JOVENTUT

AIGUA

4 L’Ajuntament

frena l’increment
del rebut de l’aigua

La Comissió de Preus
de Catalunya tomba la
proposta de l’empresa
Sorea per apujar d’un
19% la tarifa

5 Saltats i Volats

animaran la
Festa Major 2013

VINT

La Llagosta celebra al juny
la 2a Setmana del Teatre
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CULTURA AMB ELS ACTES ES VOL GENERAR UN ESPAI DE DEBAT SOBRE EL POTENCIAL SOCIAL I POPULAR DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Actuació de la companyia Més Tumàcat durant la 1a Setmana del Teatre de la Llagosta a l’avinguda de l’Onze de Setembre
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El programa combina espectacles
professionals amb representacions
de grups teatrals locals

A més de tallers, mostres i taules
rodones, destaca l’actuació de Berto
Romero el 15 de juny al Centre Cultural
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Berto Romero actuarà en la segona
Setmana del Teatre de la Llagosta
Avui comença la segona edició de la Setmana del Teatre,
que organitzen l’Ajuntament de la Llagosta, Nanocosmos
Teatre i el grup de teatre TELL. Fins al 16 de juny, es
desenvoluparan a la nostra localitat diverses activitats
(tallers, exposicions, representacions...) per apropar el
món del teatre tant a adults com a infants.
El televisiu Berto Romero
portarà a la Llagosta el 15 de
juny la seva darrera obra Berto Romero sigue con nosotros.
Aquesta és l’escenificació professional de la segona Setmana
del Teatre. La representació
tindrà lloc a partir de les 20
hores al Centre Cultural, a la
plaça de l’Alcalde Sisó Pons.
Les entrades, que es van posar
a la venda a l’OAC i al Centre
Cultural i Juvenil Can Pelegrí
al preu de 9 euros a finals de
maig, estan exhaurides.
La programació de la Setmana
del Teatre s’inicia avui a Can
Pelegrí amb un taller de teatre social a càrrec de Mònica
Glaenzel, una de les actrius
de la sèrie televisiva de TV3
Plats bruts. Demà, es desenvoluparan altres tres tallers a
Can Pelegrí, un de confecció de
vestuari i maquillatge, un altre
de musicalitat i percussió i un
d’improvisació.
Diumenge, estarà dedicat al

teatre al carrer, amb un pregó a les 12.15 hores a la plaça
d’Antoni Baqué, una cercavila
pels carrers de la Llagosta amb
tastets teatrals relacionats amb
la Mostra 2.0 i la inauguració

MENÚS TEATRALS
Set restaurants (Cal Rafa,
El Passeig, Gentilicis, La
Troupe Cafè, SAK, Tapas
Maverick i Vostra Vite) se
sumen a la celebració de
la Setmana del Teatre.
Durant els propers dies,
aquests establiments
col·laboraran amb aquesta
activitat oferint als seus
clients uns menús teatrals.

de l’exposició L’escenografia de
la modernitat, d’Adrià Gual, al
Centre Cultural.
El 15 de juny, la gent gran de
la Llagosta podrà participar en

Assaig d’actrius i actors de diversos grups de teatre amateur de la Llagosta

una sortida per veure l’obra La
família irreal, el musical, de Minoria Absoluta i Dagoll Dagom,
al Teatre Victòria de Barcelona.
El 16 de juny, com a cloenda
de la Setmana del Teatre, està
prevista una actuació conjunta
dels grups locals Nanocosmos,
TELL, Amics de la Cultura,
TELL Júnior, Jump i el del Casal d’Avis. La representació tindrà lloc a les 19 hores al Centre
Cultural. “És una obra amb la

qual molts veïns se sentiran
identificats”, segons ha avançat el regidor de Cultura, Jesús
Ríos, que ha recordat que la Setmana del Teatre “és fruit d’una
feina de molts mesos”. Ríos ha
animat a la ciutadania a gaudir
dels actes previstos.
Durant la Setmana del Teatre,
hi haurà activitats complementàries, com ara el fi de curs de
l’Escola de Teatre de TELL,
que se celebrarà el 9 de juny a

les 18 hores al Centre Cultural,
diverses exposicions, un conte i
una cantata el 12 de juny a les
18.30 hores al Centre Cultural, una obra de teatre a càrrec
del taller d’escriptura de la Biblioteca l’11 de juny a la sala
polivalent del Centre Cultural
i Juvenil Can Pelegrí, i una de
les novetats d’aquest any, uns
menús teatrals que posaran a
disposició dels seus clients set
restaurants.
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LA CoMiSSió DE PREuS DE CATALunyA DónA LA RAó A L’AjunTAMEnT SobRE EL PREu DE L’AiGuA
iGuALTAT

José Lara guanya el
concurs de fotografia
José Lara, de Còrdova, va ser
el guanyador del 20è Concurs
de Fotografia Dia de les Dones, organitzat pel Foto-Club
la Llagosta amb la col.laboració
de l’Ajuntament. El segon premi va ser per a Miquel Planells
i el tercer, per a Txema Lacunza. Els dos premis locals van
ser per a Eva Corbella i Carlos
Seisdedos.

PARTiCiPACió CiuTADADA

La participació
ciutadana a debat

El 29 de juny tindrà lloc la jornada de participació ciutadana
Amb tu fem la Llagosta. Durant la jornada, es continuarà
treballant en el Pla de Participació Ciutadana. Després
de la diagnosi realitzada l’any
passat, ara es farà la fase de recollida de propostes i l’Agenda
Participativa, que definirà els
projectes de futur. La jornada
està oberta a tota la població i
tindrà lloc al Centre Cultural.
Durant el matí, hi haurà servei
de ludoteca.

L’increment del rebut de
l’aigua es manté en el 2,9%
La Comissió de Preus de Catalunya va emetre al mes de maig
una resolució que dóna la raó
a l’Ajuntament de la Llagosta
respecte a l’increment del preu
del subministrament d’aigua
per a aquest any. El ple municipal va aprovar una pujada del
2,9%, molt per sota del 19%
que pretenia Sorea, l’empresa
concessionària del subministrament d’aigua potable.
Sorea va portar a la Comissió
de Preus de Catalunya la decisió municipal d’autoritzar
per a enguany un increment
de preus del 2,9%. L’empresa
concessionària insistia que
aquesta pujada era insuficient
per cobrir les despeses del
servei. L’Ajuntament va lliurar a l’organisme depenent
del Departament de Comerç
l’argumentari amb les accions
que s’estan duent a terme per
reduir el cost del subministrament d’aigua. Entre aquestes
mesures, destaca l’ampliació
de l’ús del pou de Can Xiquet amb l’objectiu de pal.liar
els efectes que l’increment
del preu de l’aigua pugui tenir en el rebut de subministrament. Així, l’Ajuntament
espera cobrir, si es produeix,
qualsevol desequilibri a finals
d’any quan s’analitzi el compte
d’explotació de l’empresa Sorea

