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Al capítol 
d’inversions es 
destinen més de 2,6 
milions d’euros

L’equip de govern municipal 
es planteja l’exercici pressu-
postari del 2022 com el pri-
mer de la sortida de la pandè-
mia amb la voluntat municipal 
de recuperar certa normalitat 
després de dos anys molt difí-
cils. Es manté una forta apos-
ta per les partides de serveis 
socials, garantint la seva cor-
recta prestació així com la res-
posta a les noves necessitats 
sorgides a causa de la crisi 
sanitària.

Recuperació econòmica

El pressupost del 2022 s’in-
crementa en relació al del 
2021 gràcies a l’augment dels 
ingressos, sobretot a causa 
de l’increment del suport del 
Govern Central als municipis. 
La regidora d’Hisenda, Con-
chi Jiménez, va indicar que 
“la recuperació econòmi-
ca ha permès recuperar la 
capacitat tributària normal 
de l’Ajuntament, però, tot i 
això, es vol mantenir un es-
tat d’ingressos realista, sen-
se especular amb la situació 
de creixement econòmic i 
aplicant, com fem sempre, 

el principi de prudència”. 
Per la banda de la despesa, 
aquesta augmenta per fer 
front a totes les necessitats 
que la ciutadania demanda, 
millorant els serveis que des 
de l’Ajuntament s’ofereixen, 
amb un compromís de quali-
tat que es vol reforçar.

Es mantenen els Pressupostos 
participatius com a mecanis-
me de governança que busca 
la participació de la ciutadania 
en l’administració municipal 
amb l’elecció de propostes que 
s’executaran aviat. La regidora 
d’Hisenda va explicar que hi 
ha un compromís amb l’oposi-
ció per executar els projectes 
al més aviat possible durant 
aquest any, de manera que no 
interfereixin en la campanya 
electoral del proper any.
Un dels àmbits en els quals 
es vol recuperar la normalitat 
és en la programació cultural, 

El Ple aprova un pressupost municipal 
de 14,4 milions d’euros per al 2022
L’Ajuntament de la Llagosta va aprovar el 21 d’abril el 
pressupost municipal del 2022 durant un ple extraordinari 
que es va tornar a celebrar de forma presencial després de 
dos anys de sessions virtuals per la pandèmia de la Covid-19. 
El pressupost d’aquest any serà de 14.417.919 d’euros. Està 
previst destinar a inversions 2.661.225 euros. Els grups 
municipals del PSC i de Cs van votar a favor de la proposta, 
mentre que els d’ERC i de LLEC es van abstenir. 

i també en l’àmbit de festes, 
que havien estat un dels grans 
perjudicats per la situació 
pandèmica. També es recu-
peren totes aquelles activitats 
que s’havien deixat de fer a 
causa de la pandèmia, com 
per exemple els tallers del Ca-
sal d’Avis.
Al capítol d’inversions es des-
tinaran 2.661.225 euros, que 
es distribueixen en tres eixos 
principals: la transició ener-
gètica i la millora mediam-
biental; la seguretat ciutadana 
i la millora de la via pública; i 
els equipaments municipals.
El pressupost preveu 232.000 
euros en instal·lacions de pla-
ques fotovoltaiques per a l’au-
toconsum al Complex Espor-
tiu Municipal El Turó i a Can 

Pelegrí. També està previst 
continuar amb la renovació 
d’enllumenat públic, passant 
a tecnologia led, i la instal·la-
ció de punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics, amb una 
capacitat per a vuit vehicles.
A l’apartat de seguretat ciuta-
dana es destinaran 40.000 eu-
ros per ampliar el projecte de 
càmeres de seguretat previst 
en el pressupost de 2021 i que 
encara està pendent d’execu-
ció. També hi ha una partida 
de 200.000 euros per a la mi-
llora de les instal·lacions de la 
Policia Local.
A la via pública, es destina-
ran 456.000 euros a l’asfaltat 
de carrers, renovació de pa-
viments, millora de clavegue-
ram i compra de mobiliari 

urbà com bancs o papereres.
La millora d’equipaments té 
una partida de 486.000 euros. 
Malgrat ser competència de la 
Generalitat, l’Ajuntament tam-
bé preveu realitzar millores al 
Centre de Formació d’Adults i 
als centres educatius per un 
import de 56.000 euros. 
Finalment, es fa una reserva 
de 750.000 euros per comprar 
sòl privat amb l’objectiu de 
destinar-lo a usos públics que 
donin resposta a les necessi-
tats futures de la Llagosta.
També es va aprovar el pres-
supost de l’empresa Gestió 
Municipal de Sòl i Patrimo-
ni amb uns ingressos de 
953.300,22 euros i unes des-
peses de 952.897,73. - Juanjo 
Cintas / Xavi Herrero

C/ Maria Aurèlia Campmany nº8  La Llagosta - Barcelona  - 93 560 54 81

T'hi esperem
El lloc habitual ara amb atenció al client

Truca o visita'ns
Consulta les nostres ofertes!

De Lunes a Jueves 9h a 17h - Viernes 9h a 14hGalileoIberic
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El Ple aprova el Pla director
de participació ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat, durant el ple or-
dinari del mes d’abril, el Pla 
director de participació ciuta-
dana del Consistori llagostenc. 
Es tracta d’un instrument de 
planifi cació global de l’acció 
de govern en matèria de parti-
cipació ciutadana que ajuda a 
ordenar i proposar línies estra-
tègiques d’actuació municipal 
en termes de participació.
El regidor de Participació Ciu-
tadana, Marc Ruiz, va explicar 
que “és un document com-
plet”, que recull les propostes 
de tothom que ha participat 
en el seu procés d’elaboració. 
“La participació ciutadana 
ja està fi cada en el nostre 
ADN”, va destacar Ruiz.
D’altra banda, el Ple va aprovar 
per unanimitat la determina-
ció del cànon corresponent a 
l’explotació de l’aparcament de 
camions de Can Donadéu de 
l’exercici 2021-2022, que és de 
12.578,97 euros.
També va ser aprovat el con-
tingut i la signatura del conveni 
de col·laboració per a l’elabora-

ció, la concertació, l’execució i 
el fi nançament de polítiques 
públiques de turisme amb el 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.
Una moció del PSC per mante-
nir la penalització de la terceria 
locativa (el lucre per llogar un 
espai on es prosti tue i  x a una 
persona) a la Llei Orgànica de 
garantia integral de la llibertat 
sexual va ser aprovada amb 
el vot a favor dels socialistes, 
l’abstenció de LLEC i el vot en 
contra d’ERC i Cs.
Un altra moció dels socialistes 
en defensa del reconeixement 
de l’autogovern del Sàhara Oc-
cidental i de les polítiques de 
cooperació local amb el poble 
sahrauí va ser aprovada amb el 
vot a favor del PSC i Cs, l’abs-
tenció de LLEC i el vot en con-
tra d’ERC. 
El grup municipal d’ERC va 
presentar una altra moció en 
suport al Sàhara Occidental. 
No va ser aprovada, ja que no-
més va comptar amb els vots 
favorables d’ERC i LLEC. El PSC 
i Cs van votar en contra. - J.C.

Les obres per prioritzar el 
pas de vianants per davant 
dels vehicles al carrer de Sant 
Miquel van començar el 19 
d’abril. L’actuació es porta a 
terme per tal de potenciar el 
caràcter comercial d’aquest 
carrer i oferir als vianants un 
recorregut més segur i de ma-
jor qualitat ambiental. Quan 
acabin les obres, hi haurà una 
única plataforma pavimenta-
da en la qual els vianants tin-
dran prioritat d’ús.

Molt necessària

Aquesta actuació és molt ne-
cessària per solucionar una 
vella problemàtica de voreres 
estretes que impedeixen el 
correcte pas de les persones, 
generant situacions d’inse-
guretat en envair la calçada i 
problemes de mobilitat amb 
cadires de rodes, carros de la 
compra o cotxets de bebè.
Amb la reforma, el veïnat 
veurà reduïdes les molèsties 
ocasionades pels vehicles, ja 
que el trànsit quedarà limitat 
a l’accés a aparcaments o a la 

circulació a les cruïlles amb 
els carrers de Sant Josep i de 
Santa Teresa. Aviat, al carrer 
de Sant Miquel es podrà pas-
sejar amb tranquil·litat, en un 
entorn més segur i saludable.
Els treballs, amb un pressu-
post de 394.217,22 euros, els 
executa l’empresa Agustí Ma-
soliver i es perllongaran du-
rant quatre mesos. Quedaran 
completats amb la reforma 

VIA PÚBLICA
L’actuació compta amb un termini d’execució de quatre mesos

En marxa les obres de millora
del carrer de Sant Miquel

integral de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua i unes noves xar-
xes d’enllumenat públic i de 
clavegueram.
S’anirà publicant tota la in-
formació que generi aquesta 
obra del carrer de Sant Miquel 
en un espai web que ha habi-
litat l’Ajuntament al qual s’ac-
cedeix des de l’adreça https://
www.llagosta.cat/obra-publi-
ca/. - J. Cintas

Els plens tornen a ser presencials. 

Obres de millora del carrer de Sant Miquel.

OCUPACIÓ

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha obert la convocatòria per 
cobrir diferents llocs de tre-
ball temporals en el marc dels 
plans d’ocupació 2022. Tots els 
llocs de treball són de jornada 
completa durant sis mesos.
Els contractes que es faran se-
ran dos operaris o operàries de 
brigada d’obres, una persona 
tècnica de prevenció de riscos 
laborals i un tècnic o tècnica 
superior en Dret. Les sol·lici-
tuds es poden presentar fi ns al 
dia 9 de maig a l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Ciutadania o bé a la seu 

electrònica a través del tràmit 
Sol·licitud de participació en 
procés selectiu de plans d’ocu-
pació 2022.
Per consultar la documentació 
de la convocatòria i presentar 
les instàncies corresponents, 
les persones interessades po-
den adreçar-se a l’apartat d’avi-
sos del web municipal (www.
llagosta.cat). 
Tota la informació que es ge-
neri durant tot el procés se-
lectiu es publicarà al Tauler 
d’Anuncis del web de l’Ajunta-
ment. - X.H.

L’Ajuntament convoca
els plans d’ocupació 2022

El 27 d’abril, es va celebrar la 
passejada per la Llagosta en el 
marc del cicle de marxa nòrdi-
ca que organitza la Diputació 
de Barcelona amb la col·la-
boració dels ajuntaments. En 
aquesta activitat, organitzada 
per la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
van participar persones de les 
poblacions de Navarcles, Sant 
Climent de Llobregat, Igualada 
i la Llagosta. L’alcalde, Óscar 
Sierra, els va donar la benvin-
guda davant del Centre Cul-
tural. Després d’uns exercicis 
d’escalfalment, va començar la 
sortida.
Durant la passejada, de poc 
més de vuit quilòmetres, es va 
visitar l’entorn del Castell de 

SOCIETAT
Hi van participar persones de quatre poblacions

La Llagosta va acollir la sortida 
de marxa nòrdica el 27 d’abril 

Un moment de la passejada per l’avingunda de l’Onze de Setembre.

Can Taió i la zona de Can Cla-
pés, a Santa Perpètua de Mo-

goda. La sortida va fi nalitzar al 
Centre Cultural. - J.C.
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La Llagosta va commemorar 
dimarts els 50 anys de biblio-
teca pública a la nostra localitat 
amb una exposició fotogràfi ca, 
un vídeo amb la història de les 
cinc dècades i un homenatge 
a les persones voluntàries, a 
l’antic personal de la Bibliote-
ca i als usuaris. La primera bi-
blioteca pública de la Llagosta 
va ser inaugurada el 3 maig de 
1972 al carrer de Santa Teresa.

