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Natura encantada, en comparses, 
i La alegría de la huerta, en indi-
viduals, van ser els guanyadors 
del concurs de disfresses de 
Carnestoltes de la Llagosta. La 
celebració va tenir lloc el dis-
sabte 1 de març i va començar 
amb el pregó, va continuar amb 
la rua per diversos carrers i va 
finalitzar amb el ball, que es 

va desenvolupar al pavelló del 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó.
Durant el ball, es van donar a 
conèixer els deu premiats en 
cada categoria. En comparses, 
els tres primers van ser Natura 
encantada, Drakkars i Carnavale-
ros fantasía real. En individuals, 
el primer premi va ser per a la 

disfressa La alegría de la huerta; 
el segon, per a Líder pícaro, i el 
tercer, per a Barbie y Ken.
En comparses, es van inscriure 
30 disfresses i, en individuals, 
27, amb un total d’unes 700 
persones. El regidor de Cultura, 
Jesús Ríos, va destacar  “la im-
plicació dels veïns” en la festa 
de Carnaval. - JuAnJo CintAS

gran participació ciutadana 
en la festa de carnestoltes

La Safa celebra el 50è

Part de la comparsa guanyadora, natura encantada, durant la rua de Carnaval pel carrer de l’Estació.

diA intERnACionAL ContRA LA VioLÈnCiA VERS LES donES

gEnt gRAn

La programació 
del Casal d’Avis 
s’unificarà
L’Ajuntament de la Llagos-
ta unificarà l’oferta de tallers 
i serveis que ofereix a la gent 
gran. L’objectiu és fer possi-
ble que les persones usuàries 
del Casal d’Avis disposin d’una 
programació compacta amb 
tota l’oferta d’activitats i ser-
veis que hi ha al seu abast. La 
intenció és poder tenir-la en-
llestida al mes de setembre.
D’altra banda, el 26 de febrer, 
unes 135 persones procedents 
de diferents poblacions van 
participar pels voltants de la 
Llagosta  a la  passejada per a la 
gent gran del programa Esport 
per a tothom. - XAVi HERRERo

EnSEnyAMEnt

Premi per a
dos treballs
de recerca
L’institut Marina ha rebut dos 
premis per treballs de recer-
ca realitzats el curs passat per 
alumnes de segon de Batxille-
rat: un tercer lloc a la 7a con-
vocatòria de treballs de recer-
ca del Col.legi de Geòlegs de 
Catalunya i un altre premi de 
750 euros de l’Agència de Ges-
tió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca de la Generalitat. El 
21 de febrer, l’alcalde, Alberto 
López, va mantenir una ter-
túlia amb alumnes del centre i 
va anunciar que l’Ajuntament 
instaurarà un premi per re-
conèixer els millors treballs de 
recerca. - MARionA RAbASA

ASSoCiACioniSME

Neix una entitat 
dedicada a l’art 
del bonsai
El 22 de febrer va tenir lloc 
la presentació pública de 
l’Associació de Bonsais de la 
Llagosta, una entitat dedica-
da a divulgar el coneixement 
d’aquesta pràctica de cultiu en 
test. La idea va sorgir de la cin-
quantena d’alumnes que regu-
larment assisteixen als cursos 
de bonsais que Animalets im-
parteix al Centre Cultural des 
de ja fa alguns anys. A banda 
de continuar amb les classes, la 
nova entitat organitzarà també 
sortides, conferències i exposi-
cions per aprofundir en la tèc-
nica de millora d’aquestes plan-
tes. - M. R.
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“A la Llagosta li falta un
polígon industrial competitiu”

El regidor a prop 

Raúl
López

30 anys. Mestre i 
monitor d’handbol
a les Escoles 
d’Iniciació Esportiva 
de la Llagosta