El pou de Can Xiquet es troba a prop del passeig del Pintor Sert

amb l’objectiu que tingui el menor impacte possible en la ciutadania.
L’Ajuntament també té previst
fer una obra per connectar la
xarxa local de subministrament
d’aigua a la xarxa de la companyia Aigües Ter-Llobregat.
Això permetria comprar l’aigua
a un preu més econòmic sense
haver de pagar a empreses intermediàries, com passa actualment amb la Societat General
d’Aigües de Barcelona.
L’alcalde de la Llagosta, Alberto López, s’ha mostrat satisfet
amb la decisió de la Comissió
de Preus de Catalunya i ha recordat que l’objectiu de l’equip
de govern municipal era evitar
que la pujada es repercutís di-

rectament a les butxaques dels
ciutadans. “És una molt bona
notícia, que respon a la voluntat d’aquest Ajuntament
davant l’exigència de Sorea.
Hem d’estar tots molt contents que ens hagin donat la
raó i d’haver-li guanyat la batalla a la totpoderosa Sorea”,
ha dit l’alcalde.
Alberto López ha indicat que, a
finals d’any, es veurà la incidència de les dues accions que vol
aplicar l’Ajuntament per reduir
la despesa en aigua i si l’estalvi
serà encara major del previst
inicialment. El Consistori llagostenc ja té l’autorització de
l’Agència Catalana de l’Aigua
per extreure més aigua del pou
de Can Xiquet.

infRAESTRuCTuRES

Petició d’un nou
estudi d’impacte
ambiental de la R3
L’alcalde de la Llagosta, Alberto López, i l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, han
demanat per escrit al Ministeri
de Medi Ambient que faci un
nou estudi d’impacte ambiental
del projecte de desdoblament
de la línia de rodalies R3 entre
Montcada i Vic. Els dos alcaldes creuen que tot el procediment administratiu relacionat
amb l’estudi informatiu del
projecte del Ministeri de Foment ha caducat. La petició inclou que s’afegeixi al nou estudi d’impacte ambiental l’opinió
dels col.lectius ciutadans que
no van poder participar de la
informació pública i que durant
el últims anys s’han mostrat
contraris a mantenir la línia en
el seu traçat actual.

PoLíTiCA

El PSC va celebrar
la Festa de la Rosa
El Parc Popular va acollir el
25 de maig la Festa de la Rosa
organitzada pel Partit del Socialistes de Catalunya a la Llagosta. Durant l’acte, van intervenir el primer secretari local
del PSC, Antonio Rísquez, que
va criticar les polítiques del govern local, i l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon.
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Els Volats i els Saltats, les
dues colles de la Festa Major
La Festa Major comptarà amb dues noves
colles, els Volats i els Saltats, que
competiran en una sèrie d’activitats que
portaran el nom genèric de l’Engrescada.
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La Safa celebra el 50è
aniversari amb una festa

La proposta va sorgir del si de la Comissió
Jove de la Festa Major. Cada colla
comptarà amb un mínim de vint integrants
i un màxim de quaranta.

Els gegants de la Llagosta van participar a la festa de l’escola Safa

L’escola Sagrada Família va celebrar el 25 de maig una festa amb
motiu del seu 50è aniversari. Els assistents van gaudir d’una xocolatada. Després, hi va haver un espectacle pirotècnic amb Les
Llagostes de l’Avern. La celebració va continuar amb l’actuació de
la Colla Gegantera i el Grup de Ball de Gitanes. L’Esplai Dijoc va
oferir tot un seguit de tallers. A una de les aules es va poder veure
un muntatge audiovisual sobre els 50 anys del centre.

Alberto López, Anna Martín, Tamara Costa i Eva Miguel, durant la presentació del projecte de Colles

Per poder participar en les proves que es faran durant la Festa
Major s’ha de ser major d’edat.
El Saltats portaran una mocador groc i els Volats, un de vermell. Les persones interessades
a formar part d’una de les colles
es poden adreçar els dimecres
a Can Pelegrí de sis de la tarda
a nou del vespre o posar-se en

contacte amb la direcció de correu electrònic l.engrescada@
gmail.com. El període per
inscriure’s estarà obert fins al
18 de juny. Els impulsors del
projecte s’han reunit amb colles
d’altres poblacions per conèixer
el seu funcionament.
La presentació de la creació de
noves colles es va fer el 14 de

maig durant una roda de premsa i va anar a càrrec de l’alcalde,
Alberto López; la regidora de
Joventut, Eva Miguel; i dues de
les impulsores de la iniciativa,
Tamara Costa i Anna Martín.
López va destacar la voluntat
del govern municipal de donar
eines als joves perquè facin realitat les seves propostes.

SoLiDARiTAT

EDuCACió

Jornades Solidàries
de la Llagosta

Matriculacions i
preinscripcions

Entre els dies 19 d’abril i 12 de
maig, l’Ajuntament va organitzar, amb la col.laboració de
diverses entitats, les primeres
Jornades Solidàries. La nostra
localitat va acollir diferents activitats durant les quals es van
recollir donatius per al projecte Malària 40, que treballa per
lluitar contra aquesta malaltia.

L’Escola municipal de Música
de la Llagosta obrirà el 17 de
juny el període de matrículació
per al proper curs. Els interessats hauran de passar pel centre
fins al 12 de juliol de dilluns a
divendres. Al Centre de Formació de persones Adultes, les
preinscripcions es podran fer
entre els dies 20 i 28 de juny.
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Impuls municipal a l’Escola
de Música i al CEM El Turó
El Consistori de la Llagosta va aprovar el 30
de maig, durant un ple ordinari, noves
tarifes per al Complex Esportiu Municipal
El Turó i per a l’Escola Municipal de

Música. Amb aquesta mesura, es pretén
donar un nou impuls a aquests dos serveis.
També es va aprovar definitivament
el pressupost municipal de 2013.

GEnT GRAn

Bartomeu Ricart rep un homenatge
com a persona gran al Casal d’Avis
El llagostenc Bartomeu Ricart va ser el protagonista de
l’homenatge a la persona gran
que es va fer el 31 de maig en

el marc dels actes de l’aniversari
del Casal d’Avis. L’acte va
comptar amb l’assistència de
l’alcalde, Alberto López.

