DE MARÇ A LA PISTA DEL BETÀNIA

Kevin, amb la pilota, i el porter Alberto, al fons. 

nuts després, David Soria va 
empatar.
Al minut 10, Kevin va fer el 2 
a 1 amb un gran xut. Poc des-
prés, el mateix Kevin va ser 
expulsat. Els visitants van bus-
car l’empat. Alberto va aturar 
un doble-penal i després va 
enviar a córner un llançament 
que anava a porteria.
Al minut 17, David Soria va fer 
una gran jugada personal i va 
marcar el 3 a 1. Els llagostencs 
van badar en el tram final del 
partit. Al minut 18, van encai-
xar el 2 a 3 i, a falta de 27 se-
gons per al final, Alberto Joye-
ra va empatar en transformar 
un doble-penal.
Després d’aquesta jornada, hi 
ha hagut una aturada a la com-
petició de lliga. El FS Unión 
Llagostense tornarà a jugar 

el 14 de març, quan anirà a la 
pista del Betània Patmos, que 
és el segon classificat amb 37 
punts. Els de la nostra localitat 
són setens amb 21 punts. 

Copa Federació
D’altra banda, a la Copa Fe-
deració, els dos sèniors del FS 
Unión Llagostense van gua-
nyar les seves eliminatòries 
de setzens de final. El primer 
equip es va imposar per 3 a 5 
a la pista del Centelles, mentre 
que el sènior B va derrotar el 
Ciutat de Granollers per 6 a 2 
en partit disputat al Complex 
Esportiu Municipal El Turó. 
En els vuitens de final, el pri-
mer equip s’enfrontarà al Tri-
nitat Nova i el sènior B, a l’Al-
belda, a partit únic. - Juanj o 
Cintas

ATLETISME

Sonia Bocanegra, bronze a 
l’estatal de clubs màster amb 
el Barcelona Atletisme
Sonia Bocanegra ha quedat 
tercera classificada al Cam-
pionat d’Espanya de clubs 
màster d’atletisme de pista 
coberta amb el Barcelona 
Atletisme. La competició va 
tenir lloc el 15 de febrer a la 
pista coberta de Sabadell.
L’atleta llagostenca va par-
ticipar en la prova dels 60 
metres llisos, va assolir la se-
tena millor marca i va sumar 
dos punts a la casella del seu 
equip per a la classificació 
general femenina. “La inten-
ció era també competir en el 
relleu, però finalment vaig 
creure prudent només par-
ticipar als 60 metres llisos 
i no forçar. Estic molt con-
tenta”, admet Bocanegra. La 
llagostenca s’havia procla-
mat abans campiona de Ca-
talunya de clubs màster d’at-
letisme en pista coberta amb 

el Barcelona Atletisme. L’atle-
ta llagostenca va participar al 
Campionat de Catalunya a la 
pista coberta de Sabadell. Bo-
canegra va córrer la prova del 
relleu 4×200 metres llisos i la 
seva formació va aconseguir 
el segon millor registre. El 
Barcelona Atletisme va gua-
nyar en la classificació general 
femenina amb un total de 60 
punts. 
D’altra banda, Bocanegra va 
quedar quarta classificada al 
Campionat de Catalunya in-
dividual màster d’atletisme. 
L’atleta llagostenca del Barce-
lona Atletisme va participar el 
23 de febrer en la prova de ve-
locitat dels 60 metres a la pista 
coberta de Sabadell, on va fer 
un registre de 8.71 segons i es 
va quedar a tan sols 23 centè-
simes de la medalla de bronze. 
- J.L.R.B.Una acció del partit contra el Barberà-Andalucía B.

El Club Deportivo La Concòr-
dia va guanyar el cap de set-
mana passat per 1 a 3 al camp 
de la Peña Madridista Iluro.  
Els gols del conjunt de la nos-
tra localitat els van marcar Ja-
vier Laguna, Cristian López i 
José Manuel Castillo.

El Viejas Glorias ocupa la dot-
zena posició al grup 1 de la 
Primera Divisió de Veterans 
amb 20 punts. Gràcies a les 
darreres victòries, els llagos-
tencs han sortit de la zona de 
descens i estan en una situació 
una mica més còmoda.  - J.C.