-Per què es dedica a la polí-
tica?
-Em dedico a la política perquè 
un dia em va trucar Antonio 
Rísquez per convidar-me al seu 
projecte polític. Jo sempre he 
estat vinculat a les entitats es-
portives de la Llagosta, abans 
al futbol, ara a l’handbol i en el 
seu dia, ja fa sis o set anys, em 
va oferir si volia participar amb 
el Partit dels Socialistes,  una 
ideologia que coincidia amb la 
meva,  ho vaig veure amb bons 
ulls i em va agradar la idea. 
També em va agradar la idea 
de poder ajudar al poble d’una 
altra manera de com ho estava 
fent fins a aquell moment.
-Hi ha algun racó de la Lla-
gosta que li resulti especial?
-El passeig del Pintor Sert. Des 
que era adolescent quedàvem 
allà per xerrar, per quedar quan 

sortíem de festa... És el lloc que 
més m’agrada.
-Com li agradaria que fos la 
Llagosta del futur?
-Que deixi de ser una ciutat dor-
mitori. És cert que a la Llagosta 
es fa molta vida al carrer, però 

la gent que està venint nova no-
més ve a dormir i fa poca vida 
de poble. M’agradaria no tenir 
que marxar a Barcelona o Gra-
nollers per prendre alguna cosa, 
fer més vida social a la Llagosta. 
Que les entitats continuïn com 
estan, que ho estan fent molt 
bé. Que en lloc de mirar cap a 
fora, que els de fora mirin cap 
aquí també. I sobretot que pu-
gui haver més persones de la 
Llagosta que puguin treballar a 
la Llagosta.
-Què li falta a la Llagosta?
-Crec que el que més li falta és 
un polígon industrial competi-
tiu, que es fixi en els sectors que 
donen valor afegit a l’economia, 
no només en el que hi ha. A més, 
a la Llagosta, li falta una pista 
d’atletisme, encara que no te-
nim espai, i algun lloc obert on 
poder fer esport. - XAVi HERRERo

m’agradaria que 
la Llagosta deixi 
de ser una ciutat 
dormitori

El passeig del 
Pintor Sert
és el meu
indret preferit
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Més de 250 alumnes de quart 
curs de Primària de les escoles 
de la Llagosta van participar 
a la segona trobada multies-
portiva dels Jocs Escolars, que 
organitza l’Ajuntament de la 
Llagosta. Durant el matí del 14 
de febrer, les instal.lacions del 
Camp municipal de Futbol Joan 
Gelabert i del pavelló municipal 
Antonio García Robledo es van 
omplir amb activitats espor-
tives en les quals van prendre 
part els alumnes de les escoles 
de Joan Maragall, Sagrada Fa-
mília, Gilpe i Les Planes.
Els alumnes van deixar durant 
un matí les aules per practicar 
diferents modalitats esportives 
durant més de tres hores, des 
de les 9 del matí fins les 12.30 
del migdia. Els joves van poder 
practicar l’handbol, el bàsquet, 
el korfball, el pitxi, l’hoquei i el 
futbol 7.
L’objectiu d’aquestes troba-
des és potenciar els valors de 
l’educació amb l’esport i, so-
bretot, aprofundir en la relació 

L’AJuntAMEnt VA oRgAnitzAR AL FEbRER LA SEgonA tRobAdA MuLtiESPoRtiVA 

Jocs Escolars amb els
alumnes de quart de Primària

entre els joves de les diferents 
escoles del municipi.
L’activitat, que no era compe-
titiva, va acabar amb el lliura-
ment de diplomes als més de 
250 alumnes de quart de Pri-
mària que hi van prendre part. 
L’activitat va comptar amb la 
participació també professorat 

de les quatre escoles i de moni-
tors esportius.
La propera jornada d’activitats 
esportives escolars a la Llagosta 
tindrà lloc el 19 de març, durant 
la programació de les festes pa-
tronals de Sant Josep, amb dife-
rents proves d’atletisme al Parc 
Popular. - JoSé LuiS RodRíguEz

unes alumnes practiquen hoquei al Camp de Futbol Joan gelabert.