PoLíTiCA

L’alcaldessa de Belmez, Aurora Rubio
Herrador, va visitar la Llagosta
L’alcaldessa de la localitat cordovesa de Belmez, Aurora Rubio Herrador, va participar el 18
de maig en un acte organitzat

per EUiA i CPLL. Rubio, que va
néixer a la Llagosta, va fer una
xerrada a la seu d’EUiA sobre la
situació política d’Espanya.

Alumnes de Les Planes
visiten l’Ajuntament
Alumnes i professorat de l’Escola municipal de Música de la Llagosta

El ple va donar llum verda,
amb les úniques abstencions
del PSC i de CiU, a les noves
tarifes dels serveis del CEM El
Turó. S’aplicaran quotes per a
les franges horàries de 7 a 9.30
hores i de 12.30 a 15.30 hores;
per a joves de 16 a 21 anys; per a
aturats de llarga durada, que no
pagaran matrícula; per a caps de
setmana i per a acompanyants
de menors i de discapacitats.
També es va acordar per unanimitat el procés de preinscripció i de matriculació de l’Escola
municipal de Música per al curs
2013-2014, així com els preus
públics d’aquest centre educatiu. L’Ajuntament està treballant amb la Diputació per
donar un impuls a l’Escola de
Música i aconseguir un augment del nombre d’alumnes. El
proper curs hi haurà la possibilitat de fer una classe a un preu
de cinc euros o de participar en
tallers, entre d’altres. A més,
s’ha arribat a un acord amb els

col.legis per tal que l’Escola de
Música formi part de les activitats extraescolars.
La regidora d’Educació, Virgínia Jiménez, va recordar que
l’equip de govern municipal
“aposta molt fort per la cultura” i per l’Escola municipal
de Música.
PRESSUPOST 2013. Durant
el ple, també es va aprovar definitivament el pressupost municipal de 2013 i es van desestimar les al.legacions presentades
pel PSC i el PIBE. Aquest punt
va comptar amb els vots a favor
d’ICV-EUiA, CPLL i el regidor
no adscrit, José Luis Gutiérrez;
el vot en contra del PSC i les
abstencions del PP i CiU.
El grup municipal del PSC havia
presentat una única al.legació,
que constava d’una sèrie de
mesures per modificar el pressupost i destinar 190.000 euros
a la creació de llocs de treball a
la nostra localitat en forma de

plans d’ocupació. La regidora
d’Economia i Hisenda, Marta
Melgar, va recordar que l’equip
de govern municipal ja destinava recursos al pressupost per a
la generació d’ocupació.
El dia 30 de maig, també es
va decidir que l’Ajuntament
s’adhereixi a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. A més, es va ratificar
l’acord de la Junta de Govern
Local d’aprovació d’un manifest, impulsat pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora catalana
d’ajuntaments solidaris amb el
poble sahrauí, en el qual es declara el rebuig a les sentències
judicials contra els presos polítics sahrauís.
Durant la sessió, també es van
aprovar dues modificacions
pressupostàries i una moció,
presentada per ICV-EUiA, en
defensa de l’actual designació
de zona sensible per a la totalitat de la conca del riu Besòs.

Dos grups d’alumnes de quart de Primària de l’escola Les Planes
van visitar el 13 de maig l’Ajuntament. Durant la seva estada a les
dependències municipals, els estudiants van estat acompanyats per
l’alcalde, qui va respondre les preguntes que li van fer.

Actualitat

Dv, 7 Juny 2013 I 08centvint

7

“M’agradaria que la Llagosta
fos més oberta i més poble”

La regidora a prop

Eva

Miguel

Nascuda fa 38 anys a
la Llagosta. Llicenciada
en Història (UAB),
treballa a la Universitat
Oberta de Catalunya

–Quin és el seu racó preferit
de la Llagosta?
–La plaça de Cinto Pagès i el
carrer de les Escoles. És la
part més antiga de la Llagosta
i aquí es nota que som un poble.
He passat moltes hores jugant
aquí perquè jo anava a l’escola
Balmes, al carrer de Sant Pau.
Aquesta zona i els voltants de
Can Baqué eren el meu pati per
anar a jugar. Tinc molts records
d’infància d’aquests carrers.
–Li agradaria que la Llagosta
fos...
–Més participativa i més oberta. No vull dir que no ho sigui,
però m’agradaria que ho fos
més. També voldria que fos més
poble perquè no m’agrada que
la gent sigui només un número que passeja pel carrer, com
passa a la ciutat de Barcelona. A
un poble tens noms, cognoms i

ets de la casa d’algú que tothom
coneix. Les relacions entre persones són més properes i principalment entre amics.
–La política és...
–És més compliacada del que
la majoria de la gent es pensa.
Jo sóc la persona menys política de tot l’equip municipal
de govern. Crec que tothom
hauria d’experimentar durant
un any ser regidor o regidora
a l’Ajuntament per veure tot
el que hi ha dins, com es desenvolupen els projectes, les

La política és més
complicada del
que la majoria de
la gent es pensa

dificultats i condicionants que
tenim... Així podrien comprovar el que implica el càrrec de
regidor o regidora. Que fossin
com unes pràctiques i que la
ciutadania s’impliqués més en
la gestió pública municipal per
comprovar que no és tan fàcil
fer les coses ni tan ràpid. Estar
a l’Ajuntament és més difícil del
que sembla, no es poden canviar
les coses de la nit al dia. És molt
fàcil dir ‘jo faria’, però una altra
cosa és viure-ho des de dins.
–Saltats o volats?
–Volats,
perquè
m’agrada
el color vermell i dins de
l’Engrescada seran els més bojos, més esbojarrats... Això no
vol dir que els Saltats no ho siguin, però tinc aquesta percepció i, en principi, els Volats són
la colla amb la qual m’identifico
més.
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Espai Obert

La Piulada

PORTES OBERTES

Sí!!! Campions de 3a!!! 33-29 davant Riudoms
bordant així una temporada espectacular!!!
Moltes gràcies a tots!!! #laLlagosta #Handbol