FUTBOL

El Viejas Glorias derrota (1-3) 
la Peña Madridista Iluro
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La passejada de la Llagosta per 
a la gent gran es va celebrar el 
dia 18 de febrer. Gairebé 200 
persones van participar en 
aquesta activitat, organitzada 
per la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Llagosta.
La sortida de l’excursió es va 
fer des del Centre Cultural, on 
es van concentrar prèviament 
persones vingudes d’Artés, de 
la Roca del Vallès i del Prat de 
Llobregat, a més d’una cin-
quantena de veïns i veïnes de 
la Llagosta. L’alcalde, Óscar 
Sierra, i la regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de la 
Llagosta, Antonia Illescas, van 
donar la benvinguda als parti-
cipants.
Després d’esmorzar i de fer 
uns exercicis d’escalfament 
davant del Centre Cultural, va 

Gairebé 200 persones participen 
a la passejada per a la gent gran

REGIDORIA   L’ACTIVITAT ES VA CELEBRAR A LA LLAGOSTA EL DIA 18 DE FEBRER

Alguns dels participants, al seu pas per la rambla.

començar la passejada en di-
recció a la zona del Castell de 
Can Taió de Santa Perpètua. 
L’activitat va finalitzar al Cen-
tre Cultural amb un dinar. 
La propera passejada se cele-
brarà l’11 de març per la Roca 
del Vallès. La cloenda del ci-

cle d’aquest any tindrà lloc a 
mitjans del mes de maig a la 
localitat de Santa Coloma de 
Gramenet. 
Aquesta temporada, com a 
novetat, totes les passejades 
per als veïns de la Llagosta són 
de marxa nòrdica. - J. Cintas

El CEM El Turó va acollir el 12 de febrer una jornada d’in-
clusió esportiva adreçada als estudiants de cinquè de Primària 
de l’Escola Les Planes. Els infants van participar en diversos 
jocs que van preparar monitors per conscienciar- los sobre la 
importància de jugar plegats amb persones amb capacitats di-
ferents. L’acte va ser organitzat per l’Ajuntament, Basketball 
Team Building Values i Global Basket. - J.C.

ESPORT ESCOLAR

Els alumnes de cinquè de 
l’Escola Les Planes participen 
en una jornada d’esport inclusiu

En un dels jocs, alguns infants van en cadira de rodes.
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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 

08centvint  I Març 2020

21 l dissabte
MÚSICA REMEMBER 80-90. 

A partir de les 23.30 h.
Asociación Rociera Andaluza.

26 l dijous
TALLER. EXPERIMENTEM AMB 

PINTURA.

Per a infants de dotze mesos a tres 
anys. (Aportació 2 euros). 
A les 17.30 h, a Can Pelegrí.
Les places són limitades. Inscripció 
a hagamostribu3@gmail.com. 
Som Tribu. 

28 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. 

Amb la participació de l’Escola 
Carmen López de Mollet del Vallès, 
la Casa de Andalucía de Rubí i 
els quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de la Llagosta.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Abril
1 l dimecres

SESSIÓ DE LACTÀNCIA. 

A les 10.30 h, a Can Pelegrí.
Som Tribu.

Març

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA.

La Llagosta captada per dues 
amigues, d’Isabel Moyano i Eva 
Redondo. De dilluns a divendres, 
de 18 a 21 h, i caps de setmana amb 
activitat.
Fins al 8 de maig, al Centre Cultural.
Foto-Club La Llagosta.

INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ.

Del 24 al 27 de març.
De dimarts a divendres, de 10 a 13 h, 
a l’Oficina de Català, i dimecres, de 
16 a 19.30 h, a Can Pelegrí.
Oficina de Català de la Llagosta.

7 l dissabte
ESPECTACLE FROZEN II.

Espectacle infantil amb els 
personatges de la pel·lícula.
A les 11.30 i a les 17.30 h, al Centre 
Cultural.
Colla dels Saltats.

LLIURAMENT RECAPTACIÓ.

La Murga lliurarà a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron la recaptació per a la 
investigació de l’ELA.
A les 12 h, al Saló de Plens.

DIA DEL SOCI. 

Dinar d’homenatge als socis de l’AC 
Galega Alborada. 
Reserves al tel. 608 592 103. 
A les 14 h, a la seu d’Alborada, carrer 
de Mogoda, 6.

8 l diumenge
FESTA DEL DIA D’ANDALUSIA.

10.45 h Cercavila flamenc.
11 h Hissada bandera d’Andalusia 
als pals de l’Ajuntament. 
11.30 h Actuacions al Centre 
Cultural. David Jiménez, a la 
guitarra, Mari Pérez i Paco Jara, al 
cant, i els quadres de ball de la Casa 
de Andalucía, Algarabía, Azahar, 
Cristina, Meritxell i Arte y coraje. 

PRESENTACIÓ EQUIPS DEL 

JOVENTUT HANDBOL.