Judo

Sis medalles
per al Gimnàs
la Llagosta
El Gimnàs la Llagosta ha su-
mat sis noves medalles en qua-
tre campionats de Catalunya de 
diferents categories disputats al 
mes de febrer. Els medallistes 
han estat Iván Buendía, Andrei 
Ivancea (2), Daniel Buendía, 
Cristian Barrientos i Sergiu 
Ivancea.

HAndboL

El Vallag ocupa 
el tercer lloc a la  
Segona Catalana
L’HC Vallag ocupa el tercer lloc 
de la Segona Catalana, al grup 
B, amb 22 punts. Els llagos-
tencs milloren després d’haver 
encadenat dues victòries contra 
dos rivals directes, el Rubí i el 
Banyoles B. La jornada passada 
van perdre a la pista del Cas-
telldefels.

FutboL SALA

El Llagostense 
s’acomoda
a Primera
El FS Unión Llagostense 
s’acomoda a la setena posició 
de la Primera Territorial, grup 
B, amb 30 punts. A falta de 
vuit jornades per acabar, està 
a 17 punts del descens i a 9 de 
l’ascens. El segon equip, a la Se-
gona Territorial, grup B, està a 
dos punts dels llocs d’ascens.

HAndboL

Elsa Flórez és la 
nova presidenta 
del Joventut

Elsa Flórez és la nova presidenta del Joventut Handbol la Llagosta 
en substitució de Montserrat Casas, que va dimitir a finals de ge-
ner. La directiva de l’entitat va escollir Flórez el 6 de febrer durant 
una reunió de la junta. D’altra banda, el sènior masculí pot ascen-
dir a Segona Catalana si guanya aquest dissabte el Terrassa B. El 
partit és a les 20 hores al pavelló Antonio García Robledo. - J. L. R.

butlleti la llagosta.indd   13 05/03/14   13:37

     Dv, 7 Març 2014  I  08centvint    11Publicitat

butlleti la llagosta.indd   11 05/03/14   13:37

      Dv, 7 Març 2014  I  08centvint    13Esports

Més de 250 alumnes de quart 
curs de Primària de les escoles 
de la Llagosta van participar 
a la segona trobada multies-
portiva dels Jocs Escolars, que 
organitza l’Ajuntament de la 
Llagosta. Durant el matí del 14 
de febrer, les instal.lacions del 
Camp municipal de Futbol Joan 
Gelabert i del pavelló municipal 
Antonio García Robledo es van 
omplir amb activitats espor-
tives en les quals van prendre 
part els alumnes de les escoles 
de Joan Maragall, Sagrada Fa-
mília, Gilpe i Les Planes.
Els alumnes van deixar durant 
un matí les aules per practicar 
diferents modalitats esportives 
durant més de tres hores, des 
de les 9 del matí fins les 12.30 
del migdia. Els joves van poder 
practicar l’handbol, el bàsquet, 
el korfball, el pitxi, l’hoquei i el 
futbol 7.
L’objectiu d’aquestes troba-
des és potenciar els valors de 
l’educació amb l’esport i, so-
bretot, aprofundir en la relació 

L’AJuntAMEnt VA oRgAnitzAR AL FEbRER LA SEgonA tRobAdA MuLtiESPoRtiVA 

Jocs Escolars amb els
alumnes de quart de Primària

entre els joves de les diferents 
escoles del municipi.
L’activitat, que no era compe-
titiva, va acabar amb el lliura-
ment de diplomes als més de 
250 alumnes de quart de Pri-
mària que hi van prendre part. 
L’activitat va comptar amb la 
participació també professorat 

de les quatre escoles i de moni-
tors esportius.
La propera jornada d’activitats 
esportives escolars a la Llagosta 
tindrà lloc el 19 de març, durant 
la programació de les festes pa-
tronals de Sant Josep, amb dife-
rents proves d’atletisme al Parc 
Popular. - JoSé LuiS RodRíguEz

unes alumnes practiquen hoquei al Camp de Futbol Joan gelabert.