LA LLAgOSTA dEL FUTUR

Joventut Handbol la Llagosta @JHLlagosta

Estimados vecinos y vecinas, quiero que compartáis conmigo la
satisfacción que supone para nuestro pueblo el nacimiento de
esta nueva etapa de comunicación y diálogo a través de este
nuevo boletín municipal. El 08cEnTvinT nace con la
intención de acercar el día a día de La Llagosta a todos los
vecinos y vecinas y quiere convertirse en un espacio no sólo
de información, sino de participación entre todos
nosotros y nosotras.
Un nuevo espacio donde encontraremos,
mayoritariamente, las noticias que acontecen en
nuestra población, pero que servirá, con la ayuda de
toda La Llagosta, para conocer un poco mejor a
nuestras entidades, donde podremos participar y
opinar con libertad y que se convertirá en la
referencia comunicativa de todos y todas las vecinas
de La Llagosta.
Desde el principio de la legislatura actual, uno de los
objetivos a conseguir era ser más transparentes en la
gestión y ofrecer mayor y mejor información a la
ciudadanía. Hoy podemos decir que el 08cEnTvinT
recoge perfectamente la filosofía de aquel objetivo. De esta
manera hemos conseguido que vea la luz un instrumento
que amplía la cantidad de información y resulta un 80%
más económico. Y ese detalle es, también, un resumen de lo
necesario que es gestionar, lo mejor posible, los recursos de
nuestro ayuntamiento.
08cEnTvinT invita a los ciudadanos y
ciudadanas a interactuar con la administración
Una sociedad más
local expresando quejas, proponiendo ideas o
informada es también
simplemente opinando sobre algún tema
general. Presenta a las entidades desde otro
una sociedad más
punto de vista, conociéndolas como no habíamos
justa e igualitaria
podido hacerlo antes. Explicará la potente vida
deportiva de La Llagosta con interesantes
crónicas y ofrecerá entrevistas personales que seguro despiertan nuestro interés.
Los tiempos que corren no son buenos. Nos han vendido esta estafa de valores y
derechos como una gran crisis financiera e intentan, escondiéndose detrás de esa crisis,
eliminar los pilares que sustentan nuestro estado del bienestar. Y los ayuntamientos,
las instituciones más cercanas a la ciudadanía, intentamos dar respuesta inmediata a las
necesidades de la gente. Ese es nuestro mayor compromiso y el que estamos
consiguiendo desde el Ayuntamiento de La Llagosta. El 08cEnTvinT es también
parte de esa respuesta. Porque una sociedad más informada es, también, una sociedad
más justa e igualitaria. Porque la participación real comienza con la información total
y porque a pesar de todos los ataques que sufre nuestro estado del bienestar, desde el
ayuntamiento queremos que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades y los
mismos derechos.
Es por ello que esta publicación tendrá innumerables sorpresas que cambiarán lo
tradicional y lo asumido por todos y todas nosotras. Porque la realidad actual no es una
época de cambios, es un cambio de época y la situación nos exige ser más imaginativos y
huir de lo comúnmente establecido. Con la ilusión que se genera cuando se comienza de
nuevo, deseo de todo corazón que disfrutéis de estas páginas.

Cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
ICV - EUiA

* gmicv.euia@llagosta.cat

@ICVEUiALlagosta
Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
Regidor de Planificació urbanística, Habitatge i Territori;
de Tecnologies de la informació, Comunicació i Atenció
ciutadana, i de Recursos humans
Marta Melgar Hervás
Regidora d’Economia i Hisenda, Medi ambient
i Sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
Regidor de Cultura i Esports
Virginia Jiménez Pueyo
Regidora de Participació ciutadana, Polítiques
d’igualtat, Educació i Salut pública
Eva Miguel Guerrero
Regidora d’Acció Social, joventut, infància i Ciutadania

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
Regidor de Treball, indústria i formació
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

NO ADSCRIT

* gutierrezmjl@llagosta.cat

José Luis Gutiérrez Mariné
Regidor de Comerç i consum, de Serveis
municipals i de Manteniment urbà

PSC
* gmpsc@llagosta.cat

@PSClallagosta
Antonio Rísquez Caballero, Raúl Valero Martínez,
Vanessa Herrador Gerboles, Raúl López Martín,
Antonia Illescas Martínez i Mariano García
Cividanes

CiU

* gmciu@llagosta.cat

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado i Javier Alcaraz Durán

Alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Coneix els actes de la segona Setmana del Teatre?

MONTSE gIBAJA
38 anys

JOAN BONELL
47 anys

IRENE ROMANCE
55 anys

HÉCTOR FERRáS
21 anys

FERNANdO CAzALLA
77 anys

Sí, conec la Setmana del
Teatre, però no podré participar ni assistir a cap acte
perquè no tinc temps i per
problemes de salut.

Sí, sí la conec. Potser sí que
assisteixi a alguna activitat,
encara no sé quina. L’obra
dels grups de la Llagosta
em sembla interessant.

Sí, la conec, m’agrada molt
el teatre. Em sembla molt
bé que la programació duri
diversos dies, així podrem
assistir a algun acte.

Sí, la conec. Sí que hi assistiré. Tinc amics que actuen.
Tot i això, jo no m’atreveixo
a participar-hi activament,
perquè sóc molt vergonyós.

No, no conec la programació. Sempre m’ha agradat
sortir, però amb l’edat ja fa
molta mandra. Em sembla
bé que s’organitzin coses.

Temps de memòria

Cartes
Les cartes es poden enviar a informacio@llagosta.cat i aniran signades amb el nom
i cognoms de l’autor. Com a màxim tindran 12 línies d’extensió (uns 1.100 caracters
amb espais). Als escrits ha constar el número del DNI de l’autor, l’adreça postal,
un correu electrònic i un número de telèfon de contacte. 08CENTVINT no es responsabilitza de les opinions publicades en aquesta secció. Les cartes es publicaran
íntegrament a l’apartat 80CENTVINT de la web www.llagosta.cat.

Preguntas
En los últimos meses han ocurrido algunas cosas negativas
en el pueblo y me gustaría saber qué responsabilidad y qué
capacidad de actuación tiene el
ayuntamiento en estos temas.
Una de ellas fue el abandono
en la limpieza y mantenimiento de la estación. Ya sé que la
empresa que lo gestiona no se
hizo cargo, pero pasaron meses
con la estación en un estado lamentable. En estos casos, ¿debe
hacerse cargo el ayuntamiento?
Otra cosa negativa que no está
solucionada es la falta de la
pediatra fija de tarde. Estuvo
de baja 2 semanas y no hubo
sustitución. Durante ese tiempo había que ir de urgencias al
Hospital de Mollet. Ahora me
he enterado por otra madre que
la pediatra no está definitivamente. Lo que significa que no
tengo pediatra. Nadie me ha informado de la situación, ni me
han dado solución. Pondrán un
refuerzo pero pasamos de tener
una pediatra y media por las
tardes a tener una. Con la cantidad de niños que hay creo que
no se puede tolerar. ¿Puede el

ayuntamiento hacer algo para
solucionarlo? Gracias.
Silvia López Gómez

Entitats i poble
Fa un temps vaig llegir un article que exaltava un grup de
persones fundadores d’una associació local. Personalment,
també podria brindar per les
activitats que desenvolupem a
llarg de l’any i per la implicació de tots els membres de les
entitats i les associacions de les
quals formo part. Però sóc més
de l’opinió que la Llagosta està
representada per les seves gairebé 90 entitats. És cert que hi
ha les que no estan del tot registrades, o unes molt més actives que altres, però considero
que totes representen al nostre
poble, sigui amb un acte organitzat un dia concret, sigui amb
un calendari anual d’activitats o
amb sortides arreu. Totes composen l’extens i variat teixit associatiu de la Llagosta, el qual
no seria possible sense un munt
de veïns i veïnes que dediquem
el nostre temps de lleure a gaudir i fer gaudir a la resta, i a
portar la Llagosta per bandera

