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OBRES enCara S’Ha de PaVimentar un Petit eSPai a L’eSPera Que endeSa FaCi uneS obreS de ConneXió eLÈCtriCa

La nova plaça de la Concòrdia, vista des d’un dels dos blocs de pisos que conformen aquest espai públic de la Llagosta.
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L’ ajuntament ha invertit 1,3 milions
d’euros en la reforma de la plaça
i el reforç de l’aparcament soterrani

els espais oberts predominen al disseny
arquitectònic de l’espai per permetre la
maniobra dels camions dels bombers
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Ja es pot
passejar per
la plaça de
la Concòrdia
La plaça de la Concòrdia ja està oberta a tota la
ciutadania. Els veïns i veïnes de la zona i la resta de la
població ja poden fer servir aquest reformat espai públic.
L’Ajuntament considera pràcticament acabades les obres,
a l’espera que Endesa realitzi unes connexions
elèctriques al costat de l’entrada a l’aparcament
Les obres de la Concòrdia permeten des de finals de juny que
amb vehicles d’emergències
(bombers, ambulàncies, etc...)
es pugui accedir a la plaça. A
més, l’eliminació de les jardineres ha permès obtenir un espai
força més ample i obert. En el
disseny d’aquest espai públic
s’han contemplat algunes de les
propostes que van fer els veïns i
veïnes de la plaça durant el procés de participació ciutadana
que es va portar a terme durant
el mandat municipal anterior.
La reurbanització de la superfície de la plaça va començar al
setembre de l’any passat. Anteriorment, es va fer el reforç

estructural de les dues plantes soterrades del pàrquing.
Aquesta era una actuació vital
per poder garantir el pas dels
camions dels bombers en cas de
necessitat.
Les obres de la plaça de la Concòrdia, amb un pressupost de
prop d’1.325.000 euros, han
consistit, a més del reforç de
l’aparcament soterrani de vehicles, en la impermeabilització de la coberta, l’enderroc
de les jardineres, la renovació
del paviment, la instal.lació de
nou mobiliari urbà, la creació
d’una nova zona de jocs infantils i el canvi de les estructures
d’accés a l’aparcament per unes

Vista de la reformada plaça de la Concòrdia de la Llagosta.

més modernes. Una d’aquestes
estructures està habilitada per
poder instal.lar en un futur un
ascensor.
El terra de la plaça de la Concòrdia té diferents colors per
fer-lo més vistós. A més, s’hi ha
instal.lat més enllumenat públic. Les obres han incorporat
altres millores, com ara una estructura especial per evitar que
les arrels dels arbres aixequin
el paviment i un sistema de canalització de les aigües superficials procedents de la pluja més
eficaç.
El regidor de Planificació Urbanística i Territori, Jordi Alonso, ha indicat que aquesta “ha
estat un obra força complexa que ha generat malestar
entre alguns veïns i veïnes”.

Alonso ha volgut reiterar a la
ciutadania l’agraïment per la
seva paciència i la dels comerciants, i ha emplaçat la ciutadania
“a gaudir de la plaça, una plaça més moderna i funcional”.

Espai ampli
La seguretat és una
prioritat. Per això, els
amplis espais de la nova
plaça de la Concòrdia
són necessaris per poder
garantir que, en cas de
necessitat, els vehicles
d’emergència, sobretot
els camions de bombers,
puguin maniobrar sense
problemes.

Jordi Alonso ha destacat que
l’Ajuntament de la Llagosta ha
fet un esforç econòmic important per fer front a les obres
de reforma integral de la plaça
de la Concòrdia. El regidor de
Planificació Urbanística i Territori ha recordat que aquestes
obres estan subvencionades per
la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, però a
data d’avui l’Ajuntament de la
Llagosta encara està pendent
de rebre aquests ajuts, tot i que
fa mesos que han estat atorgats
i confirmats. L’Ajuntament s’ha
vist obligat a avançar aquests
diners per tirar endavant el
projecte de reforma i reurbanització de la plaça de la Concòrdia perquè es considerava prioritari per a la Llagosta.
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eL Centre CuLturaL Va aCoLLir eL dia 29 de juny La jornada de PartiCiPaCió Ciutadana
PoLítiCa