16.15 h Presentació equips del club.
17.30 h Partit infantil masculí.
19 h Partit sènior masculí.
Poliesportiu Antonio García Robledo.

11 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 
a la Roca del Vallès. 
Tot el dia.
Inscripcions al Casal d’Avis.

12 l dijous
CINEMA.

No soy un hombre fácil, d’E. Pourrait.
A les 15 h i a les 18 h, al Centre de 
Formació de Persones Adultes.

XERRADA. ETAPES EVOLUTIVES 

Es recomana no portar als infants. 
(Aportació 2 euros). Inscripció a 
hagamostribu3@gmail.com. 
A les 17.30 h, a Can Pelegrí.
Som Tribu. 

17 l dimarts
XERRADA. 

La contaminació de l’aire.
A les 18 h, al Centre de Formació de 
Persones Adultes.

18 l dimecres
SESSIÓ DE LACTÀNCIA. 

A les 10.30 h, a Can Pelegrí.
Som Tribu.

XERRADA. CRIANT DES DE LA 

CONSCIÈNCIA FEMINISTA. 

Es recomana no portar als infants. 
(Aportació 2 euros). Inscripció a 
hagamostribu3@gmail.com. 
A les 17.30 h, a Can Pelegrí.
Som Tribu. 
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Farmàcies 
de guàrdia

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, 59
(93 024 37 39)

5 març
VILA

6 - 12 març
CARRERAS ARBAT 

13 - 19 març
NADAL

20 - 26 març
CALVO SÁNCHEZ

27 març - 2 abril
VILA

3 - 8 abril
NADAL

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dimecres, dia 11

VIDEOFÒRUM. 

La batalla de los sexos, de 
Valerie Faris i Jonathan Dayton.
A les 16 h 

L’HORA DEL CONTE.

Amb Puri Ortega.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 18

SORTIDA AL POU DE GLAÇ 

DE CAN DONADÉU.

A càrrec de Viu la Riera.
Inscripcions a la Biblioteca.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.

Amb Puri Ortega.
A les 18.30 h

Dissabte, dia 21 

DIA MUNDIAL DE LA POESIA.

A càrrec del taller creatiu de la 
Biblioteca. 
A les 12 i a les 19 h, a Ràdio La 
Llagosta.

Dissabte, dia 21

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA. 

Històries de cada dia. 
Amb contes sobre pares!
Per a infants de 0 a 5 anys.
A càrrec d’Un Conte al Sac.
A les 12 h

Dimecres, dia 25

XERRADA-TALLER. 

Mindfulness.
A càrrec de Tony Prim. 
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.

Amb Puri Ortega.
A les 18.30 h

Divendres, dia 27

CELEBRACIÓ DEL DIA 

MUNDIAL DEL TEATRE. 

Representació de tres històries 
d’avui. A càrrec del taller creatiu 
de la Biblioteca.
Informació i invitacions a la 
Biblioteca.
A les 18 h

TALLERS.

Les places als tallers són 
limitades. Cal inscriure’s a la 
mateixa Biblioteca.

TALLER CREATIU. 

Es treballa teatre, poesia i 
narrativa simultàniament, 
impartint tècniques i 
coneixements a les persones 
participants perquè puguin 
plasmar les seves idees en noves 
creacions.  
Els treballs resultants 
s’exposaran a la població en 
ocasions especials.
A càrrec de Conchi Fernández, 
dinamitzadora de la Biblioteca.
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h.

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ. 

Per a persones interessades a 
practicar el català. Coordinat per 
Conchi Fernández.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.
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Fem Poble per Xavi Herrero

“Els gats són 

molt agraïts per 

naturalesa”

Montse Segura és la nova presidenta d’Animalets, 
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de la 
Llagosta, que es dedica en cos i ànima a la cura 
de gats abandonats. Amb 43 anys, porta tota la 
vida envoltada de felins. Segura s’ha vist amb la 
necessitat de posar-se al capdavant d’una entitat 
que està necessitada de voluntaris.

Montse Segura

Què trobes en els gats?

Els animals en general són 
millors que moltes persones. 
Però els gats en concret no 
menteixen. Als gats si li caus 
bé, bé, i sinó, no, no hi ha cap 
falsedat. Són molt agraïts per 
naturalesa. La gent diu que 
són molt distants, però per 
res. Un gat sempre et donarà 
més del que tu li donis. 

Des de quan tens gats a 

prop?