1924. Carnet de ball de la festa major del barri de la Llagosta

L’estructura del ball a l’època era fixada des del primer moment i especificada en els carnets de
ball. En el cas de les noies solteres, el ball s’emparaulava amb un o altre ballador amb el vistiplau,
habitualment, de la mare de la xicota o persona de confiança de la família.
Document original procedent de can Batlle

allà on hi anem. Crec que per
això ens hem de felicitar!
Pablo Martín vegas

Teatro
Quizás sea un tópico: te apuntas,
lo pruebas, te gusta y lo sientes.
Disfrutas de cada momento. En
familia, compartes las horas, la
estancia, la magia y el tiempo.
Compartes más tiempo, sin duda
del bueno. Y sin apenas quererlo, el texto se funde y se abraza
a tu cuerpo. Conoces personas,

familias enteras, maestros y
duendes, modernos de antaño,
artistas, princesas que cantan,
galanes, rufianes y necios. Compartes con ellos cada momento,
te ayudan y asisten, te echan un
cable si pierdes el rumbo. Horas, muchas horas juntos. Horas, de 5 minutos. Y pasado ya
un tiempo, un largo periodo que
se hace muy corto, se forma un
gran grupo que crece de adentro. Se estrena lo obra. ¡Te lo
acabas creyendo! Terminas ce-

diendo a los que si creían, a los
que confiaban y te enseñaban, y
te apoyaban. Ellos no se se rendían. Grandes jóvenes por cierto. Y pasado otro tiempo te dicen: “La suma de todos”. Y nos
unimos en un gran proyecto. Te
apuntas, lo pruebas, te gusta y
lo sientes. Disfrutas de nuevo de
cada momento. Compartes más
horas con grupos diversos, personas distintas con gran sentimiento. Confías de nuevo.
Mario Gaertner Garcia

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació. Assessorament lingüístic: Oﬁcina Local
de Català. Impressió i Publicitat: De Barris SCCL (tel. 93 217 44 10). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribució: Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.000 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail:
informacio@lallagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

dOS AÑOS dE
dESPROPÓSITOS

COMPROMESOS
AMB LA
INFORMACIÓ

I ARA
COL·LOqUEM
UN NOU gERENT

MENOS ESCENIFICACIONES y
MáS TRABAJO

CAMBIO,
MOdERNIzACIÓN
y PROgRESO

Alberto López en La Llagosta y Rajoy en Madrid llegaron a sus cargos casi a la
vez. No es su única similitud.
Ambos basaron su campaña
en mentiras. Rajoy prometía empleo, salir de la crisis,
bajar impuestos, mantener
servicios públicos y pensiones. López afirmaba que el
PSC construiría pisos en el
Parque Popular. Prometía
buena gestión y ‘paredes de
cristal’. Coinciden también
en desgobierno. El PP desmantela educación, sanidad,
pensiones y dependencia.
El IVA y el IRPF han subido. Despedir es más fácil
y barato: el paro sube y los
sueldos bajan. Nuestros jóvenes emigran. En La Llagosta ha subido la guardería
(38%), el IBI (10%), la grúa
(17%). Calles y plazas están
sucias y descuidadas. No hay

Una de les màximes de la
nostra campanya electoral
va ser el compromís d’ICVEUiA amb la informació,
plural i transparent. Malgrat tenir que reduir en Comunicació prop de 200.000
euros en dos anys, el nostre
compromís segueix ferm i
la nostra aposta per una informació més àmplia i plural està més activa que mai.
Hem aplicat esforç i rigor

L’empresa municipal es va
crear arran dels esdeveniments que van desembocar
en el tancament temporal del CEM El Turó. En
aquell moment, es va decidir que la gestionarien dos
consellers delegats, (CPLL
i la regidora d’Hisenda). Es
deia que amb dues persones
i l’assessorament extern
d’una assessoria (cobra més
de mil euros mensuals) ja no
calia contractar ningú més.
Sorprenentment, a la Junta
General del 23 de maig, els
consellers delegats comuniquen que es contractarà un
nou gerent. Curiós el canvi
d’opinió, aquest “yo digo y
ordeno” i que no vagi acompanyat de l’estat de comptes
real actual. Tampoc permeten que la Junta votem si hi
estem a favor o en contra. La
cosa anirà ràpida i costarà
45.000 euros aquest any i
60.000 a partir de l’any que
ve. Per què en menys d’un

Parece que Rubalcaba ha
cambiado la beligerancia
como líder de la oposición
y plantea colaborar con el
Gobierno para frenar las
duras exigencias de Bruselas. La gente nos dice: ¡Ya
era hora! Pero así se eleva a
extraordinario lo que debiera ser normal. Simplemen-

Cuando decidimos pactar
nuestro programa de actuaciones con otros partidos renunciamos a algunas
pretensiones en favor del
consenso. Sumar propuestas y esfuerzos es el lema
de CPLL. Así, después de
2 años, trabajando con lealtad institucional y política, hemos conseguido que
se muevan algunas fichas,
aunque aún falta mucho
por hacer. En el campo de
la información disponemos
de más calidad, pero faltan y
sobran cosas. Conste que se
trabaja en corregir rémoras
de un pasado muy próximo.
El progreso de La Llagosta es el compromiso que
firmamos en mayo de 2011

Rajoy y Alberto
López: mentiras,
desgobierno
y excusas
política de empleo. La única
obra de envergadura (Concordia) se retrasa meses. El
ayuntamiento acumula pagos pendientes. Recortan en
educación, seguridad y vía
pública pero gastan más de
100.000 € en nuevos asesores y gerencias. Han roto
hasta su pacto de gobierno.
Y ante su incapacidad para
resolver los problemas de
la gente, ambos coinciden
también en la excusa: la culpa de todo es siempre de los
demás y piden paciencia.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

El 08cEnTvinT
dóna un salt
qualitatiu a la
comunicació local
per aconseguir els objectius
i adaptar-nos a les noves
demandes i necessitats. El
nostre govern ha posat en
marxa eines comunicatives
a les xarxes socials i, dins
les limitades possibilitats
de l’Ajuntament, en breu
també es millorarà la web
i la ràdio. Però sens dubte,
la gran aposta és aquest
nou butlletí d’informació.
El 08CENTVINT dóna un
salt qualitatiu a la comunicació local. Un butlletí que
recollirà de manera més
amplia les notícies que esdevinguin al nostre municipi, que recollirà la veu
de la ciutadania amb cartes
d’opinió, enquestes i entrevistes, que reflectirà molt
més la pluralitat de l’arc
municipal. En definitiva,
un butlletí molt més compromès amb la informació
local i no tant sols amb la
informació institucional.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