Exposició fotogràfi ca

Les activitats de commemora-
ció es van iniciar a la Biblio te-
ca, que, des del 1994, està ubi-
cada a Can Pelegrí. En aquest 
espai es va inaugurar una ex-
posició fotogràfi ca sobre els 
50 anys de biblioteca pública. 
Després, els actes es van tras-
lladar al Centre Cultural. “La 
data d’avui no era una ca-
sualitat, era molt simbòlica 
perquè justament a les set 
de la tarda se celebren els 50 
anys de la biblioteca pública 
de la Llagosta”, explicava el 
director de la Biblioteca, Ángel 
Fernández.

CULTURA
El Centre Cultural va acollir dimarts l’acte central

Celebració dels 50 anys de
biblioteca pública a la Llagosta

L’alcalde, Óscar Sierra, va 
agrair la tasca al personal de 
la Biblio teca i a totes aquelles 
persones que hi col·laboren. 
“Avui hi havia un Centre Cul-
tural ple de gom a gom i s’ha 
pogut fer una menció espe-
cial a totes aquelles perso-
nes que fan possible que la 
Biblioteca funcioni correc-
tament”, va dir Sierra, que va 

afegir que “cal ser atractius 
també per als joves, que a 
la Biblioteca poden trobar 
tota la informació que poden 
buscar en un mòbil”. - J.L.R.B.

La Biblioteca acull una exposició fotogràfi ca. 

El grup promotor de la refor-
ma de l’skateparc del Parc Po-
pular es va reunir el 29 d’abril. 
La regidora de Joventut, Núria 
Guerrero, i tècnics municipals 
van participar en la trobada 
amb representants del col·lec-
tiu d’skaters de la Llagosta per 
continuar treballant en el nou 
skateparc de la nostra locali-
tat, que substituirà les actuals 
instal·lacions.
En la reunió es va intercan viar 
informació sobre el procés 
que ha de seguir el projecte i la 
següent construcció de l’ska-
teparc. Els skaters van posar 
sobre la taula algunes idees, 
que es podrien incorporar en 
el seu disseny. L’Ajuntament 
contractarà ara una empresa 
especialitzada per redactar el 

JOVENTUT
El col·lectiu local d’skaters ha fet les seves propostes

Trobada per defi nir el nou 
skateparc de la Llagosta

projecte, incorporant l’apor-
tació dels usuaris. Després, 
s’iniciarà el procés per adjudi-
car la seva execució. Està pre-

vist que el nou skateparc tin-
gui una major dimensió i més 
elements per practicar aquest 
esport. - X. Herrero

Escaneja aquest codi 
i podràs veure el 
vídeo dels 50 anys de 
biblioteca pública a 
la Llagosta



CARTELLS FINALISTES CONCURS FESTA MAJOR 2022

Votacions del 6 al 22 de maig al web www.llagosta.cat/votacionscartells
Per votar al web, és necessari registrar-se amb un compte de correu electrònic

També es pot votar presencialment a l’OAC ensenyant el DNI
Poden votar totes les persones empadronades a la Llagosta majors de 16 anys
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Nova notària. Des de fa unes setmanes, la Llagosta compta 
amb una nova notària. Es tracta d’Aurora Carrillo Galisteo. La No-
taria de la nostra localitat està ubicada a la tercera planta del nú-
mero 4 de la plaça d’Antoni Baqué. 

SOCIETAT

SALUT

El Centre d’Atenció Primària de 
la Llagosta està portant a terme 
unes sessions psicoeducatives 
setmanals adreçades a per-
sones a partir de 18 anys que 
pateixen ansietat o depressió 
lleu i moderada. Les sessions 

Sessions psicoeducatives en 
grup al CAP de la Llagosta

van començar el 26 d’abril i se 
celebren al mateix ambulatori 
de la nostra localitat.
Aquesta activitat pretén ajudar 
a les persones participants a 
conèixer millor què els passa 
i com gestionar-ho, a disposar 

d’eines per millorar el benes-
tar personal i a practicar tèc-
niques de relaxació i de gestió 
emocional. Anna Pou, referent 
de benestar emocional del CAP 
de la Llagosta, és la professio-
nal que conduirà les 10 ses-
sions previstes. Les persones 
interessades han de progra-
mar una cita amb el seu equip 
de professionals de referència 
del CAP de la Llagosta, ja sigui 
de medicina o d’infermeria. 

La Casa de Andalucía de la 
Llagosta recuperarà aquest 
any el Concurs de Cante Jon-
do Ciutat de la Llagosta. El 
certamen, que arriba a la 37a 
edició, estarà dedicat a Rafael 
Fernández, un cantaor que ha 
participat en moltes ocasions 
en el concurs de cante jondo 
de la nostra localitat i que ha 
estat premiat en algunes edi-
cions.

La fi nal, l’11 de juny

Les quatre preliminars se ce-
lebraran els dies 6, 13, 20 i 27 
de maig a partir de les 21 ho-
res al Centre Cultural. La fi nal 
tindrà lloc l’11 de juny també 
al Centre Cultural. Aquell dia 
actuaran primer els quadres 
de ball de la Casa de Andalu-
cía de la Llagosta i després els 
cinc fi nalistes.
En aquesta ocasió, la Casa de 
Andalucía ha augmentat en 
300 euros el premi per al gua-
nyador. Així, el primer premi 

està dotat amb 1.500 euros. 
El segon classifi cat rebrà 600 
euros; el tercer, 400 i el quart i 
el cinquè, 200.
El Concurs de Cante Jondo 
Ciutat de la Llagosta compta 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Llagosta i de la 

CULTURA
La primera preliminar se celebrarà el dia 6 de maig

Convocat el 37è Concurs de 
Cante Jondo de la Llagosta

Diputació de Barcelona. “Te-
nim moltes ganes de tornar 
a celebrar el concurs”, ha dit 
la vicepresidenta de la Casa 
de Andalucía, Yolanda Picó. El 
darrer certamen, celebrat el 
2019, el va guanyar la sevilla-
na Rocío Serrano. - J. Cintas

Una imatge d’una edició anterior del concurs. 

SOCIETAT

L’11,71% dels residents
a la Llagosta són estrangers

L’11,71% de les persones que 
viuen a la Llagosta són es-
trangeres, segons l’Observato-
ri-Centre d’Estudis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
amb dades del padró a 1 de 
gener del 2021. La nostra lo-
calitat comptava en aquell mo-
ment amb 13.259 habitants, 
1.553 dels quals eren estran-
gers. Respecte al 2020, hi havia 
censades 87 persones estran-
geres menys. La majoria dels 
estrangers de la Llagosta pro-
cedeixen del Marroc, Bolívia o 
el Pakistan.

Dades de la comarca

La població estrangera resi-
dent al Vallès Oriental era de 
39.311 persones a 1 de gener 
del 2021, xifra que represen-
ta el 9,5% de la població de la 
comarca, percentatge inferior 
al de Catalunya (16,1%) i al de 
l’àmbit metropolità (15,6%). El 
nombre d’estrangers ha cres-

cut al voltant del 0,57% a la co-
marca. Canovelles segueix sent 
el municipi amb més població 
d’origen estranger (19,13%), 
seguit de Granollers (14,47%), 
Mollet del Vallès (11,72%) i la 
Llagosta (11,71%).
Per contra, els municipis amb 
un percentatge inferior de po-
blació d’origen estranger són 
Santa Maria de Martorelles 
(1,93%), Lliçà d’Amunt (3,19%) 
i Lliçà de Vall (3,40%). Si s’ob-
serva la variació interanual re-
lativa, els municipis on més ha 
crescut la població estrangera 
són Vallromanes (+30,61%), 
Lliçà de Vall (+19,79%) i Sant 
Pere de Vilamajor (+15,68%). 
Per contra, on més s’ha re duït 
la població estrangera és a 
Campins (-18%), Santa Maria 
de Martorelles (-19,05%) i Ta-
gamanent (-16,67%). Les tres 
principals nacionalitats més 
presents a la comarca són la 
marroquina, la senegalesa i la 
romanesa. - Juanjo Cintas



8 ACTUALITAT Núm 91 | Maig 2022 
lallagostainforma.cat 

L’Ajuntament de la Llagosta 
va instal·lar el 13 d’abril els 
primers cathotels a la nos-
tra localitat. Aquesta va ser 
la proposta que va guanyar la 
primera edició dels pressu-
postos participatius. L’entitat 
local Animalets va presentar 
la idea amb el títol de Dignifi -
car les colònies de gats.
En total, a la nostra població, 
hi haurà en funcionament sis 
cathotels. Quatre van ser ins-
tal·lats el 13 d’abril i els altres 
dos, el 19 d’abril.

Més sans i segurs

Dos estan ubicats a l’aparca-
ment del Complex Esportiu 
Municipal El Turó i els altres 
quatre estan situats als car-
rers de la Indústria, de Cada-
qués, de Barcelona i de Vic.
Els cathotels no es posaran en 
marxa encara. Abans, s’han 
de pintar i s’han de col·locar 
els corresponents cartells in-

formatius. Està previst que 
entrin en funcionament en els 
propers dies.
Dignifi car les colònies de gats 
va ser la proposta més vota-
da dels primers pressupostos 
participatius amb 380 vots, el 
15,95% del total. Amb aques-

SOCIETAT
Els contenidors es posaran en marxa en els propers dies

L’Ajuntament instal·la sis 
cathotels a la nostra localitat

ta acció es pretén assegurar 
que els gats de carrer estiguin 
en condicions més sanes i 
segures. Els sis contenidors 
reciclats funcionaran com a 
menjadors i resguard de les 
diferents colònies de gats que 
hi ha a la població. - J. Cintas

L’Institut Marina i l’Ajunta-
ment de la Llagosta van lliurar 
el 22 d’abril els premis als mi-
llors treballs de recerca dels 
alumnes de segon curs de Ba-
txillerat. En total, van ser qua-
tre els premis concedits.
El millor treball en la temàtica 
la Llagosta va ser Problemàtica 
dels plàstics a les aigües continen-
tals, d’Ester Sánchez. L’alumna 
fa un anàlisi dels mesoplàstics 
i microplàstics al tram del riu 
Besòs que passa per la Lla-
gosta. En altres temàtiques, 
el millor treball va ser Roba 
marques, de Sergi Rodríguez, 
que analitza com la publicitat 
de roba afecta en el procés de 
compra dels adolescents. 
A més del diploma de reco-
neixement, els dos estudiants 
van rebre una tauleta electrò-
nica i un abonament d’un mes 
per al Complex Esportiu Mu-

EDUCACIÓ
Cinc estudiants van ser guardonats durant l’acte

Premiats els millors treballs 
de recerca de l’INS Marina 

nicipal El Turó. També es va 
premiar, en temàtica científi -
co-tecnològica, Pau Isabel i el 
treball Són autèntics els aliments 
que consumim? i, en temàtica 

humanística-social, Júlia Pas-
cual i Mireia Sánchez per Una 
vida amb TOC. Durant l’acte 
també es van donar els premis 
dels Jocs fl orals. - X. Herrero

Estudiants de Les Planes
van visitar l’Ajuntament

EDUCACIÓ

Les dues classes de quart de 
Primària de l’Escola Les Planes 
van visitar l’Ajuntament de la 
Llagosta el dia 3 de maig. Van 
ser rebuts per l’alcalde, Óscar 
Sierra, que els va acompanyar 
durant la seva estada a les de-
pendències municipals.  Sobre 
un plànol, Sierra els va explicar 

alguns aspectes de la nostra 
localitat. Després, l’alcalde els 
va remarcar la importància 
de reciclar els residus que es 
generen a casa. La visita va fi -
nalitzar, com és habitual, amb 
l’alcalde responent les pregun-
tes que li va fer l’alumnat sobre 
diverses matèries. - J.C.

Quart A de l’Escola Les Planes.

Quart B de l’Escola Les Planes.

Un dels cathotels, al carrer de Vic.

Els premiats, amb l’alcalde i la directora de l’INS Marina.