Dimissions de
l’oposició a
Sòl i Patrimoni
Tots
els
representants
dels grups de l’oposició
de l’Ajuntament al consell
d’administració de l’empresa
pública Gestió municipal de
Sòl i Patrimoni han presentat la
seva dimissió de forma conjunta per la negativa de l’equip de
govern a facilitar-los la informació econòmica de l’empresa,
segons va assegurar el PSC en
un comunicat.
A més, a l’escrit, s’indica que
en la darrera reunió del consell
d’administració es va presentar,
com a punt per donar compte sense que s’elevés a votació,
una proposta d’externalització
i contractació dels serveis de
gerència de l’empresa per un
import de fins a 76.000 euros
amb l’IVA inclòs.
Per la seva part, Adelino Macías,
regidor de CPLL i conseller
delegat de Gestió municipal de
Sòl i Patrimoni, ha indicat que
el que es diu a l’escrit del PSC
és fals. Macías ha assegurat
que la contractació dels serveis
de gerència formava part del
pressupost i del pla d’actuació
de l’empresa, aprovats en una
reunió anterior, d’acord amb un
informe econòmic de l’empresa
municipal. A més, Adelino Macías ha indicat que el cost per a
aquest exercici d’aquest servei
és de 30.000 euros.

la ciutadania fa les seves
propostes de participació

reunió d’algunes de les persones que van participar a la jornada.

Un total de 37 persones van assistir el 29 de juny a la Jornada
de Participació Ciutadana que
va organitzar l’Ajuntament de
la Llagosta al Centre Cultural.
Els participants, alguns a títol
individual i altres com a representants d’entitats, van ser repartits en grups i van formular
diverses propostes relacionades
amb tres àmbits temàtics: el
teixit associatiu, els canals de
comunicació entre la ciutadania
i l’Ajuntament, i els espais de
participació.
Respecte als canals de comunicació, els participants a la jornada van proposar que hi hagi
una xarxa wifi pública a la Llagosta, que s’hi instal.lin plafons
per posar-hi cartells anunciant

les activitats de les entitats, que
es renovin l’emissora i la pàgina web municipals i que hi hagi
més espai per a les associacions
al 08CENTVINT.
ASSEMBLEA DE CIUTAT.
En l’apartat de teixit associatiu,
es proposa que es crei un consell escolar municipal, que hi
hagi una fira d’entitats anual,
que es confeccioni una guia
d’entitats i que hi hagi un espai
per a les associacions.
Quant a l’àmbit dels espais de
participació, algunes de les
propostes plantejades són crear
una assemblea de ciutat, que els
ciutadans puguin intervenir en
l’elaboració dels pressupostos i
fomentar trobades d’entitats.

Ara, l’empresa que està elaborant el Pla de participació ciutadana per encàrrec de
l’Ajuntament recollirà les propostes i farà un document final.
El pla serà presentat al mes de
setembre, juntament amb un
calendari d’execució d’alguns
dels suggeriments fets pels ciutadans.
A la jornada del dia 29 de
juny van assistir la regidora de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de la Llagosta, Virgínia Jiménez, i el
primer tinent d’alcalde, Jordi
Alonso, que va cloure l’acte.
La sessió va ser conduïda per
Marta Martorell, directora de
l’empresa Civis i consultora del
Pla de participació ciutadana de
la Llagosta.
“Accions com la jornada de
participació han de servir
com a base per constituir
l’Assemblea de ciutat, que ha
de ser el màxim òrgan participatiu de la Llagosta”, va dir
Virgínia Jiménez. La regidora
de Participació Ciutadana es va
mostrar “molt satisfeta amb
la resposta de la ciutadania a
la jornada”.
Amb el lema Amb tu fem la Llagosta, el Consistori vol desenvolupar el Pla de Participació Ciutadana i l’Agenda participativa
del municipi.

PromoCió eConòmiCa

Acaba la 2a fase del
‘Suem la samarreta’
La Sala de Plens de l’Ajuntament de la Llagosta va acollir
el 13 de juy la cloenda de la segona fase del programa Suem
la samarreta i ens mullem contra
l’atur, que lidera el Consistori
llagostenc. Deu emprenedors
van presentar els seus projectes
d’empreses.

CuLtura

Èxit de la segona
Setmana del Teatre
La 2a Setmana del Teatre va finalitzar amb el Centre Cultural
ple de gom a gom durant la representació de l’obra La Llagosta, el poble, a càrrec dels grups
de teatre de la nostra localitat
el 16 de juny, i el monòleg de
Berto Romero el dia 15.

eduCaCió

Sol·licitud de beques
de menjador escolar
Fins al 12 de juliol es poden demanar a l’Ajuntament els ajuts
per al servei de menjador escolar del proper curs. Aquests
ajuts estan destinats a famílies
amb pocs recursos que necessitin que el seu fill o filla es quedi
a dinar al centre educatiu.
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L’alcalde, alberto López, amb el guanyador del concurs de cartells.

José Luis Ontiveros, veí de Montcada, ha estat el
guanyador del concurs de cartells de la Festa Major 2013 de la Llagosta. El resultat de les votacions populars es va donar a conèixer
el 25 de juny en un acte que va presidir l’alcalde, Alberto López.
FeSta major.