El PP vota lo
que cree más
conveniente para
la ciudadanía

any ara volen contractar
algú? No són ells, consellers
delegats i assessoria, prou
bons per fer la feina? Si tants
diners hi ha a l’Ajuntament
de cop i volta, que baixin els
impostos enlloc de col.locar
un altre sou més. El govern
(ICV-EUiA, CPLL i un regidor no adscrit) diu que fomenta l’ocupació. Cert, per a
alguns.

te Rubalcaba ha cambiado
sus escenificaciones en los
Plenos. En nuestro último
pleno municipal, el PSC llamó la atención al Gobierno
local remarcando que desde
hacía un par o tres de plenos no habían votado nada
en contra como muestra de
aproximación. A nosotros,
eso no nos parece correcto. Que voten lo que crean
que han de votar. ¿O es que
antes votaban en contra
porque estaban enfadados?
Nosotros, si no entendemos
algo, preguntamos. Y al
final votamos lo que creemos más conveniente para
la ciudadanía. Muestra de
ello, es la dimisión de nuestro portavoz en el consejo
de administración de la empresa municipal. Creemos
que no se facilita la participación de las personas que
no forman parte del Equipo
de Gobierno y que se toman
decisiones unilaterales sin
evaluar correctamente la
marcha de la empresa.

Convergència i Unió

Partit Popular

Ara pagarem un
nou sou de 60.000
euros enlloc de
baixar impostos

Sumar
propuestas y
esfuerzos es el
lema de cPLL
y en ello seguimos. Nuestros socios de gobierno son
los adecuados para esta modernización y cambio, aunque vamos a profundizar en
la necesidad de pensar más
en la gente de La Llagosta.
Sin olvidar que compartimos intereses comunes con
municipios vecinos y ello
nos hace más fuertes. Tambien trabajamos en ello, con
idéntica lealtad, pues La
Llagosta es nuestra seña de
identidad y nuestra razón
de existir y no nos debemos
a estructuras políticas superiores que nos marquen
el discurso o la línea de actuación a seguir.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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Esports

El bTT bikers va organitzar una classe d’spinning al carrer a la plaça de la Sardana

gran èxit de participació
a la 12a Festa de l’Esport
La Llagosta va celebrar
el cap de setmana passat
la 12a Festa de l’Esport.
Durant els dos dies, es van
desenvolupar a diversos
espais diferents activitats
esportives.
L’Associació Espai de Tècniques Orientals va fer dissabte
a l’avinguda de l’Onze de Setembre una exhibició de ioga i
de tai-txí. El Consell Municipal
de l’Esport Escolar i el Lleure
va organitzar una classe a la

Zona d’Activitats Esportives
de la plaça d’Europa, mentre
que el Gimnàs la Llagosta va
muntar una exhibició de judo.
L’Asociación de Pensionistas y
Jubilados es va sumar a la Festa
de l’Esport amb una classe de
gimnàstica per a la gent gran.
La plaça de la Sardana va acollir spinning al carrer a càrrec
del BTT Bikers de la Llagosta
amb la col.laboració del CEM
El Turó i l’Esplai Dijoc.
Diumenge, van tenir lloc dues
activitats més: la inauguració
de l’exposició sobre els 40 anys

d’handbol a la Llagosta, organitzada pel Joventut Handbol
la Llagosta, i un torneig 3x3 de
futbol, que va muntar el Fútbol Sala Unión Llagostense a
la plaça de la Sardana. El JH la
Llagosta va aprofitar l’acte de
diumenge per homenatjar antics jugadors d’handbol de la
nostra localitat i per lliurar els
premis del ral.li fotogràfic que
va organitzar fa unes setmanes. El regidor d’Esports, Jesús
Ríos, ha indicat que la dotzena
Festa de l’Esport ha estat “un
èxit rotund de participació”.

HAnDboL

bàSquET

Bona temporada del
Vallag a la Segona
Catalana

El sènior de l’EBC
renuncia a la Tercera
Catalana

En la seva primera temporada
a la Segona Catalana, el sènior
de l’Handbol Club Vallag ha
arribat a jugar aquest any la
fase d’ascens a Primera Catalana, però la manca de jugadors
li ha impedit ser més competitiu i lluitar per pujar de categoria. El conjunt entrenat per
Javi Iglesias va acabar la lliga
regular en tercera posició i va
accedir a la fase d’ascens, on va
ser el darrer classificat amb dos
punts.

El conjunt sènior de l’Esportiu
Bàsquet Club jugarà la propera
temporada al Campionat Territorial després de renunciar a
disputar l’eliminatòria de permanència a la Tercera Catalana en no disposar de jugadors
suficients per afrontar-la amb
garanties. Els llagostencs van
acabar la lliga en dotzena posició després de sumar deu victòries i vint derrotes i havien
de jugar la promoció de permanència.

fuTboL SALA

fuTboL

El FS Unión
Llagostense,
eliminat de la Copa

El CD Viejas Glorias
es manté al mig de
la classificació

El primer equip del Fútbol Sala
Unión Llagostense va quedar
eliminat de la Copa Catalunya en la fase de grups. Els de
la nostra localitat van guanyar
un partit contra el Sant Hilari i van perdre dos, contra els
equips Bar Terraza-Alcalà i el
Sansur B, i no es van classificar
per als quarts de final. A la lliga, els de José Manuel Poyato
van acabar en quarta posició
amb 47 punts, a onze del campió, el Ripoll.

El Club Deportivo Viejas Glorias es manté al mig de la taula de la Divisió d’Honor de
l’Associació Esportiva de Catalunya. Als de la nostra localitat els queden dues jornades
per acabar la temporada. El
dissabte 8, el Viejas Glorias
s’enfrontarà al Sabadell Nord,
un equip que està lluitant pel
títol, i el dia 15 rebrà la Planada, un conjunt que també està
classificat a la part mitjana de
la classificació.

Esports
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ELS LLAGoSTEnCS ES fAn AMb EL CAMPionAT En EL SEu PRiMER Any DE CoMPETiCió
HAnDboL

Poliesportiu Antonio
García Robledo
L’Ajuntament organitzarà el
2 de juliol un acte per posar el
nom d’Antonio García Robledo al Poliesportiu Riera Seca.
L’esportista llagostenc, que ha
confirmat la seva assistència,
ha aconseguit aquesta temporada el títol de lliga amb el PSG.

fuTboL

Torneig Joan
Gelabert de futbol
El CE la Llagosta organitza
el 8 i 9 de juny el 10è Torneig
Joan Gelabert. La competició
comptarà amb la participació
dels diferents equips de l’entitat
i es disputarà al camp de futbol.