La plaça d’Antoni Baqué va ser 
l’epicentre de la Diada de Sant 
Jordi a la Llagosta amb la ven-
da de llibres i roses. En aquest 
espai es van instal·lar l’AMPA 
de l’Institut Marina, l’AMPA de 
l’Escola Gilpe, Animalets, As-
payfacos, l’Associació Juvenil 
contra l’LGTBI-fòbia, el Club 
Bàsquet La Llagosta 2017 i 
Resistència Literària. 
Durant la Diada, es van orga-
nitzar algunes activitats per 
a la ciutadania, com un taller  
de punts de llibre que va mun-
tar  l’Associació Juvenil contra 
l’LGTBI-fòbia, que s’estrenava 
enguany amb una parada per 
Sant Jordi i que va comptar 
amb la col·laboració de la Bi-
blioteca de la Llagosta. 
Animalets va fer una recollida 
d’aliments i materials per al 
seu refugi. Autors i autores de 
Resistencia Literària van sig-
nar llibres. 

Actes de la Biblioteca

Entre les novetats d’enguany, 
La Carpa Espai Cultural va ce-
lebrar un espectacle per Sant 
Jordi al Centre Cultural amb 
més de 200 assistents. S’hi va 
representar Sant Jordi, la histo-
ria peor contada.
A la tarda, Ràdio La Llagosta 
va emetre un programa espe-
cial de Sant Jordi, preparat pel 
grup d’activitats de la Bibliote-
ca de la Llagosta. 
La Biblioteca va traslladar la 
seva parada, amb la fi ra de re-
vistes i el lliurament dels pre-

de Sant Jordi. Els 660 punts 
de llibre participants van ser 
exposats fi ns al 30 d’abril a 
la Biblioteca de la Llagosta. 
La jornada de Sant Jordi a la 

mis de punts de llibre a Can 
Pelegrí per la previsió de pluja.
En aquesta ocasió, els gua-
nayadors del concurs han 
estat: de primer a segon de 
Primària, Alicia Palmero, de 
l’Escola Gilpe; de tercer a quart 
de Primària, Marina García, de 
l’Escola Sagrada Família; de 
cinquè a sisè de Primària, Da-
niel de Diego, de l’Escola Sa-
grada Família; de primer a se-
gon d’ESO, Aran Pacheco, del 
Col·legi Balmes; i de tercer a 
quart d’ESO, Isabella Jiménez, 
del Col·legi Balmes.

660 punts de llibre

S’hi van presentar 660 punts 
de llibre, 73 més que a l’edició 
passada. La temàtica habitual 
dels dibuixos va ser novament 
Sant Jordi i els seus protago-
nistes, com ara les princeses, 
els dracs, els llibres o les ro-
ses. Enguany, la Biblio teca va 
recomanar fer punts de llibres 
que poguessin commemorar 
els 50 anys de biblio teques 
públiques a la nostra locali-
tat. El jurat del concurs estava 
format per representants dels 
centres educatius de la pobla-
ció i personal de l’Ajuntament 
de la Llagosta i de la mateixa  
Biblioteca.
Els punts vencedors han estat 
impresos i seran utilitzats per 
la Biblioteca durant tot l’any. 
Els seus autors van rebre un 
diploma i un petit lot de llibres 
el dia 23 d’abril durant els ac-
tes de celebració de la Diada 

CULTURA
La Biblioteca va lliurar els premis del Concurs de punts de llibre

La Llagosta va celebrar la Diada de 
Sant Jordi amb diferents activitats
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CULTURA

El Centre de Formació 
d’Adults (CFA) de la Llagos-
ta ha publicat la revista de 
Sant Jordi, que inclou els 
treballs de l’alumnat gua-
nyadors del Concurs Lite-
rari i de Portades de Sant 
Jordi del 2022. El centre 
formatiu va celebrar el 20 
d’abril l’acte de presentació 
de la revista en un format 
virtual amb una videocon-
ferència. La jornada es va 
iniciar amb una videocon-
ferència i un debat entre 
l’alumnat i el professorsat i 
l’escriptora Gemma Lienas.
Els guanyadors del certa-
men de l’Escola d’Adults de 
la Llagosta han estat, en ca-
talà, Josefi na Poderoso, en 
la categoria Vapor; Joana 
García, en Elèctric; i Daniel 
Rubio, en Bala. En castellà, 
Abdelhamid Bouyamad, en 
Vapor; Maika, en Elèctric; i 
Maritza Venegas, en Bala. 
En francès, Esther Asen-
sio Pérez, en Vapor; Jordi 
Morales, en Elèctric; i Dia-
na Velasquez, en Bala. En 
anglès, Hamara Coulibaly i 
Jefi  Aguilar, en Vapor; Sil-
via Rivera, en Elèctric; Pau 
Zamora, en Bala i Cristina 
Garcerán, accèssit de Bala.
Pel que fa al certamen de 
portades, els guanyadors 
han estat Cristina Vaqueri-
zo, en Vapor, i Eduardo de 
Guglielmo, en Elèctric. La  
categoria Bala ha quedat 
deserta. - J.L.R.B.

El Centre de 
Formació 
d’Adults edita 
una revista per 
Sant Jordi

La imatge amb els guanyadors del Concurs de punts de llibre.

Alguns dels autors locals que van signar llibres el 23 d’abril. 

Biblioteca va continuar amb 
una Hora del Conte especial, 
que va anar a càrrec de Puri 
Ortega. - José Luis Rodríguez 
Beltrán
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L’Ajuntament de la Llagosta 
va instal·lar el 13 d’abril els 
primers cathotels a la nos-
tra localitat. Aquesta va ser 
la proposta que va guanyar la 
primera edició dels pressu-
postos participatius. L’entitat 
local Animalets va presentar 
la idea amb el títol de Dignifi -
car les colònies de gats.
En total, a la nostra població, 
hi haurà en funcionament sis 
cathotels. Quatre van ser ins-
tal·lats el 13 d’abril i els altres 
dos, el 19 d’abril.

Més sans i segurs

Dos estan ubicats a l’aparca-
ment del Complex Esportiu 
Municipal El Turó i els altres 
quatre estan situats als car-
rers de la Indústria, de Cada-
qués, de Barcelona i de Vic.
Els cathotels no es posaran en 
marxa encara. Abans, s’han 
de pintar i s’han de col·locar 
els corresponents cartells in-

formatius. Està previst que 
entrin en funcionament en els 
propers dies.
Dignifi car les colònies de gats 
va ser la proposta més vota-
da dels primers pressupostos 
participatius amb 380 vots, el 
15,95% del total. Amb aques-

SOCIETAT
Els contenidors es posaran en marxa en els propers dies

L’Ajuntament instal·la sis 
cathotels a la nostra localitat

ta acció es pretén assegurar 
que els gats de carrer estiguin 
en condicions més sanes i 
segures. Els sis contenidors 
reciclats funcionaran com a 
menjadors i resguard de les 
diferents colònies de gats que 
hi ha a la població. - J. Cintas

L’Institut Marina i l’Ajunta-
ment de la Llagosta van lliurar 
el 22 d’abril els premis als mi-
llors treballs de recerca dels 
alumnes de segon curs de Ba-
txillerat. En total, van ser qua-
tre els premis concedits.
El millor treball en la temàtica 
la Llagosta va ser Problemàtica 
dels plàstics a les aigües continen-
tals, d’Ester Sánchez. L’alumna 
fa un anàlisi dels mesoplàstics 
i microplàstics al tram del riu 
Besòs que passa per la Lla-
gosta. En altres temàtiques, 
el millor treball va ser Roba 
marques, de Sergi Rodríguez, 
que analitza com la publicitat 
de roba afecta en el procés de 
compra dels adolescents. 
A més del diploma de reco-
neixement, els dos estudiants 
van rebre una tauleta electrò-
nica i un abonament d’un mes 
per al Complex Esportiu Mu-

EDUCACIÓ
Cinc estudiants van ser guardonats durant l’acte

Premiats els millors treballs 
de recerca de l’INS Marina 

nicipal El Turó. També es va 
premiar, en temàtica científi -
co-tecnològica, Pau Isabel i el 
treball Són autèntics els aliments 
que consumim? i, en temàtica 

humanística-social, Júlia Pas-
cual i Mireia Sánchez per Una 
vida amb TOC. Durant l’acte 
també es van donar els premis 
dels Jocs fl orals. - X. Herrero

Estudiants de Les Planes
van visitar l’Ajuntament

EDUCACIÓ

Les dues classes de quart de 
Primària de l’Escola Les Planes 
van visitar l’Ajuntament de la 
Llagosta el dia 3 de maig. Van 
ser rebuts per l’alcalde, Óscar 
Sierra, que els va acompanyar 
durant la seva estada a les de-
pendències municipals.  Sobre 
un plànol, Sierra els va explicar 

alguns aspectes de la nostra 
localitat. Després, l’alcalde els 
va remarcar la importància 
de reciclar els residus que es 
generen a casa. La visita va fi -
nalitzar, com és habitual, amb 
l’alcalde responent les pregun-
tes que li va fer l’alumnat sobre 
diverses matèries. - J.C.

Quart A de l’Escola Les Planes.

Quart B de l’Escola Les Planes.

Un dels cathotels, al carrer de Vic.

Els premiats, amb l’alcalde i la directora de l’INS Marina.
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El diputat delegat de Joventut
va visitar la Llagosta

JOVENTUT

L’alcalde, Óscar Sierra, es va 
reunir el 7 d’abril amb el di-
rector de l’Escola Municipal 
de Música de la Llagosta, Jordi 
Batanas, per explicar el procés 
de participació de Can Baqué 
durant el qual es va decidir 
que s’havia d’ubicar aquest 
centre educatiu a la masia. La 
trobada va tenir lloc a l’edifi ci 
administratiu de l’Ajuntament 
i va comptar també amb l’as-
sistència del regidor de Parti-
cipació Ciutadana, Marc Ruiz, 
i del de Cultura, Fran Ruiz.

Oportunitat única

L’alcalde va explicar el pro-
jecte de remodelació de Can 
Baqué. La primera i la segona 
planta es destinaran a l’Esco-
la de Música. L’equipament 
també tindrà uns usos com-
plementaris en la planta baixa 
amb espais per a exposicions, 
sales de projeccions d’audio-
visuals i per a la memòria 
històrica. “Hem explicat al 
director de l’Escola de Músi-
ca com ha estat el procés de 

participació ciutadana i ara 
des de l’escola ens han d’ex-
plicar les seves necessitats”, 
ha indicat Óscar Sierra.
“Tenim una oportunitat úni-
ca perquè l’escola es traslla-
di a un entorn ideal que co-
breixi totes les necessitats 
que tenim”, va dir Jordi Bata-
nas. “Tota la gent involucra-

CULTURA
Entre responsables municipals i el director del centre

Reunió amb l’Escola de Música 
sobre la masia de Can Baqué

da en el projecte està molt 
motivada perquè el resultat 
sigui bo per a l’Escola de 
Música i per al municipi”, va 
afegir. L’Ajuntament treballa 
ara en la redacció del projecte 
arquitectònic per fer un con-
curs públic i decidir el millor 
projecte per a la masia de Can 
Baqué. - José Luis Rodríguez

La reunió celebrada el 7 d’abril. 
Javier Silva, diputat delegat 
de Joventut de la Diputació de 
Barcelona, va visitar a fi nals 
de març el Servei d’Informació 
Juvenil, situat a la planta bai-
xa de Can Pelegrí, i va poder 
conèixer la masia de Can Ba-
qué. Silva va estar acompanyat 
per l’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, i va signar en el 
llibre d’honor de l’Ajuntament.
L’alcalde va explicar a Silva el 
funcionament del Servei d’In-
formació Juvenil i l’interès de 
l’Ajuntament a millorar i am-
pliar l’atenció que s’ofereix als 

joves. En aquest sentit, Sierra 
ha avançat que sol·licitaran a 
la Diputació de Barcelona un 
estudi per conèixer les neces-
sitats de la joventut de la Lla-
gosta. L’informe permetrà sa-
ber els recursos necessaris per 
treballar en temes com l’eman-
cipació, l’ocupació laboral o 
l’educació. Una altra qüestió 
que posarà sobre la taula l’es-
tudi serà la dels equipaments i 
instal·lacions per poder portar 
a terme l’activitat juvenil i els 
programes adreçats als joves. - 
Xavi Herrero

L’Ajuntament de la Llagosta 
està instal·lant un sistema de 
climatització al Mercat Muni-
cipal. La previsió és que a l’es-
tiu ja estigui en funcionament.
Es tracta del primer sistema 
de climatització que tindrà 
aquest equipament. La fi rma 
Master Cold s’encarrega de 
l’operació per un import total 
de 108.955,60 euros. 