L’avinguda de l’onze de Setembre, plena de gent durant la celebració de la Fira del Comerç, el 29 de juny.

Èxit de la Fira del Comerç
amb presència de molt públic
L’avinguda de l’Onze de Setembre es va
omplir durant la celebració de la Fira de
Comerç, organitzada el 29 de juny amb la
participació d’uns 40 comerciants
Des de les 5 de la tarda i fins les
10 del vespre, es van poder visitar les parades instal.lades al
passeig de l’avinguda de l’Onze
de Setembre. A més, els organitzadors van programar diferents
activitats, com ara l’actuació de
Lotokotó amb una batucada,
l’obsequi de figures fetes amb
globus per Manu Superstar i el

L’Ajuntament de la Llagosta, l’Associació
de Comerciants (ACiS) i l’Associació
de Paradistes del Mercat Municipal
van organitzar la mostra

sorteig d’un lot de productes i
descomptes en serveis a càrrec
dels comerciants participants a
la fira. A més, hi va haver tastets de productes a diverses parades i una zona de contacte per
als comerciants a l’estand que
va instal.lar l’Ajuntament.
Tant l’Ajuntament com els comerciants i els paradistes del

Mercat han fet un balanç molt
positiu de la jornada i han mostrat la seva predisposició a repetir l’experiència. Les dues entitats comercials de la Llagosta
també confien a poder rellançar
les seves activitats i així poder
oferir més serveis tant als seus
establiments associats com a la
seva clientela.

Seguridad Ciudadana

CuLtura

Medidas para
prevenir robos

Final de les activitats
de la Biblioteca

Los Mossos d’Esquadra alertan
que el verano es una época donde debemos estar más atentos
para prevenir hurtos y robos.
Son consejos dirigidos sobre
todo a la tercera edad, como
sacar poco dinero del banco, no
confiar en desconocidos o tener
cuidado con los bolsos.

La Biblioteca va fer el 26 de
juny la cloenda de les seves activitats per a persones adultes
amb un acte especial. Les dones
del taller d’escriptura van fer
una marató de contes i, tot seguit, van representar una petita
obra de teatre, La Equivocada,
d’Emilia Murillo.

PoLítiCa

Es presenta Dones amb Iniciativa
El 14 de juny es va fer l’acte de presentació de Dones amb Iniciativa. La presidenta d’aquest nou col.lectiu local és Ana Belén Cazorla, que durant l’acte va estar acompanyada de la presidenta nacional, Cristina Bigordà, i del president d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) a la Llagosta, Jesús Ríos. Dones amb Iniciativa vol ser
un grup obert a tota la ciutadania per defensar els drets de la dona.
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l’alcalde presenta l’Eix
de la riera de Caldes al sil
L’alcalde de la Llagosta, Alberto López,
i l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel
García, van presentar l’Eix de la riera de
Caldes al Congrés EU Core Net Cities

El Congrés, impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona, es va celebrar el 19 de juny
en el marc del Saló Internacional de la
Logística (SIL), a la Fira de Barcelona

El Ple aprova tres mocions
sobre temes socials
Al Ple de juny es van aprovar
tres mocions presentades pel
grup municipal d’ICV–EUiA.
Ciutadans Progressistes es va
sumar a les propostes. La primera moció es presentava amb
motiu de la commemoració del
dia de l’Orgull Gai i per donar
suport a la proposició de llei
antihomofòbia. Tots els grups
municipals van votar a favor,
excepte CiU, que es va abstenir.
La segona moció insta a preser-

var el poder adquisitiu de les
pensions. En aquest punt només es va abstenir el PP.
La tercera moció sol.licita una
llei pel mínim vital de les persones i en suport a la ILP per a
una renda garantida de ciutadania. La moció es va aprovar amb
una esmena de CiU. En aquest
cas, el portaveu popular Jaume
Bonallach va votar en contra i
l’altre regidor del PP, Javier Alcaraz, es va abstenir.

SoLidaridad

alberto López, durant la intervenció que va fer al Saló internacional de la Logística. foto: rodrigo gonzález

L’Eix de la riera de Caldes és un
projecte de desenvolupament
econòmic impulsat pels ajuntaments de la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa
Perpètua de Mogoda i Sentmenat. La iniciativa compta amb el
suport d’agents socials i empreses del territori.
L’Eix de la riera de Caldes es
projecta com el principal motor
econòmic de la zona. La futura
estació intermodal de mercaderies de la Llagosta, la CIM Vallès i tots els polígons d’activitat

econòmica de l’àrea es volen
convertir en un dels principals
eixos logístics del corredor ferroviari de la Mediterrània. Es
tracta, en definitiva, d’impulsar
un gran centre logístic del sud
d’Europa.
Alberto López va destacar durant l’acte que un bon nombre de ciutats europees hagin
decidit treballar plegades per
apostar per un nou model de
creixement i desenvolupament
envers la logística i la circulació de mercaderies per Europa.