Judo

Sis medalles
per al Gimnàs
la Llagosta
El Gimnàs la Llagosta ha su-
mat sis noves medalles en qua-
tre campionats de Catalunya de 
diferents categories disputats al 
mes de febrer. Els medallistes 
han estat Iván Buendía, Andrei 
Ivancea (2), Daniel Buendía, 
Cristian Barrientos i Sergiu 
Ivancea.

HAndboL

El Vallag ocupa 
el tercer lloc a la  
Segona Catalana
L’HC Vallag ocupa el tercer lloc 
de la Segona Catalana, al grup 
B, amb 22 punts. Els llagos-
tencs milloren després d’haver 
encadenat dues victòries contra 
dos rivals directes, el Rubí i el 
Banyoles B. La jornada passada 
van perdre a la pista del Cas-
telldefels.

FutboL SALA

El Llagostense 
s’acomoda
a Primera
El FS Unión Llagostense 
s’acomoda a la setena posició 
de la Primera Territorial, grup 
B, amb 30 punts. A falta de 
vuit jornades per acabar, està 
a 17 punts del descens i a 9 de 
l’ascens. El segon equip, a la Se-
gona Territorial, grup B, està a 
dos punts dels llocs d’ascens.

HAndboL

Elsa Flórez és la 
nova presidenta 
del Joventut

Elsa Flórez és la nova presidenta del Joventut Handbol la Llagosta 
en substitució de Montserrat Casas, que va dimitir a finals de ge-
ner. La directiva de l’entitat va escollir Flórez el 6 de febrer durant 
una reunió de la junta. D’altra banda, el sènior masculí pot ascen-
dir a Segona Catalana si guanya aquest dissabte el Terrassa B. El 
partit és a les 20 hores al pavelló Antonio García Robledo. - J. L. R.

butlleti la llagosta.indd   13 05/03/14   13:37

 Dv, 7 Març 2014  I  08centvint    3Actualitat

L’Ajuntament de la Llagos-
ta firmarà un conveni amb el 
grup Asproseat Serveis Cen-
trals per impulsar al municipi 
el reciclatge d’oli domèstic. A 
partir d’aquest mes de març, 
la ciutadania podrà recollir al 
Centre Cultural i Juvenil  Can 
Pelegrí i a l’edifici administra-
tiu del carrer del Pintor Sert 
uns recipients d’1,5 litres per 
dipositar l’oli de cuina que ja no 

L’Ajuntament fomenta el reciclatge 
d’oli domèstic per obtenir biodièsel
El Consistori de la Llagosta posarà en marxa una nova
iniciativa per tal de promoure el respecte pel medi
ambient. La ciutadania tindrá l’oportunitat de participar
activament en un projecte per reciclar l’oli domèstic amb 
un doble objectiu: reduir la contaminació de l’aigua i
obtenir biodièsel, un combustible més sostenible

Contenidors de recollida de residus domèstics, a l’avinguda del Primer de Maig.

Els col.legis Les Planes, Joan Maragall i Sagrada
Família participen en el projecte Euromet 50/50, al qual 
s’ha adherit l’Ajuntament de la Llagosta per fer les
escoles públiques més sostenibles i implicar el conjunt de 
la comunitat educativa en la cultura de l’estalvi energètic. 
El projecte culminarà amb la comparació dels nivells de 
consum realitzats per les escoles durant els propers.
Els centres educatius rebran com a gratificació el 50% dels 
diners que estalviïn reduint el consum energètic, que es 
podran destinar a nous projectes relacionats amb
el Medi Ambient.