Altres millores

A més de la col·locació dels 
tubs, al sostre, i d’una màqui-
na, amb la corresponent inso-
norització, que generarà fred 
i calor, a la coberta del Mercat 
Municipal, també es faran di-
ferents accions per millorar 
l’aïllament de l’edifi ci. Està 

COMERÇ
L’operació estarà fi nalitzada abans del proper estiu

Instal·lació al Mercat del
primer sistema de climatització

previst reparar fi nestres i fer 
algunes actuacions en les por-
tes d’entrada amb la col·loca-

ció d’unes cortines. També es 
faran algunes millores en la 
instal·lació elèctrica. - J.C.

Una part dels tubs del sistema de climatització.

El diputat, amb l’alcalde, a Can Pelegrí.

VIA PÚBLICA

L’Ajuntament col·loca una
xarxa a la pista d’Anne Frank

L’Ajuntament de la Llagosta ha instal·lat una xarxa perimetral a 
la pista poliesportiva que hi ha a la plaça d’Anne Frank. D’aques-
ta manera, es vol fer compatible la pràctica d’esports en aquest 
equipament amb l’ús del parc infantil que hi ha al costat, amb les 
terrasses dels bars i amb les persones que passegen per la zona o 
seuen en els bancs. Fins ara, en determinades ocasions, les pilo-
tes sortien fora de la pista amb força i provocaven molèsties a les 
persones que hi havia en les immediacions. - J.C.



La Peña Madridista de la Lla-
gosta va guanyar la 22a Lliga 
de dòmino de la nostra locali-
tat, que es va iniciar al setem-
bre i va comptar amb un total 

de sis equips i un centenar de 
jugadors. El 2 d’abril, es va fer 
l’acte de cloenda de la tempo-
rada amb el lliurament dels 
premis amb l’assistència de 

l’alcalde, Óscar Sierra, i dels 
regidors Mariano García i Jor-
di Jiménez. 
La Peña Madridista es va pro-
clamar campiona, seguida del 

Bar Ramiro i de l’Entidad Do-
minó La Llagosta B. 
A la Copa de la lliga, el Bar Ra-
miro va ser el campió i l’En-
tidad Dominó La Llagosta A, 

La Peña Madridista, campiona de
la 22a Lliga de dòmino de la Llagosta
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SOCIETAT
El Bar Ramiro va aconseguir la primera posició en la competició de Copa

sub campiona. També van 
par  ticipar els equips del Casal 
d’Avis i de la Casa del Pueblo. 
“Aquesta temporada hem 
estat dos equips menys per 
l’afectació del coronavirus, 
a més hem hagut de pospo-
sar algunes jornades, però 
aquesta és una lliga oberta 
i tothom pot participar”, ha 
explicat Benito García, res-
ponsable de la Lliga de dòmi-
no de la Llagosta, que es juga 
cada dissabte, en format de lli-
gueta a cadascuna de les seus 
de les entitats participants. 
“Hi ha molt bon ambient en-
tre les entitats, cadascuna 
suma més d’una quinzena 
de jugadors, ens ho passem 
molt bé”, ha assenyalat Gar-
cía. - José Luis Rodríguez

Programació
d’espectacles

Centre
Cultural 

LA LLAGOSTA

Dissabte, 4 de juny, a les 19 h
Entrades anticipades: 7 euros

Entrades taquilla: 9 euros

Venda d’entrades a 
www.llagosta.cat/entrades

i a l’Oficina d’Atenció a la Ciutatania
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Kids&Us Santa Perpètua · 08130 Santa Perpètua de Mogoda
T. 93 574 32 25 · santaperpetua@kidsandus.es

Matrícules 
Obertes
2022-2023

Anglès a partir d’1 any

Born to  be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.
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El Club Deportivo La Concor-
dia va guanyar diumenge per 
2 a 4 a la pista de la Penya 
Esplugues i s’ha assegurat de 
forma matemàtica la seva par-
ticipació en la propera edició 
de la Copa de la Reina quan 
encara falten tres jornades 
per fi nalitzar la lliga. Mari-
na va marcar dos gols i Paula 
Jiménez i Marta Coll, un ca-
dascuna. La Concordia ocupa 
la setena posició en el grup 2 
de la Segona Divisió espanyo-
la. El proper cap de setmana, 
hi haurà jornada de descans. 

Es trenca la ratxa

La jornada anterior, es va tren-
car la bona ratxa de la  Concor-
dia, que havia encadenat vuit 
jornades seguides sense de-
rrota, amb cinc victòries i tres 
empats. L’equip que entrena 
Jaime Martínez va caure per 1 
a 3 contra el Castelldefels. Du-
rant la primera part, les bones 

FUTBOL SALA
Les de Jaime Martínez guanyen la Penya Esplugues (2-4)

La Concordia s’assegura
plaça en la Copa de la Reina

intervencions de Mònica van 
permetre mantenir a zero la 
porteria local. 
Al minut 1 de la represa, el 
Castelldefels va fer el 0 a 1. 
Dos minuts més tard, les visi-
tants van aprofi tar una errada 
defensiva per marcar el 0 a 2. 

Kau va retallar distàncies im-
mediatament, però el Castell-
defels va fer l’1 a 3.
Júlia Sanz, portera de La Con-
cordia, disputa aquesta set-
mana el Campionat d’Espanya 
sub-19 de seleccions autonò-
miques. - Juanjo Cintas

Naiara controla la pilota davant d’una defensora del Ripollet. 

El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 va guanyar el 
cap de setmana passat per 52 
a 53 a la pista de Les Franque-
ses B. El primer quart va fi na-
litzar amb un marcador de 8 a 
11. Al descans, els llagostencs 
dominaven per sis punts (19-
25). Al tercer quart, tot es va 
igualar molt, però els de la 
nostra localitat van mantenir 
un mínim avantatge (40-42). 
El darrer quart va ser molt dis-
putat. El CB La Llagosta 2017 
va arribar a perdre per 52 a 
51, però va anotar una cistella 
que li va donar el triomf.
El conjunt llagostenc recupera 
la segona posició del grup, que 
havia perdut la jornada ante-
rior en caure a la pista de la 
Roca per 58 a 53. El CB La Lla-
gosta 2017 suma disset victò-
ries i cinc derrotes i està em-
patat amb el tercer classifi cat, 

BÀSQUET
Els llagostencs derroten per un punt el CB Les Franqueses B

El CB La Llagosta 2017
recupera la segona posició

el Vilassar de Mar. El líder és 
el Sant Crist, amb dinou par-
tits guanyats i tres de perduts. 
El proper cap de setmana, 
l’equip de la nostra localitat 

rebrà precisament la visita del 
Vilassar de Mar amb la segona 
posició del grup en joc quan 
només falten dues jornades 
per acabar la lliga. - J.C. 

El conjunt llagostenc està fent una gran temporada. 

FUTBOL

El primer equip del Club Esportiu La Llagosta jugarà dissabte a 
casa contra el cuer del grup 11 de la Quarta Catalana, l’Atlètic 
Lliçà d’Amunt. El conjunt de la nostra localitat ocupa la novena 
posició amb 40 punts. 
Dimarts, en partit ajornat va perdre a casa contra el Sentmenat 
per 2 a 3. Els visitants es van avançar amb dos gols als minuts 14 
i 20. A la segona part, Cristian va reduir les diferències. En el tram 
fi nal del partit, el Sentmenat va marcar l’1 a 3 i Sergi Rodríguez va 
fer el 2 a 3 defi nitiu. El cap de setmana, La Llagosta va caure per 4 
a 3 al camp del Corró d’Amunt, el segon classifi cat. - J.C.

El CE La Llagosta rep la visita 
del cuer, l’Atlètic Lliçà d’Amunt

JUDO

Dos bronzes en el Campionat 
de Catalunya infantil i cadet
Mark Bienvenido i Samuel 
García, de l’AE Karate-Judo 
La Llagosta, van guanyar una 
medalla de bronze cadascun 
en els Campionats de Catalu-
nya de judo infantil i cadet. El 
campionat català va tenir lloc 
el 2 d’abril al CEM Mundet de 
Barcelona.
El club llagostenc es va pre-
sentar amb un grup nombrós 
en les categories infantil i ca-
det. En infantil, Mark Bienve-
nido va aconseguir la medalla 
de bronze en la categoria de 
més de 66 quilos. També van 
participar Daniel Ivancea, Erik 
Gavaldà, Aina Sotodosos i Joel 

Linares. Aquest últim va que-
dar en un meritori cinquè lloc.
En categoria cadet, Samuel 
García es va penjar una me-
dalla de bronze en menys de 
66 quilos. També van parti-
cipar-hi Aleix Criado, Ángel 
Suárez i Gerard Rodríguez. 
“Estem molt satisfets no 
només per les dues meda-
lles guanyades, també per 
la participació de tots els 
lluitadors del club. Tots van 
mostrar un bon nivell i van 
tenir les seves possibilitats”, 
afegeix un dels responsables 
de l’AE Karate-Judo La Llagos-
ta, Joan Carles Cerrudo. - J.L.R.

PETANCA

La Llagosta acull la tercera 
jornada del Torneig interclubs
Les pistes municipals de pe-
tanca de la Llagosta acolliran 
diumenge la tercera jornada 
del Torneig inteclubs que for-
ma part de la programació dels 
50 anys del Club Petanca La 
Llagosta. La competició comp-
ta amb la participació del  Sant 
Cebrià, La Llagosta, l’Arrahona 

Merinals i el Càmping Victòria. 
Després de les dues primeres 
jornades, lidera la classifi cació  
el Càmping Victòria, seguit del 
Sant Cebrià, empatat amb La 
Llagosta, i el cuer és l’Arrahona 
Merinals. L’última jornada es 
disputarà el 12 de juny al Càm-
ping Victòria. - J.L.R.B.
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Com està anant el 50è aniversari 
del club?
Estem centrats en la següent activitat, 
que serà un monòleg el 14 de maig 
del còmic Toni Rodríguez al Centre 
Cultural. Estem molt il·lusio nats amb 
aquesta activitat. Les altres dues que 
tenim pendents són dos campionats 
esportius: l’11 de juny celebrem el 
torneig femení i el 2 de juliol, el mas-
culí. De les dones tan sols ens falten 
tres o quatre tripletes per tancar les 
inscripcions i del masculí ja estan to-
tes esgotades.

Heu iniciat un nou torneig entre 
clubs.
El Campionat d’Interclubs també 
commemora els 50 anys del club i 
ens el van plantejar uns clubs amics. 
Enguany és la primera edició i ens ve 
molt bé disputar-lo. Ja hem celebrat 
dues jornades i tindrem fi ns a quatre. 
També tenim pendent el torneig mixt, 
que és l’habitual de la Festa Major i 
que mou molta gent.

Quants socis teniu?
Des que soc president hem mantin-
gut al voltant de la setantena de socis. 
La massa social ha crescut en molts 
aspectes, malgrat ser un club humil. 
Tenim gent gran, però també jove. 
Hem llençat una campanya en xarxes 
so cials que ens ha ajudat a tenir una 
bona imatge entre els altres clubs fe-

Quins objectius teniu per a la tem-
porada que ve?
Hem fet diversos fi txatges en tots els 
equips. En el primer equip masculí 
volem recuperar la Segona Catalana 
i el segon equip que continuï fent el 
paper important que exerceix. En el 
femení tenim moltes expectatives po-
sitives i creiem que faran un salt més 
de qualitat.