De sempre. Jo vivia als afores 
de Mollet i la gent tirava els 
gats, com fan al refugi que 
deixen els gats a la porta.
Doncs allà també ho feien. 
Jo recordo tenir uns set o 
vuit anys i tenir al portal de 
casa meva més de 40 gats. 
Abans no hi havia colònies 
controlades ni l’esterilització  
ni res. Amb la meva mare 
anàvem a la carnisseria a 
demanar les sobres i les 
servíem als gats amb arròs. 

Ha canviat molt el tema des 

d’aleshores?

Ha canviat en quant al 
tema del control dels gats, 
però els abandonaments 
existeixen igual. Jo no crec 

que hagin disminuït massa. 
Continuen existint colònies 
descontrolades i aquí mateix 
ens trobem gats a la porta. 
Fins i tot estant nosaltres a 
dins netejant les gàbies, han 
entrat, han deixat la cistella 
amb el gat i han marxat 
sense dir res.  Crec que hem 
avançat en altres coses, però 
en això la població no ho ha 
fet. L’incivisme en el tracte als 
animals continua existint.

Se sap quants gats hi ha a la 

Llagosta?

Ara estem una mica darrere 
de l’Ajuntament, perquè gats 
censats i amb xip hi ha tres 
comptats. Amb els gossos 
hi ha hagut una mica més 
de sensibilització a l’hora de 
censar-los, també són més 
visibles. Amb els gats la gent 
diu que perquè els ha de 

posar el xip si no surt de casa. 
Però el dia que s’escapi, ja 
està, ja l’has vist. És un tema 
que està com abans.

La gent no sap què és tenir 

un animal a casa?

Molta gent s’imagina que són 
peluixos i no, són animals i 
com a tal fan coses bones i 
coses que no ens agrada. Aquí 
ens ve molta gent gran que 
està sola i vol un gat perquè 
li faci companyia, em sembla 
perfecte. Tenim un munt 
de gats adults, però sempre 
volen una cria. Però clar, una 
cria dona feina, li tirarà les 
figuretes, li rascarà el sofà,... 
farà coses de gatet. Un adult, 
tot això ja ho ha passat i li farà 
companyia. 

També ens trobem amb els 

animals com a regals per als 

infants.

Sí, sí,... Al desembre tens 200 
trucades demanant si us 
plau cadells de gat i, al maig 
o al juny comences a trobar 
gats per tot arreu de cinc o 
sis mesos. Gats que no tenen 
l’any, són gats regalats al 
Nadal. És molt bonic tenir-
lo o regalar-lo, però després 

s’ha de cuidar. I jo dic gats 
perquè és a on estem, però 
tinc l’experiència també dels 
conillets, que estan sent una 
altra de les invasions. El conill 
no és un animal per a infants.

Com qualificaries la societat 

actual amb la moda de tenir 

animals a casa?

Molt malament, no hi ha una 
educació prèvia. Nosaltres 
volíem fer una campanya a les 
escoles. L’Ajuntament ja tracta 
el tema dels gossos, però 
nosaltres volíem parlar també 
dels gats. Ara no podem 
perquè ens falten voluntaris. 
Però jo crec que l’educació 
no va a la par d’altres coses 
importants, com el reciclatge. 
I el tema dels animals de 
companyia està una mica al 
marge. Sembla que, com no 
són persones, no se li dona la 

suficient importància. 

La gent compra gatets, però 

costa més que n’adoptin?

Hi ha adopció, hi ha una mica 
de cultura d’adopció. Però 
la gent es creu que adoptar 
el gat és gratis. I sí, el gat és 
gratis, però quan ens entra un 
gat per la porta el primer que 
fem és portar-lo al veterinari, 
es vacuna, s’esterilitza, se’l 
posa el xip,... Tot això, abans 
que arribi l’adopció i això 
són entre 150 i 180 euros. 
Nosaltres només demanem 
que cobreixin aquesta 
despesa. A més, si tot aquest 
tractament ho fan pel seu 
compte, els sortiria per uns 
250 euros, ja que nosaltres 
tenim preu de protectora. 

Us fa falta gent a Animalets?

Sí, i no només per cuidar els 
gats. Fa falta gent per a tot. 
Per exemple, hem participat 
als pressupostos participatius, 
la proposta que va tirar 
endavant s’havia de difondre, 
el tema xarxes, ajudar a la 
paradeta per recaptar diners 
pel refugi, cuidar les plantes, 
bricolatge per fer les gàbies,... 
Hi ha moltes coses per fer.

“Recordo que 
amb set anys 
tenia al portal de 
casa meva més de 
40 gats”

“És molt bonic 
tenir un gat o 
regalar-lo, però 
després s’ha de 
cuidar ”
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