ESTALVI EnErgèTIc A LES EScOLES

es pot aprofitar. Quan estigui 
ple, el recipient es podrà deixar 
a uns contenidors instal.lats als 
llocs abans esmentats i també al 
Mercat municipal.
Asproseat Serveis Centrals re-
ciclarà l’oli domèstic en biodiè-
sel, un combustible que redueix 
les emissions atmosfèriques de 
CO2. Es calcula que per cada 
litre d’oli que va a parar a l’ai-
güera es poden contaminar mil 

litres d’aigua potable.
La regidora de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de la Llagosta, 
Marta Melgar, ha destacat la 
importància de tenir una major 
conscienciació mediambiental. 
Melgar ha explicat que “amb 

la instal.lació de contenidors 
per a la recollida d’oli domès-
tic no aprofitable, es redueix 
el risc de contaminació de 
l’aigua”.
Marta Melgar també ha remar-
cat que un dels factors que fan 

possible el conveni de l’Ajun-
tament amb el grup Asproseat 
Serveis Centrals és el compro-
mís social d’aquesta empresa, 
on treballen principalment per-
sones amb discapacitats i en risc 
d’exclusió social. - JuAnJo CintAS

RECOLLIDA SELECTIVA. La Llagosta va recuperar l’any passat 1.052 tones de residus. La recollida 
selectiva s’ha recuperat mínimament després del descens patit en els dos anys anteriors. Durant el 
2013, es van recuperar 114 tones de paper, 118,5 d’envasos lleugers, 119 de vidre, més de 146 de fusta, 
prop de 102 de runes i 70 de voluminosos. La Regidoria de Medi Ambient considera positiu el lleu 
augment dels nivells de recollida selectiva aconseguits l’any passat. - XAVi HERRERo
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mària que hi van prendre part. 
L’activitat va comptar amb la 
participació també professorat 

de les quatre escoles i de moni-
tors esportius.
La propera jornada d’activitats 
esportives escolars a la Llagosta 
tindrà lloc el 19 de març, durant 
la programació de les festes pa-
tronals de Sant Josep, amb dife-
rents proves d’atletisme al Parc 
Popular. - JoSé LuiS RodRíguEz

unes alumnes practiquen hoquei al Camp de Futbol Joan gelabert.

Judo

Sis medalles
per al Gimnàs
la Llagosta
El Gimnàs la Llagosta ha su-
mat sis noves medalles en qua-
tre campionats de Catalunya de 
diferents categories disputats al 
mes de febrer. Els medallistes 
han estat Iván Buendía, Andrei 
Ivancea (2), Daniel Buendía, 
Cristian Barrientos i Sergiu 
Ivancea.

HAndboL

El Vallag ocupa 
el tercer lloc a la  
Segona Catalana
L’HC Vallag ocupa el tercer lloc 
de la Segona Catalana, al grup 
B, amb 22 punts. Els llagos-
tencs milloren després d’haver 
encadenat dues victòries contra 
dos rivals directes, el Rubí i el 
Banyoles B. La jornada passada 
van perdre a la pista del Cas-
telldefels.

FutboL SALA

El Llagostense 
s’acomoda
a Primera
El FS Unión Llagostense 
s’acomoda a la setena posició 
de la Primera Territorial, grup 
B, amb 30 punts. A falta de 
vuit jornades per acabar, està 
a 17 punts del descens i a 9 de 
l’ascens. El segon equip, a la Se-
gona Territorial, grup B, està a 
dos punts dels llocs d’ascens.

HAndboL

Elsa Flórez és la 
nova presidenta 
del Joventut

Elsa Flórez és la nova presidenta del Joventut Handbol la Llagosta 
en substitució de Montserrat Casas, que va dimitir a finals de ge-
ner. La directiva de l’entitat va escollir Flórez el 6 de febrer durant 
una reunió de la junta. D’altra banda, el sènior masculí pot ascen-
dir a Segona Catalana si guanya aquest dissabte el Terrassa B. El 
partit és a les 20 hores al pavelló Antonio García Robledo. - J. L. R.
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