Com és el projecte esportiu i social 
del club?
És molt ambiciós. La junta actual som 
molt tossuts perquè quan acabem 
una cosa ja pensem en l’altra. Jona 
Ávila, el meu vicepresident, és com jo, 
molt ambiciós. Qualsevol aventura és 
bona per al club, tenim ganes de créi-
xer. Podem créixer esportivament i 
el social ve després. Creiem que està 
tot enllaçat, l’esportiu amb el social. 
Treballem per crear bons equips i fer 
tornejos competitius. No és el ma-
teix celebrar un torneig sent un club 
d’una categoria inferior que un club 
d’una categoria superior. De fet, ens 
passa que tenim socis del club que no 
competeixen amb nosaltres, que ho 
fan amb equips de superior categoria, 
però segueixen com a socis perquè 
veuen que la cosa va a millor i estan 
amb nosaltres en tots els actes que 
fem. Jo només soc soci del club de la 
Llagosta, però tinc molts amics que 
són socis del seu club i del nostre.

derats. Com que hi ha gent jove, ens 
movem d’una altra manera. Sortim 
molt més a competir fora i creiem que 
el club també s’ha obert més al poble.

El tancament perimetral de les ins-
tal·lacions us ha ajudat?
El tancament perimetral ens ha donat 
un salt de qualitat en les instal·la cions 
i, a l’entitat, de benestar. La sensació 
que tenim ara és que tenim la casa de 
la petanca. És molt diferent tenir-les 
tancades o obertes. Aquesta és la nos-
tra casa ja. No tothom té aquest tipus 
d’instal·lacions. Hi ha altres muni-
cipis majors que potser són millors, 
però del nostre voltant ningú no té 
unes instal·lacions així: en un parc, no 
molestem, tancades i amb 16 pistes. 
Són unes bones instal·lacions.

Quina importància tenen els tres 
equips esportius?
Molta perquè encara que potser la pe-
tanca tingui la imatge que venim per 
passar una estona, nosaltres volem 
competir i guanyar. Aquesta tempo-
rada no ha estat la nostra perquè el 
primer equip masculí ha descendit a 
Tercera. El descens no ha caigut bé 
perquè les expectatives eren unes al-
tres, però una mala temporada la pot 
tenir tothom. El segon equip està en 
una categoria més baixa i està ben si-
tuat i el femení s’ha mantingut en la 
Segona Catalana i ho està fent molt bé.

Què et va seduir de la petanca?
Vinc de família de petanca. Només 
veia petanca a casa, el meu pare era 
jugador de petanca, el meu oncle tam-
bé… l’he viscut sempre. L’am bient de 
la petanca és molt familiar, enriqueix 
i t’ajuda a desconnectar. És un esport 
que enganxa i l’ambient és molt bo, 
sempre hi ha algun desballestat, però 
això passa en tots costats. Entre les 
partides sempre hi ha una xerrada, un 
bon moment i una competitivitat molt 
sana. Això fa que es facin amistats 
molt bones.

Quines assignatures pendents té el 
club?
Intentar portar al club a més gent jove, 
però és complicat. Si ens ho plante-
gessim ho aconseguiríem i intenta-
ríem parlar amb les associacions de 
mares i pares dels col·legis… però la 
veritat és que necessitem més temps 
per fer tot això. Tots els de la junta tre-
ballem, tenim les nostres famílies,… 
i ens centrem a portar bé el dia a dia 
del club. En els anys noranta es va 
concentrar un bon grup de gent jove, 
però va ser perquè els nostres pares 
eren jugadors. Avui dia costa més 
perquè a la gent jove li tiren molt les 
noves tecnologies. Així i tot, jo dema-
no quedar-nos com estem. Tenim un 
club sanejat econòmicament, treba-
llem molt i la gent està molt contenta. 
- José Luis Ro drígue z Beltrán

Afronta com a president del Club Petanca 
La Llagosta la commemoració del 50è 
aniversari de l’entitat durant el 2022. És soci 
del club llagostenc des que era jove i als seus 
44 anys ja suma quatre anys com a màxim 
responsable i manté la intenció d’optar a la 
reelecció.

José Manuel Torrico

“L’ambient de 
la petanca és 
familiar i t’ajuda a 
desconnectar”
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El Club Deportivo La Concor-
dia va guanyar diumenge per 
2 a 4 a la pista de la Penya 
Esplugues i s’ha assegurat de 
forma matemàtica la seva par-
ticipació en la propera edició 
de la Copa de la Reina quan 
encara falten tres jornades 
per fi nalitzar la lliga. Mari-
na va marcar dos gols i Paula 
Jiménez i Marta Coll, un ca-
dascuna. La Concordia ocupa 
la setena posició en el grup 2 
de la Segona Divisió espanyo-
la. El proper cap de setmana, 
hi haurà jornada de descans. 

Es trenca la ratxa

La jornada anterior, es va tren-
car la bona ratxa de la  Concor-
dia, que havia encadenat vuit 
jornades seguides sense de-
rrota, amb cinc victòries i tres 
empats. L’equip que entrena 
Jaime Martínez va caure per 1 
a 3 contra el Castelldefels. Du-
rant la primera part, les bones 

FUTBOL SALA
Les de Jaime Martínez guanyen la Penya Esplugues (2-4)

La Concordia s’assegura
plaça en la Copa de la Reina

intervencions de Mònica van 
permetre mantenir a zero la 
porteria local. 
Al minut 1 de la represa, el 
Castelldefels va fer el 0 a 1. 
Dos minuts més tard, les visi-
tants van aprofi tar una errada 
defensiva per marcar el 0 a 2. 

Kau va retallar distàncies im-
mediatament, però el Castell-
defels va fer l’1 a 3.
Júlia Sanz, portera de La Con-
cordia, disputa aquesta set-
mana el Campionat d’Espanya 
sub-19 de seleccions autonò-
miques. - Juanjo Cintas

Naiara controla la pilota davant d’una defensora del Ripollet. 

El sènior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 va guanyar el 
cap de setmana passat per 52 
a 53 a la pista de Les Franque-
ses B. El primer quart va fi na-
litzar amb un marcador de 8 a 
11. Al descans, els llagostencs 
dominaven per sis punts (19-
25). Al tercer quart, tot es va 
igualar molt, però els de la 
nostra localitat van mantenir 
un mínim avantatge (40-42). 
El darrer quart va ser molt dis-
putat. El CB La Llagosta 2017 
va arribar a perdre per 52 a 
51, però va anotar una cistella 
que li va donar el triomf.
El conjunt llagostenc recupera 
la segona posició del grup, que 
havia perdut la jornada ante-
rior en caure a la pista de la 
Roca per 58 a 53. El CB La Lla-
gosta 2017 suma disset victò-
ries i cinc derrotes i està em-
patat amb el tercer classifi cat, 

BÀSQUET
Els llagostencs derroten per un punt el CB Les Franqueses B

El CB La Llagosta 2017
recupera la segona posició

el Vilassar de Mar. El líder és 
el Sant Crist, amb dinou par-
tits guanyats i tres de perduts. 
El proper cap de setmana, 
l’equip de la nostra localitat 

rebrà precisament la visita del 
Vilassar de Mar amb la segona 
posició del grup en joc quan 
només falten dues jornades 
per acabar la lliga. - J.C. 

El conjunt llagostenc està fent una gran temporada. 

FUTBOL

El primer equip del Club Esportiu La Llagosta jugarà dissabte a 
casa contra el cuer del grup 11 de la Quarta Catalana, l’Atlètic 
Lliçà d’Amunt. El conjunt de la nostra localitat ocupa la novena 
posició amb 40 punts. 
Dimarts, en partit ajornat va perdre a casa contra el Sentmenat 
per 2 a 3. Els visitants es van avançar amb dos gols als minuts 14 
i 20. A la segona part, Cristian va reduir les diferències. En el tram 
fi nal del partit, el Sentmenat va marcar l’1 a 3 i Sergi Rodríguez va 
fer el 2 a 3 defi nitiu. El cap de setmana, La Llagosta va caure per 4 
a 3 al camp del Corró d’Amunt, el segon classifi cat. - J.C.

El CE La Llagosta rep la visita 
del cuer, l’Atlètic Lliçà d’Amunt

JUDO

Dos bronzes en el Campionat 
de Catalunya infantil i cadet
Mark Bienvenido i Samuel 
García, de l’AE Karate-Judo 
La Llagosta, van guanyar una 
medalla de bronze cadascun 
en els Campionats de Catalu-
nya de judo infantil i cadet. El 
campionat català va tenir lloc 
el 2 d’abril al CEM Mundet de 
Barcelona.
El club llagostenc es va pre-
sentar amb un grup nombrós 
en les categories infantil i ca-
det. En infantil, Mark Bienve-
nido va aconseguir la medalla 
de bronze en la categoria de 
més de 66 quilos. També van 
participar Daniel Ivancea, Erik 
Gavaldà, Aina Sotodosos i Joel 

Linares. Aquest últim va que-
dar en un meritori cinquè lloc.
En categoria cadet, Samuel 
García es va penjar una me-
dalla de bronze en menys de 
66 quilos. També van parti-
cipar-hi Aleix Criado, Ángel 
Suárez i Gerard Rodríguez. 
“Estem molt satisfets no 
només per les dues meda-
lles guanyades, també per 
la participació de tots els 
lluitadors del club. Tots van 
mostrar un bon nivell i van 
tenir les seves possibilitats”, 
afegeix un dels responsables 
de l’AE Karate-Judo La Llagos-
ta, Joan Carles Cerrudo. - J.L.R.

PETANCA

La Llagosta acull la tercera 
jornada del Torneig interclubs
Les pistes municipals de pe-
tanca de la Llagosta acolliran 
diumenge la tercera jornada 
del Torneig inteclubs que for-
ma part de la programació dels 
50 anys del Club Petanca La 
Llagosta. La competició comp-
ta amb la participació del  Sant 
Cebrià, La Llagosta, l’Arrahona 

Merinals i el Càmping Victòria. 
Després de les dues primeres 
jornades, lidera la classifi cació  
el Càmping Victòria, seguit del 
Sant Cebrià, empatat amb La 
Llagosta, i el cuer és l’Arrahona 
Merinals. L’última jornada es 
disputarà el 12 de juny al Càm-
ping Victòria. - J.L.R.B.
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Com està anant el 50è aniversari 
del club?
Estem centrats en la següent activitat, 
que serà un monòleg el 14 de maig 
del còmic Toni Rodríguez al Centre 
Cultural. Estem molt il·lusio nats amb 
aquesta activitat. Les altres dues que 
tenim pendents són dos campionats 
esportius: l’11 de juny celebrem el 
torneig femení i el 2 de juliol, el mas-
culí. De les dones tan sols ens falten 
tres o quatre tripletes per tancar les 
inscripcions i del masculí ja estan to-
tes esgotades.

Heu iniciat un nou torneig entre 
clubs.
El Campionat d’Interclubs també 
commemora els 50 anys del club i 
ens el van plantejar uns clubs amics. 
Enguany és la primera edició i ens ve 
molt bé disputar-lo. Ja hem celebrat 
dues jornades i tindrem fi ns a quatre. 
També tenim pendent el torneig mixt, 
que és l’habitual de la Festa Major i 
que mou molta gent.

Quants socis teniu?
Des que soc president hem mantin-
gut al voltant de la setantena de socis. 
La massa social ha crescut en molts 
aspectes, malgrat ser un club humil. 
Tenim gent gran, però també jove. 
Hem llençat una campanya en xarxes 
so cials que ens ha ajudat a tenir una 
bona imatge entre els altres clubs fe-

Quins objectius teniu per a la tem-
porada que ve?
Hem fet diversos fi txatges en tots els 
equips. En el primer equip masculí 
volem recuperar la Segona Catalana 
i el segon equip que continuï fent el 
paper important que exerceix. En el 
femení tenim moltes expectatives po-
sitives i creiem que faran un salt més 
de qualitat.