Et vols
anunciar
al

truca i

t’informarem

654 368 974

El Joventut Handbol la
Llagosta, campió de Tercera
El sènior del Joventut Handbol
la Llagosta s’ha proclamat campió de Tercera Catalana. Els de
la nostra localitat van vèncer el
Riudoms per 33 a 29 en el partit de la final del Top-4.
El partit per decidir el campionat de lliga va ser molt intens.
Els dos equips van mostrar un
molt bon nivell de competició.
Els llagostencs van arribar a la
final després de vèncer a la semifinal el Sabadell per 35 a 28.
El top-4 es va disputar al CEM
el Turó l’1 i 2 de juny.
El lliurament de la copa de
campió al Joventut Handbol
va anar a càrrec de l’alcalde
de la Llagosta, Alberto López. L’internacional llagostenc

fuTboL SALA

El Club Deportivo la
Concòrdia, quart
El CD la Concòrdia ha acabat
la lliga en 4a posició. Les de
la nostra localitat han fet una
gran temporada en el seu primer any a la Divisió d’Honor
Catalana de futbol sala femení.
Han guanyat 14 partits, n’han
empatat sis i n’han perdut sis.

fíSiC-CuLTuRiSME

Oriol Selma, cinquè
en físic-culturisme
instant del partit de semifinals entre el jH la Llagosta i el Sabadell

Antonio García va entregar
els trofeus de millor jugador i
millor porter que van recaure
en els locals Toni Cano i Javi

Alonso. L’equip entrenat per
Luis Canalejas ha finalitzat així
una molt bona temporada en el
seu primer any de competició.

El membre del Club Esportiu
Fabregat, Oriol Selma, es va
classificar en cinquena posició
en la categoria de menys de 70
quilos en el Campionat de Catalunya de Físic-Culturisme.
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Telèfons d’interès

l’Onze de Setembre (Casal Infantil)

TALLER PRàCTIC DE REIKI KOMBAT

TORNEIG

na. A càrrec de Puri Ortega i nens i

JUTSU. A càrrec de David Mingall. A

SALA. Del 25 de juny al 4 de juliol, de

7 i divendres

nenes de l’Escola de Música de la Lla-

les 16 h A Can Pelegrí

dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores.

gosta. A les 18.30 h. Centre Cultural

HORA DEL CONTE. Amb Puri Ortega.

Per a menors de 14 anys. Les inscrip-

De 18.30 a 19.30 h Can Pelegrí

cions es poden fer al Poliesportiu Riera

93 574 27 46

PREPAREM LA PELL PER A L’ESTIU.

93 574 29 19

Nois i noies de 12 a 16 anys. A les 18

13 i dijous

93 545 15 41

Bombers

112

Can Pelegrí

93 545 15 40

CAP la Llagosta 93 574 98 10
93 574 92 66

CatSalut Respon 061
CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Emergències

TALS. A les 11 h A l’avinguda de

CANTATA. El nen enamorat de la Llu-

Biblioteca

Casal Infantil

18.30 a 20 h A Can Pelegrí

TALLER ESCRIPUTRA CREATIVA.

93 560 39 11

Casal d’avis

Agenda

19 i dimecres

Ajuntament

Urgències

Agenda

112

Escola de Música 93 545 15 40
Mossos d’Esquadra 112
OAC

93 560 39 11

Policia Local

93 574 08 08

juny

h Punt de Trobada Jove - Can Pelegrí

11 i dimarts

93 574 27 68

Taxis

93 560 33 63 dia
630 88 12 50 nit

20 i dijous

De les 20 a les 21.30 hores. A la plaça

CONCERT A LA FRESCA - OCULTAS

de Pere IV. Organitza: La Llagosta +

INTENCIONES. A les 20 h Al pg. Joan

Activa

Miró. Organitza: La Llagosta + Activa

TEATRE. Expositor de Sentiments. A
càrrec del grup d’escriptura creativa de

De 18.30 a 20 h Al Centre Cultural i
Juvenil Can Pelegrí
D’ESTIU

DE

FUTBOL

Seca del 27 de maig al 19 de juny, a

CONCERT A LA FRESCA - MAUDE.

les tardes

26 i dimecres
MINI MARATó DE CONTES I TEATRE: LA EqUIVOCADA de Emilia Mu-

14 i divendres

21 i divendres

rillo. A les 16 h A Can Pelegrí.

TALLER ESCRIPTURA CREATIVA.

TARDA DE CINEMA. Per a nois i noies

JOCS AMB GLOBUS D’AIGUA. Nois

de Setembre (Casal Infantil)

De 18.30 a 20 h A Can Pelegrí

entre 12 i 16 anys. A les 18 h Punt de

i noies entre 12 i 16 anys. A les 18 h

trobada Jove - Can Pelegrí

Punt de trobada - Can Pelegrí

18 i dimarts

25 i dimarts

CONCERT A LA FRESCA - TANA-

TALLER ESCRIPUTRA CREATIVA. De

TALLERS D’ESTIU I MEDIAMBIEN-

Miró. Organitza: La Llagosta + Activa

la Biblioteca de la Llagosta. A les 18 h
A Can Pelegrí

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43
Sorea (aigua)

les 16 h A Can Pelegrí

12 i dimecres
RECITAL LITERARI. A càrrec del grup
d’escriptura creativa de la Biblioteca. A

ACTIVITATS REFRESCANTS. D’11 a
13 h Al passeig de l’avinguda de l’Onze

27 i dijous
RIVA. A les 20 h Al passeig de Joan

Agenda
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28 i divendres

29 i dissabte

passeig de l’avinguda de l’Onze de

PARTIT DE BàSqUET MIxT. Nois i

RETROBAMENT D’ExJUGADORS

TALLERS

noies entre 12 i 16 anys. A les 18 h Al

DE FUTBOL SALA. De 10 a 13 h Al

De les 18 a les 20 hores. Al pati de

Poliesportiu Riera Seca

Poliesportiu Riera Seca. Organitza:

l’escola Les Planes. Organitza: Esplai

Fúbtol Sala Unión Llagostense

Dijoc

FIRA DEL COMERç. De 17 a 21.30 h

TèCNIqUES ORIENTALS DE RE-

Al passeig de l’av. Onze de Setembre

LAxACIó. A les 19 h Parc Popular.