Com és el projecte esportiu i social 
del club?
És molt ambiciós. La junta actual som 
molt tossuts perquè quan acabem 
una cosa ja pensem en l’altra. Jona 
Ávila, el meu vicepresident, és com jo, 
molt ambiciós. Qualsevol aventura és 
bona per al club, tenim ganes de créi-
xer. Podem créixer esportivament i 
el social ve després. Creiem que està 
tot enllaçat, l’esportiu amb el social. 
Treballem per crear bons equips i fer 
tornejos competitius. No és el ma-
teix celebrar un torneig sent un club 
d’una categoria inferior que un club 
d’una categoria superior. De fet, ens 
passa que tenim socis del club que no 
competeixen amb nosaltres, que ho 
fan amb equips de superior categoria, 
però segueixen com a socis perquè 
veuen que la cosa va a millor i estan 
amb nosaltres en tots els actes que 
fem. Jo només soc soci del club de la 
Llagosta, però tinc molts amics que 
són socis del seu club i del nostre.

derats. Com que hi ha gent jove, ens 
movem d’una altra manera. Sortim 
molt més a competir fora i creiem que 
el club també s’ha obert més al poble.

El tancament perimetral de les ins-
tal·lacions us ha ajudat?
El tancament perimetral ens ha donat 
un salt de qualitat en les instal·la cions 
i, a l’entitat, de benestar. La sensació 
que tenim ara és que tenim la casa de 
la petanca. És molt diferent tenir-les 
tancades o obertes. Aquesta és la nos-
tra casa ja. No tothom té aquest tipus 
d’instal·lacions. Hi ha altres muni-
cipis majors que potser són millors, 
però del nostre voltant ningú no té 
unes instal·lacions així: en un parc, no 
molestem, tancades i amb 16 pistes. 
Són unes bones instal·lacions.

Quina importància tenen els tres 
equips esportius?
Molta perquè encara que potser la pe-
tanca tingui la imatge que venim per 
passar una estona, nosaltres volem 
competir i guanyar. Aquesta tempo-
rada no ha estat la nostra perquè el 
primer equip masculí ha descendit a 
Tercera. El descens no ha caigut bé 
perquè les expectatives eren unes al-
tres, però una mala temporada la pot 
tenir tothom. El segon equip està en 
una categoria més baixa i està ben si-
tuat i el femení s’ha mantingut en la 
Segona Catalana i ho està fent molt bé.

Què et va seduir de la petanca?
Vinc de família de petanca. Només 
veia petanca a casa, el meu pare era 
jugador de petanca, el meu oncle tam-
bé… l’he viscut sempre. L’am bient de 
la petanca és molt familiar, enriqueix 
i t’ajuda a desconnectar. És un esport 
que enganxa i l’ambient és molt bo, 
sempre hi ha algun desballestat, però 
això passa en tots costats. Entre les 
partides sempre hi ha una xerrada, un 
bon moment i una competitivitat molt 
sana. Això fa que es facin amistats 
molt bones.

Quines assignatures pendents té el 
club?
Intentar portar al club a més gent jove, 
però és complicat. Si ens ho plante-
gessim ho aconseguiríem i intenta-
ríem parlar amb les associacions de 
mares i pares dels col·legis… però la 
veritat és que necessitem més temps 
per fer tot això. Tots els de la junta tre-
ballem, tenim les nostres famílies,… 
i ens centrem a portar bé el dia a dia 
del club. En els anys noranta es va 
concentrar un bon grup de gent jove, 
però va ser perquè els nostres pares 
eren jugadors. Avui dia costa més 
perquè a la gent jove li tiren molt les 
noves tecnologies. Així i tot, jo dema-
no quedar-nos com estem. Tenim un 
club sanejat econòmicament, treba-
llem molt i la gent està molt contenta. 
- José Luis Ro drígue z Beltrán

Afronta com a president del Club Petanca 
La Llagosta la commemoració del 50è 
aniversari de l’entitat durant el 2022. És soci 
del club llagostenc des que era jove i als seus 
44 anys ja suma quatre anys com a màxim 
responsable i manté la intenció d’optar a la 
reelecció.

José Manuel Torrico

“L’ambient de 
la petanca és 
familiar i t’ajuda a 
desconnectar”
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L’ENTITAT La Flamenca Unió Musical

5 maig
VILA 

6 - 12 maig
NADAL

13 - 19 maig
CARRERAS ARBAT

20 - 26 maig
CALVO SÁNCHEZ

27 maig - 2 juny
NADAL

3 - 9 juny
CALVO SÁNCHEZ

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)

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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  93 548 01 89 
CIRD  93 548 01 89
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (aigua)  93 574 27 68
Taxis   630 88 12 50

Any de fundació: 2012
Nombre de membres: 62
Xarxes socials: Facebook i Instagram
Correu electrònic: umlafl amenca@gmail.com

Ja fa 20 anys, un grup d’amants 
del fl amenc i la guitarra van 
decidir crear una entitat per 
promoure aquesta afi ció i or-
ganitzar esdeveniments al vol-
tant del fl amenc. De la mà del 
guitarrista Paco Garfi a va sor-
gir La Flamenca Unió Musical. 
Durant tot aquest temps, cen-
tenars de persones han après 
a tocar la guitarra a ritme de 
fandanguillos, soleàs, buleries 
i altres pals del fl amenc.

Els socis i les sòcies de l’entitat 
són molt diversos. La Flamen-
ca Unió Musical la formen gent 
de totes les edats i amb diver-
ses inquietuds. Hi ha qui vol 
formar-se per dedicar-se pro-
fessionalment, a qui li agrada 
acompanyar a cantaors i can-
taores o al ball, altres només 
aprenen pel gust de tocar. Les 
classes que s’imparteixen es-
tan pensades per a qualsevol 
que vulgui aprendre, sigui quin 
sigui el seu nivell de coneixe-
ment de l’instrument. 

Durant tot aquest temps, l’en-
titat no ha canviat gaire i con-
tinua amb el mateix esperit, 
reunir un grup de gent afi cio-
nada al fl amenc. Ara, els seus 
responsables han recuperat 
les trobades de dissabte al matí 
per tocar junts, fer tertúlia o es-
coltar a algun músic convidat. 

Activitat cultural

Al llarg de l’any, La Flamenca  
Unió Musical organitza diver-
sos actes, però segurament el 
més destacat és la Zambom-
ba Flamenca, que ja porta set 
edicions. L’esdeveniment, or-
ganitzat conjuntament amb 
l’Hermandad Pastorcillo Divi-
no de l’Hospitalet de Llobregat, 
ha aconseguit recaptar durant 
aquest temps més de 80.000 
euros per a la lluita contra el 
càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. A l’edició de 
l’any passat es van aconseguir 
més de 24.000  euros.

L’altra cita important de l’any 
és el festival de fi nal de curs, 
que va néixer amb el nom de 
La guitarra y el pueblo i es va 
convertir després en el Festival 
de Guitarra, amb disset anys 
d’història. Tot l’alumat del cen-
tre participa en el que ha esde-
vingut també en un homenat-
ge al món del fl amenc. 

A més, La Flamenca Unió Mu-
sical també participa en diver-
sos esdeveniments organitzats 
per la Fereración de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cata-
lunya, a la que estan associats.

Les classes de guitarra del pro-
fessor de l’entitat, Paco Garfi a, 
han travesat fronteres ara, des-
prés de 30 anys dedicant-se a 
la docència d’aquest instru-
ment. Ho han fet  gràcies a la 
nova plataforma sistemafl ame.
es, que ja té alumnes de Texas 
(EUA), Màlaga o Huelva, entre 
d’altres.  - Xavi Herrero

FITXA

AGENDA Maig
DEL 6 AL 27 | DIVENDRES
37è CONCURS DE CANTE JONDO
Preliminars
A les 21 h, al Centre Cultural

7 | DISSABTE
TU CARA ME RESUENA 7
Entrades a La Carpa Espai Cultural i 
a Foto Damián. Preu: 5 euros
A les 18 h, al Centre Cultural

8 | DIUMENGE
50è ANIVERSARI CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA. Torneig interclubs
De 9 a 14.30 h, a les Pistes 
Municipals de Petanca

18 | DIMECRES
XERRADA.Testimonis d’LGTBI-fòbia
A les 19 h, a Can Pelegrí

20 | DIVENDRES
PRIMERS AUXILIS EN LA 
INFÀ NCIA
Famílies amb infants de 0 a 3 anys
A les 17 h, a Can Pelegrí

21 I 22 | DISSABTE I 
DIUMENGE
TEATRE. La casa es lo primero
Nanocosmos Teatre
A les 18 h, al Centre Cultural

FIRA DE SANT PONÇ
De 10 a 21 h, a Onze de Setembre

22 | DISSABTE
SORTIDA GEGANTERA
Al matí, a Montornès del Vallès

28 | DISSABTE
25è ANIVERSARI URCAT
De 9.30 a 13 h, al Centre Cultural

30 | DILLUNS
TALLER DE COSTURA BÀSICA
De 17 a 20 h, a l’Hotel d’entitats

31 | DIMARTS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
Presentació de les propostes
A les 19 h, a la Sala de plens

FINS AL 13 DE MAIG
PREINSCRIPCIÓ ESCOLA BRESSOL
A l’Escola Bressol Municipal 
Cucutras

PREINSCRIPCIÓ ESCOLA MÚSICA
Dimarts, dijous i divendres, de 16 a  
20 h, a Can Pelegrí

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

5 I 19 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
Mi bruja quiere ser chef
A les 18.15 h, a Can Pelegrí 

11 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA ESPECIAL
Un país amb el teu nom, d’Alejandro 
Palomas, amb la presència del 
mateix autor
A les 19 h, al Centre Cultural

12 | DIJOUS
HORA DEL CONTE ESPECIAL
Per a infants a partir de 3 anys
Vet aquí una Biblioteca
A les 18.15 h, al Centre Cultural

14 | DISSABTE
L’HORA DELS NADONS
Per a infants de 0 a 2 anys
A les 11 h, a Can Pelegrí

25 | DIMECRES
XERRADA
Efectes col·laterals de no posar límits
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

26 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
El polsim màgic
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

FINS AL 31 DE MAIG
EXPOSICIÓ 50 ANYS BIBLIOTECA
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El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense té el títol de 
lliga molt a prop. El conjunt de 
la nostra localitat va guanyar 
la jornada passada per 1 a 3 
a la pista del Parets B amb un 
gol en pròpia porta, un d’Álex i 
un altre d’Álvaro. 

Jornada de descans

Els llagostencs, que descan-
saran aquest cap de setmana, 
són els líders del grup 2 de 
Barcelona de la Tercera Cata-
lana amb 54 punts, deu més 
que el segon, el Ciutat de Gra-
nollers, que ha jugat un partit 
menys. El 14 de maig, el FS 
Unión Llagostense jugarà a la 
pista del Ciutat de Granollers.
D’altra banda, el sènior B del 
FS Unión Llagostense lide-

FUTBOL SALA
El sènior B és el líder momentani del seu grup

El FS Unión Llagostense A, 
molt a prop de ser campió

ra el grup 1 de Barcelona de 
la Tercera Catalana amb 46 
punts, un més que el Premià 
de Mar, que ha disputat dos 

partits menys. Els llagostencs 
van guanyar el cap de setma-
na passat el Tossa per 7 a 1 i 
ara descansaran. - J.C.

Una imatge del partit del sènior B contra el Premià de Mar.

KARATE

Valeria Chacón, subcampiona 
d’Espanya infantil en kumite
La llagostenca Valeria Chacón, 
de l’Escola de Karate Senshi 
Dojo de Santa Perpètua, es va 
proclamar el 24 d’abril sub-
campiona d’Espanya infan-
til en kumite de menys de 30 
quilos. La competició es va 

celebrar a Còrdova. Chacón 
va tenir una gran actuació. La 
jove esportista de la nostra lo-
calitat ja havia aconseguit dues 
medalles, una d’or i una altra 
de bronze, en el Campionat de 
Catalunya. - J.C.

HANDBOL

El Vallag és quart després de 
guanyar el Montgrí (30-27)

L’Handbol Club Vallag va gua-
nyar el cap de setmana el 
Montgrí, un rival directe en la 
lluita per la permanència, per 
30 a 27. El partit va ser molt 
intens i els de la nostra locali-
tat van haver de treballar molt 
per aconseguir una victòria 
de gran valor de cara a classi-
fi car-se el més a munt possi-
ble. Els de la nostra població 
són quarts amb 17 punts quan 

encara han de jugar tres par-
tits per donar per acabada la 
temporada. En principi, els dos 
darrers classifi cats baixaran i 
el Vallag ja és segur que evitarà 
aquestes posicions. No obstant 
això, davant de la possibilitat 
que pogués perdre la catego-
ria algun altre equip, el Vallag 
tractarà de sumar el major 
nombre possible de punts en 
les tres darreres jornades. - J.C.
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L’ENTITAT La Flamenca Unió Musical

5 maig
VILA 

6 - 12 maig
NADAL

13 - 19 maig
CARRERAS ARBAT

20 - 26 maig
CALVO SÁNCHEZ

27 maig - 2 juny
NADAL

3 - 9 juny
CALVO SÁNCHEZ

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)

FARMÀCIES DE GUÀRDIATELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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  93 548 01 89 
CIRD  93 548 01 89
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (aigua)  93 574 27 68
Taxis   630 88 12 50

Any de fundació: 2012
Nombre de membres: 62
Xarxes socials: Facebook i Instagram
Correu electrònic: umlafl amenca@gmail.com

Ja fa 20 anys, un grup d’amants 
del fl amenc i la guitarra van 
decidir crear una entitat per 
promoure aquesta afi ció i or-
ganitzar esdeveniments al vol-
tant del fl amenc. De la mà del 
guitarrista Paco Garfi a va sor-
gir La Flamenca Unió Musical. 
Durant tot aquest temps, cen-
tenars de persones han après 
a tocar la guitarra a ritme de 
fandanguillos, soleàs, buleries 
i altres pals del fl amenc.

Els socis i les sòcies de l’entitat 
són molt diversos. La Flamen-
ca Unió Musical la formen gent 
de totes les edats i amb diver-
ses inquietuds. Hi ha qui vol 
formar-se per dedicar-se pro-
fessionalment, a qui li agrada 
acompanyar a cantaors i can-
taores o al ball, altres només 
aprenen pel gust de tocar. Les 
classes que s’imparteixen es-
tan pensades per a qualsevol 
que vulgui aprendre, sigui quin 
sigui el seu nivell de coneixe-
ment de l’instrument. 

Durant tot aquest temps, l’en-
titat no ha canviat gaire i con-
tinua amb el mateix esperit, 
reunir un grup de gent afi cio-
nada al fl amenc. Ara, els seus 
responsables han recuperat 
les trobades de dissabte al matí 
per tocar junts, fer tertúlia o es-
coltar a algun músic convidat. 

Activitat cultural

Al llarg de l’any, La Flamenca  
Unió Musical organitza diver-
sos actes, però segurament el 
més destacat és la Zambom-
ba Flamenca, que ja porta set 
edicions. L’esdeveniment, or-
ganitzat conjuntament amb 
l’Hermandad Pastorcillo Divi-
no de l’Hospitalet de Llobregat, 
ha aconseguit recaptar durant 
aquest temps més de 80.000 
euros per a la lluita contra el 
càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. A l’edició de 
l’any passat es van aconseguir 
més de 24.000  euros.

L’altra cita important de l’any 
és el festival de fi nal de curs, 
que va néixer amb el nom de 
La guitarra y el pueblo i es va 
convertir després en el Festival 
de Guitarra, amb disset anys 
d’història. Tot l’alumat del cen-
tre participa en el que ha esde-
vingut també en un homenat-
ge al món del fl amenc. 

A més, La Flamenca Unió Mu-
sical també participa en diver-
sos esdeveniments organitzats 
per la Fereración de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cata-
lunya, a la que estan associats.

Les classes de guitarra del pro-
fessor de l’entitat, Paco Garfi a, 
han travesat fronteres ara, des-
prés de 30 anys dedicant-se a 
la docència d’aquest instru-
ment. Ho han fet  gràcies a la 
nova plataforma sistemafl ame.
es, que ja té alumnes de Texas 
(EUA), Màlaga o Huelva, entre 
d’altres.  - Xavi Herrero

FITXA

AGENDA Maig
DEL 6 AL 27 | DIVENDRES
37è CONCURS DE CANTE JONDO
Preliminars
A les 21 h, al Centre Cultural

7 | DISSABTE
TU CARA ME RESUENA 7
Entrades a La Carpa Espai Cultural i 
a Foto Damián. Preu: 5 euros
A les 18 h, al Centre Cultural

8 | DIUMENGE
50è ANIVERSARI CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA. Torneig interclubs
De 9 a 14.30 h, a les Pistes 
Municipals de Petanca

18 | DIMECRES
XERRADA.Testimonis d’LGTBI-fòbia
A les 19 h, a Can Pelegrí

20 | DIVENDRES
PRIMERS AUXILIS EN LA 
INFÀ NCIA
Famílies amb infants de 0 a 3 anys
A les 17 h, a Can Pelegrí

21 I 22 | DISSABTE I 
DIUMENGE
TEATRE. La casa es lo primero
Nanocosmos Teatre
A les 18 h, al Centre Cultural

FIRA DE SANT PONÇ
De 10 a 21 h, a Onze de Setembre

22 | DISSABTE
SORTIDA GEGANTERA
Al matí, a Montornès del Vallès

28 | DISSABTE
25è ANIVERSARI URCAT
De 9.30 a 13 h, al Centre Cultural

30 | DILLUNS
TALLER DE COSTURA BÀSICA
De 17 a 20 h, a l’Hotel d’entitats

31 | DIMARTS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
Presentació de les propostes
A les 19 h, a la Sala de plens

FINS AL 13 DE MAIG
PREINSCRIPCIÓ ESCOLA BRESSOL
A l’Escola Bressol Municipal 
Cucutras

PREINSCRIPCIÓ ESCOLA MÚSICA
Dimarts, dijous i divendres, de 16 a  
20 h, a Can Pelegrí

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

5 I 19 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
Mi bruja quiere ser chef
A les 18.15 h, a Can Pelegrí 

11 | DIMECRES
CLUB DE LECTURA ESPECIAL
Un país amb el teu nom, d’Alejandro 
Palomas, amb la presència del 
mateix autor
A les 19 h, al Centre Cultural

12 | DIJOUS
HORA DEL CONTE ESPECIAL
Per a infants a partir de 3 anys
Vet aquí una Biblioteca
A les 18.15 h, al Centre Cultural

14 | DISSABTE
L’HORA DELS NADONS
Per a infants de 0 a 2 anys
A les 11 h, a Can Pelegrí

25 | DIMECRES
XERRADA
Efectes col·laterals de no posar límits
A les 16.30 h, a Can Pelegrí

26 | DIJOUS
L’HORA DEL CONTE
Per a infants a partir de 3 anys
El polsim màgic
A les 18.15 h, a Can Pelegrí

FINS AL 31 DE MAIG
EXPOSICIÓ 50 ANYS BIBLIOTECA
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El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense té el títol de 
lliga molt a prop. El conjunt de 
la nostra localitat va guanyar 
la jornada passada per 1 a 3 
a la pista del Parets B amb un 
gol en pròpia porta, un d’Álex i 
un altre d’Álvaro. 

Jornada de descans

Els llagostencs, que descan-
saran aquest cap de setmana, 
són els líders del grup 2 de 
Barcelona de la Tercera Cata-
lana amb 54 punts, deu més 
que el segon, el Ciutat de Gra-
nollers, que ha jugat un partit 
menys. El 14 de maig, el FS 
Unión Llagostense jugarà a la 
pista del Ciutat de Granollers.
D’altra banda, el sènior B del 
FS Unión Llagostense lide-

FUTBOL SALA
El sènior B és el líder momentani del seu grup

El FS Unión Llagostense A, 
molt a prop de ser campió

ra el grup 1 de Barcelona de 
la Tercera Catalana amb 46 
punts, un més que el Premià 
de Mar, que ha disputat dos 

partits menys. Els llagostencs 
van guanyar el cap de setma-
na passat el Tossa per 7 a 1 i 
ara descansaran. - J.C.

Una imatge del partit del sènior B contra el Premià de Mar.

KARATE

Valeria Chacón, subcampiona 
d’Espanya infantil en kumite
La llagostenca Valeria Chacón, 
de l’Escola de Karate Senshi 
Dojo de Santa Perpètua, es va 
proclamar el 24 d’abril sub-
campiona d’Espanya infan-
til en kumite de menys de 30 
quilos. La competició es va 

celebrar a Còrdova. Chacón 
va tenir una gran actuació. La 
jove esportista de la nostra lo-
calitat ja havia aconseguit dues 
medalles, una d’or i una altra 
de bronze, en el Campionat de 
Catalunya. - J.C.

HANDBOL

El Vallag és quart després de 
guanyar el Montgrí (30-27)

L’Handbol Club Vallag va gua-
nyar el cap de setmana el 
Montgrí, un rival directe en la 
lluita per la permanència, per 
30 a 27. El partit va ser molt 
intens i els de la nostra locali-
tat van haver de treballar molt 
per aconseguir una victòria 
de gran valor de cara a classi-
fi car-se el més a munt possi-
ble. Els de la nostra població 
són quarts amb 17 punts quan 

encara han de jugar tres par-
tits per donar per acabada la 
temporada. En principi, els dos 
darrers classifi cats baixaran i 
el Vallag ja és segur que evitarà 
aquestes posicions. No obstant 
això, davant de la possibilitat 
que pogués perdre la catego-
ria algun altre equip, el Vallag 
tractarà de sumar el major 
nombre possible de punts en 
les tres darreres jornades. - J.C.
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En La Llagosta, CERO OCUPACIONES
El otro día nos asolaba una noticia de un alcalde que se las tuvo con unos 
ocupas que entraron en una fi nca de su propiedad. Nos volvieron a recordar 
unos malos recuerdos de hace 4 años y de como conseguimos solucionarlos 
entre todos y todas.  

Desde hace unos años, una de las PRIORIDADES ABSOLUTAS de nuestro 
gobierno fue actuar de forma contundente, para evitar que mafi as puedan 
ocupar pisos y pongan en riesgo la convivencia en el pueblo. 

Desde entonces, tenemos un programa de seguimiento meticuloso por parte 
de polícia de los pisos susceptibles de ser ocupados, un trabajo que nos lleva 
tiempo, pero que es necesario para la tranquilidad de todos. Además añadiendo 
la colaboración ciudadana, hemos conseguido que La Llagosta sea un lugar 
donde es difi cilísimo que se puedan instalar. 

En esta legislatura llevamos un trabajo impecable por parte de gobierno, 
policía y ciudadanía, que ha hecho que tengamos CERO OCUPACIONES de 
mafi as. Abortando todos y cada una de los intentos. Nos tomamos en serio 
los problemas de la ciudadanía y por eso al tema de la seguridad le hemos 
dado prioridad. Actualmente estamos redactando el proyecto de cámaras de 
videovigilancia que ayudarán a mejorar el civismo en nuestro pueblo. Desde 
el Ayuntamiento dedicamos muchos recursos y tiempo, esperemos que la 
Generalitat deje de mirar hacia otro lado, haga su parte y empiece a dedicar 
más efectivos y recursos a los temas de seguridad, cada día hay menos Mossos 
y no puede ser que casi todos los problemas recaigan en las policías locales. 

¿Qué pasa con el agua?

En los últimos años los vecinos y vecinas de La Llagosta nos hemos ido 
acostumbrando a ver nuestras calles, día sí y día también, con las aceras 
levantadas debido a los numerosos reventones que sufre nuestro servicio de 
agua. Para nosotros, En Comú La Llagosta, tampoco nos es extraño Pleno 
sí Pleno también, preguntar por la situación del servicio del agua de nuestro 
pueblo. 