Farmàcies
de guàrdia
Del 7 al 13 BOTET NAdAL
Del 14 al 19 CALVO SáNCHEz
Del 20 al 27 BOTET NAdAL
Del 28 al 4 CARRERAS ARBAT
Del 5 a l’11 BOTET NAdAL
BOTET NAdAL
Primer de Maig, 28
Tel. 93 560 04 50
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
Tel. 93 560 27 04
CALVO SáNCHEz
Concòrdia, 1
Tel. 93 560 18 16

Setembre. Organitza: Casal Infantil
de la Llagosta
MEDIAMBIENTALS.

Fem dissabte!
Dia 8 de juny
Neteja del riu Besòs.
Inscripcions: matins a l’OAC.
Tel. 93 560 39 11 i tardes a
Can Pelegrí. Tel. 93 545 15 40
Lloc de trobada: Pistes de
petanca del Parc Popular

Organitza: Veus de dona

juliol

3 i dimecres

1 i dilluns

ACTIVITATS REFRESCANTS. D’11 a

JOCS PER COMPARTIR. D’11 a 13 h

de Setembre. (Casal Infantil)

13 h Passeig de l’avinguda de l’Onze

Al passeig de l’avinguda de l’Onze de
Setembre. (Casal Infantil)
INICI DE LES LLIGUES DE FUTBOL
SALA I BàSqUET - ESTIU 2013. De

4 i dimarts

dilluns a divendres de 18 h a 22 h A

TALLERS

partir de 16 anys. Inscripcions: fins al

De les 18 a les 20 hores. Al Pati de

21 de juny. Més info: CEM El Turó.

l’escola Les Planes. Organitza: Esplai

Concurs de Cante
Jondo
Dissabte 8 de juny, a partir
de les 19 h
Final i entrega de premis del
Concurs de Cante Jondo de
la Casa de Andalucía
Al Centre Cultural

MEDIAMBIENTALS.

Dijoc

2 i dimarts

CONCERT A LA FRESCA AMB EL

TALLERS D’ESTIU I MEDIAMBIEN-

Pagès. Organitzat per La Llagosta +

TALS. De les 11 a les 13 hores. Al

Activa

GRUP VERSONATS. De les 20 a
les 21.30 hores. A la plaça de Cinto

Concert de fi de
temporada de la
Coral Miranda
Dissabte 29 de juny
a les 20 h
Al Centre Cultural

15
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Entrevista

Fem Poble

Berto Romero
Berto Romero va néixer el 1974 a Cardona. El 15 de
juny, en el marc de la segona Setmana del Teatre de la
Llagosta, representarà al Centre Cultural la seva
darrera obra, Berto Romero Sigue con nosotros.

“

Iniciatives com
la Setmana del
Teatre són molt
necessàries

-La Llagosta celebra aquest
any la seva segona Setmana
del Teatre. Què et semblen
aquestes iniciatives?
-Molt bé. Són molt necessàries
tal com tenim actualment el
teatre. Qualsevol iniciativa
que vulgui aixecar una mica
l’ambient és molt bona. Així
que estic molt content de participar-hi.
-Portes a la nostra localitat
l’obra Berto Romero Sigue
con nosotros. De què tracta?
-És un monòleg amb música
com faig jo habitualment. I el
que presenta diferent és una
actualització de personatge. Ja
no sóc la mateixa persona que
parlava en l’anterior obra (La
apoteosis necia). Ara parlo des
d’una perspectiva més madura,
tinc un crío, tinc altres responsabilitats. Però tot sempre des
d’un punt de vista humorístic.
Fem més música que a l’anterior
espectacle
-Quina acceptació està tenint
aquesta obra, que vas estrenar a principis d’any?

-Doncs, molt bona. Estic molt
content. La veritat és que tenim
molta gent i la gent s’ho passa
molt bé, que és l’objectiu d’un
espectacle com aquest. O sigui
que jo crec que li queda vida per
a uns anyets.
-La Llagosta té diversos
grups de teatre amateur. Quina opinió tens de la feina que
fan les companyies de teatre
amateur?
-El teatre sempre ha estat un gènere complicat per tirar-ho endavant i ara encara més perquè
tot el que són companyies amb
una mica de personal i de voluntat de fer coses una mica grans
ho tenen molt fotut. És molt necessari que continuï l’ambient.
L’única cosa que ens salvarà del
desastre és que hi hagi moltes
iniciatives i que gent amb talent
les pugui desenvolupar, perquè
al final el públic anirà a veure
el que és bo. O sigui que tot el
que sigui començar a fer teatre
és bo. A part que és molt bo per
a les persones fer teatre. És una
eina d’autoconeixement i de

foto: miquel company

La gent s’ho
passa molt bé amb
l’obra, un monòleg
amb música
El teatre és una
eina molt bona
de creixement
personal

creixement personal molt bona.
-Què aporta el teatre a la societat i, especialment, en un
moment tant complicat com
el que vivim ara?
-Una cosa molt perillosa per a
les institucions, que és que la
gent pensi lliurement, que obri
perspectives i punts de vista i és
tan necessari com aliment per
l’ànima. Fixa’t si és important.
-Quan vas començar a fer teatre i per què?
-Vaig començar el 98 i el perquè no ho sé exactament. Simplement tenia la necessitat
d’explicar coses a la gent i em
vaig posar a sobre d’un escenari
per fer-ho. I des d’aleshores fins
ara. És l’única novia artística
que no m’ha fallat mai encara.
-La televisió t’ha donat la
fama. Què et dóna el teatre?
-Per a mi, és com una gimnàstica setmanal que haig de fer sempre per estar en forma, per tenir
el cos en forma. Per obligar-me
a continuar creant i per tenir
contacte amb el públic, que és
la cosa més important que hi ha

per a un artista. I sobretot per
tenir-lo de forma directa, que és
el que et permet el teatre, tenirlo davant teu, respirant, reaccionant immediatament al que
fas. I això no t’ho dóna encara
ni la tele, ni la ràdio ni escriure
llibres.
-Has fet teatre, ràdio i tele.
Amb quin d’ells et quedes?
-Si puc escollir, no deixaria cap
d’ells, perquè cada mitjà té una
cosa que l’altre no té i realment
m’agrada fer de tot. De l’únic
que no he pogut prescindir mai
per la meva salut física i mental és del teatre. O sigui que si
m’he de quedar amb un és amb
el teatre.
-Tens algun projecte per tornar a la televisió?
Hi ha un munt de projectes. El
que passa és que si surten o no
això és com sempre. Un treballa amb quatre o cinc coses en
perspectiva i després a veure
quina surt d’elles. Tinc des dun
projecte d’una sèrie, programes
de tele, alguna cosa en cine... O
sigui que vaig fent.