Recordamos a la ciudadanía que tenemos un contrato del servicio del agua de 
manera irregular, dado que el contrato lleva prorrogado desde el 14 de marzo 
de 2017, y la prórroga decía que “la fi nalización de la garantía se fi ja en un año 
a partir del momento de la fi nalización del contrato en el caso que, por causas 
determinadas, no se haya podido adjudicar el nuevo servicio”, parece ser que los 
años para el equipo de gobierno del PSC no tienen 365 días sino algunos más…

¿Vamos a poder ver el servicio del agua remunicipalizado en La Llagosta? ¿Qué 
tipo de gestión quiere el equipo de gobierno? ¿Creen en los servicios públicos 
y gestionados de manera pública?, y por favor, la excusa de que se están 
gestionando los pliegos de contratación no nos la den más porque ya no es 
creíble, porque la Administración es lenta pero no tanto.!

Pressupostos i Sàhara Occidental
Aquest mes d’abril ens van abstenir a l’hora d’aprovar els pressupostos de 2022 
perquè hi ha una despesa brutal en matèria d’escombraries que, estem segurs, 
repercutiran en les properes ordenances fi scals, fent que hi hagi una nova 
pujada de la taxa d’escombraries, a menys que, i per a seguir amb la tradició, les 
congelin per motius electorals. Són, en defi nitiva, unes despeses molt elevades 
pel servei que se’ns ofereix i del que no estem gens contents i, per això, vam 
demanar al ple un compromís de tots els grups polítics municipals per a fer 
propostes i treballar en campanyes que redueixin la generació de residus, per tal 
de no fer recaure tota la responsabilitat en la ciutadania. 

El que sí que vam agrair és que tinguessin en compte determinades peticions 
que, des d’ERC, els hi havíem fet com, per exemple, la partida de 10.000€ 
destinada a les dues mocions que vam presentar en plens anteriors i que fan 
referència a la creació d’un punt commemoratiu i d’ofrenes per a la Diada de 
l’11 de setembre i que tenim el compromís del PSC per a que estigui fet per a 
aquesta festa major, i la creació d’un punt al cementiri per al reconeixement 
públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

També s’ha acabat per aprovar (amb el nostre vot en contra), una moció 
presentada pel PSC on es blanqueja la traïció del govern espanyol al poble 
sahrauí descartant, així, la nostra moció on manifestàvem que aquesta posició, 
presa unilateralment, està en contradicció amb la legalitat internacional i amb el 
dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Aquest grup municipal no ha enviat cap article en aquesta ocasió.

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, 
Via Pública i Equipaments, 
Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació 
i Solidaritat i Serveis Socials
illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente
Regidor d’Urbanisme i Planifi cació 
Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

LA LLAGOSTA
INFORMA Cartipàs municipal

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / 

@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1960. 
Carrer de la Florida

En aquell moment es va asfaltar i dotar de clavegueram gran part dels carrers més antics de la 
Llagosta. A la fotografi a, presa des del fi nal del carrer de la Florida, a l’alçada del pas a nivell de 
la línia de Vic, es poden observar a la dreta les primeres cases dels mestres de l’Escola Sagrada 
Família, actualment encara existents, encara que en desús, i que posteriorment es van ampliar 
en número amb les construïdes al fi nal del carrer de Sant Bonaventura, davant del CEM El Turó. A 
continuació, les parts de darrere, els porxos de les cases en fi lera del fi nal del carrer de les Esco-
les, tenint en compte que aquestes propietats antigues ocupaven una franja de carrer a carrer. Al 
sud, l’habitatge familiar i, a continuació, el “barri” on hi havia sovint la “comuna”, el safareig, els 
animals de criança (gallines i conills, principalment) i el porxo on es guardaven les eines del camp 
i per on entraven els carruatges i s’emmagatzemaven bales de palla, sacs.... 
A l’esquerra, es pot observar el terreny que anys més tard ocuparà el Centre Cultural (el primer 
existent al municipi) a peu de carrer i el pati nord de la mateixa Escola Sagrada Família a la part 
superior del Centre Cultural i, a continuació, un bloc d’habitatges.

En ese momento se asfaltó y dotó de alcantarillado gran parte de las calles más antiguas de La 
Llagosta. En la fotografía, tomada desde el fi nal de la calle Florida, a la altura del paso a nivel de 
la línea de Vic, se pueden observar a la derecha las primeras casas de los maestros de la Escuela 
Sagrada Família, actualmente todavía existentes, aunque en desuso, y que posteriormente se am-
pliaron en número con las construidas al fi nal de la calle Sant Bonaventura, frente al CEM El Turó. 
A continuación, las partes traseras, los porches de las casas en hilera del fi nal de la calle Escoles, 
teniendo en cuenta que estas propiedades antiguas ocupaban una franja de calle a calle. En el sur, 
la vivienda familiar y, a continuación, el “barrio” donde había a menudo la “comuna”, la alberca, los 
animales de crianza (gallinas y conejos, principalmente) y el porche donde se guardaban las he-
rramientas del campo y por donde entraban los carruajes y se almacenaban balas de paja, sacos...
A la izquierda, se puede observar el terreno que años más tarde ocupará el Centro Cultural (el pri-
mero existente en el municipio) a pie de calle y el patio norte de la misma Escuela Sagrada Família 
en la parte superior del Centro Cultural y, a continuación, un bloque de viviendas.
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En La Llagosta, CERO OCUPACIONES
El otro día nos asolaba una noticia de un alcalde que se las tuvo con unos 
ocupas que entraron en una fi nca de su propiedad. Nos volvieron a recordar 
unos malos recuerdos de hace 4 años y de como conseguimos solucionarlos 
entre todos y todas.  

Desde hace unos años, una de las PRIORIDADES ABSOLUTAS de nuestro 
gobierno fue actuar de forma contundente, para evitar que mafi as puedan 
ocupar pisos y pongan en riesgo la convivencia en el pueblo. 

Desde entonces, tenemos un programa de seguimiento meticuloso por parte 
de polícia de los pisos susceptibles de ser ocupados, un trabajo que nos lleva 
tiempo, pero que es necesario para la tranquilidad de todos. Además añadiendo 
la colaboración ciudadana, hemos conseguido que La Llagosta sea un lugar 
donde es difi cilísimo que se puedan instalar. 

En esta legislatura llevamos un trabajo impecable por parte de gobierno, 
policía y ciudadanía, que ha hecho que tengamos CERO OCUPACIONES de 
mafi as. Abortando todos y cada una de los intentos. Nos tomamos en serio 
los problemas de la ciudadanía y por eso al tema de la seguridad le hemos 
dado prioridad. Actualmente estamos redactando el proyecto de cámaras de 
videovigilancia que ayudarán a mejorar el civismo en nuestro pueblo. Desde 
el Ayuntamiento dedicamos muchos recursos y tiempo, esperemos que la 
Generalitat deje de mirar hacia otro lado, haga su parte y empiece a dedicar 
más efectivos y recursos a los temas de seguridad, cada día hay menos Mossos 
y no puede ser que casi todos los problemas recaigan en las policías locales. 

¿Qué pasa con el agua?

En los últimos años los vecinos y vecinas de La Llagosta nos hemos ido 
acostumbrando a ver nuestras calles, día sí y día también, con las aceras 
levantadas debido a los numerosos reventones que sufre nuestro servicio de 
agua. Para nosotros, En Comú La Llagosta, tampoco nos es extraño Pleno 
sí Pleno también, preguntar por la situación del servicio del agua de nuestro 
pueblo. 

Recordamos a la ciudadanía que tenemos un contrato del servicio del agua de 
manera irregular, dado que el contrato lleva prorrogado desde el 14 de marzo 
de 2017, y la prórroga decía que “la fi nalización de la garantía se fi ja en un año 
a partir del momento de la fi nalización del contrato en el caso que, por causas 
determinadas, no se haya podido adjudicar el nuevo servicio”, parece ser que los 
años para el equipo de gobierno del PSC no tienen 365 días sino algunos más…

¿Vamos a poder ver el servicio del agua remunicipalizado en La Llagosta? ¿Qué 
tipo de gestión quiere el equipo de gobierno? ¿Creen en los servicios públicos 
y gestionados de manera pública?, y por favor, la excusa de que se están 
gestionando los pliegos de contratación no nos la den más porque ya no es 
creíble, porque la Administración es lenta pero no tanto.!

Pressupostos i Sàhara Occidental
Aquest mes d’abril ens van abstenir a l’hora d’aprovar els pressupostos de 2022 
perquè hi ha una despesa brutal en matèria d’escombraries que, estem segurs, 
repercutiran en les properes ordenances fi scals, fent que hi hagi una nova 
pujada de la taxa d’escombraries, a menys que, i per a seguir amb la tradició, les 
congelin per motius electorals. Són, en defi nitiva, unes despeses molt elevades 
pel servei que se’ns ofereix i del que no estem gens contents i, per això, vam 
demanar al ple un compromís de tots els grups polítics municipals per a fer 
propostes i treballar en campanyes que redueixin la generació de residus, per tal 
de no fer recaure tota la responsabilitat en la ciutadania. 

El que sí que vam agrair és que tinguessin en compte determinades peticions 
que, des d’ERC, els hi havíem fet com, per exemple, la partida de 10.000€ 
destinada a les dues mocions que vam presentar en plens anteriors i que fan 
referència a la creació d’un punt commemoratiu i d’ofrenes per a la Diada de 
l’11 de setembre i que tenim el compromís del PSC per a que estigui fet per a 
aquesta festa major, i la creació d’un punt al cementiri per al reconeixement 
públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

També s’ha acabat per aprovar (amb el nostre vot en contra), una moció 
presentada pel PSC on es blanqueja la traïció del govern espanyol al poble 
sahrauí descartant, així, la nostra moció on manifestàvem que aquesta posició, 
presa unilateralment, està en contradicció amb la legalitat internacional i amb el 
dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Aquest grup municipal no ha enviat cap article en aquesta ocasió.
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En aquell moment es va asfaltar i dotar de clavegueram gran part dels carrers més antics de la 
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les, tenint en compte que aquestes propietats antigues ocupaven una franja de carrer a carrer. Al 
sud, l’habitatge familiar i, a continuació, el “barri” on hi havia sovint la “comuna”, el safareig, els 
animals de criança (gallines i conills, principalment) i el porxo on es guardaven les eines del camp 
i per on entraven els carruatges i s’emmagatzemaven bales de palla, sacs.... 
A l’esquerra, es pot observar el terreny que anys més tard ocuparà el Centre Cultural (el primer 
existent al municipi) a peu de carrer i el pati nord de la mateixa Escola Sagrada Família a la part 
superior del Centre Cultural i, a continuació, un bloc d’habitatges.

En ese momento se asfaltó y dotó de alcantarillado gran parte de las calles más antiguas de La 
Llagosta. En la fotografía, tomada desde el fi nal de la calle Florida, a la altura del paso a nivel de 
la línea de Vic, se pueden observar a la derecha las primeras casas de los maestros de la Escuela 
Sagrada Família, actualmente todavía existentes, aunque en desuso, y que posteriormente se am-
pliaron en número con las construidas al fi nal de la calle Sant Bonaventura, frente al CEM El Turó. 
A continuación, las partes traseras, los porches de las casas en hilera del fi nal de la calle Escoles, 
teniendo en cuenta que estas propiedades antiguas ocupaban una franja de calle a calle. En el sur, 
la vivienda familiar y, a continuación, el “barrio” donde había a menudo la “comuna”, la alberca, los 
animales de crianza (gallinas y conejos, principalmente) y el porche donde se guardaban las he-
rramientas del campo y por donde entraban los carruajes y se almacenaban balas de paja, sacos...
A la izquierda, se puede observar el terreno que años más tarde ocupará el Centro Cultural (el pri-
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