L’alcalde de la Llagosta va defensar davant d’unes 300 persones la necessitat de potenciar la
construcció del corredor ferroviari de la Mediterrània. López
considera que la futura estació
intermodal de la Llagosta, que
ocuparà una tercera part del
territori del nostre municipi,
“és una gran oportunitat que
tenim per promoure la generació d’activitat econòmica i
ocupació en el sector logístic” a tot l’entorn de l’Eix de la
riera de Caldes.

CuLtura

SaborS de merCat

CuLtura

La Room fa balanç
de la temporada

Concurs de receptes
fins al 20 de juliol

Peña guanya el
Concurs de Cante

L’escola de dansa La Room ha
fet un balanç positiu de la temporada, amb un 4t lloc del grup
The Little John al campionat
d’Espanya de Hip-hop Urban
Display. The Big John, l’altre
grup, també ha fet un bon paper a diversos campionats.

L’Ajuntament i el Mercat Municipal organitzen un concurs
de receptes de cuina amb el títol de Sabors de mercat: receptes
per l’aprofitament alimentari. Les
bases es poden aconseguir al
Mercat municipal o a la pàgina
web www.llagosta.cat.

Antonio Peña va guanyar el 8
de juny el 30è Concurs de Cante Jondo Ciutat de la Llagosta,
organitzat per la Casa de Andalucía. El segon premi va ser per
a Juan Manuel Caro; el tercer,
per a David Coronel, i el quart,
per a Raquel Expósito.

inaguauración del local de la asociación de voluntariado social rems.

SOLIDARIDAD. La asociación de voluntariado social Rems presentó en junio su nueva sede (plaza de Pere IV, nº 2) durante una
jornada de puertas abiertas. La entidad mostró como es el espacio
donde realiza sus acciones solidarias, como el banco de alimentos.
Al acto asistieron el alcalde, Alberto López, y varios concejales.
Por otro lado, el PSC de la Llagosta entregó el 5 de junio a Rems
los 398 euros que recaudó durante la primera Festa de La Rosa.

L’Ajuntament signa
convenis amb tres entitats
L’Ajuntament i l’Agrupació
de Jubilats i Pensionistes han
renovat el conveni de col.laboració que permet el desenvolupament de les activitats de
l’entitat al Casal d’Avis. Com a
principal novetat destaca que
el Consistori assumeix, mitjançant l’empresa Esport 3, la
gestió dels tallers que es fan al
Casal d’Avis. L’aportació muni-

cipal directa serà de 2.500 euros
i l’Ajuntament també destinarà
uns 12.000 euros per als tallers.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
signat convenis amb les entitats
Rems i Aspayfacos, que treballen en l’àmbit del voluntariat
social i l’atenció als discapacitats. El Consistori aporta durant aquest any 4.800 euros a
Rems i 7.500 a Aspayfacos.
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“la política és de vegades
difícil d’entendre des de fora”

El regidor a prop

Mariano

García

Viu a la Llagosta
des de fa 48 anys.
És mestre industrial
i treballa a l’empresa
Alstom

–Quin és el seu racó preferit
de la Llagosta?
–No tinc un lloc especial. He estat testimoni de com s’ha anat
transformant el poble al llarg
dels anys i hi ha molts indrets
amb la seva història i peculiaritats. La part antiga és la que ens
dóna una imatge més de poble i
on s’ha desenvolupat una gran
part de la meva infància i on
està ubicada la primera escola.
La plaça d’Antoni Baqué era el
punt de trobada de tothom, sense oblidar l’avinguda de l’Onze
de Setembre avui convertida en
passeig i el Parc Popular, fruit
de la voluntat del poble.
–Li agradaria que la Llagosta
fos...
-Que fos més participativa en
la vida pública i en la presa de
decisions que ens afecten com
a poble, de com volem créixer i

cap a on volem anar en el futur.
En definitiva que construïm el
nostre futur i el de les generacions futures junts. També
m’agradaria que la Llagosta fos
un important motor econòmic
local a través de la creació de

m’agradaria que
la llagosta fos un
important motor
econòmic local
Cal agrair i donar
suport als grups
que dinamitzen
la Festa major

noves indústries que generin riquesa per al poble.
–La política és...
–És de vegades difícil d’entendre
des de fora. Per això, crec que
és necessari que es conegui les
dificultats i els recursos que
tenim per poder dur endavant
projectes o la gestió del dia a
dia de l’Ajuntament. I per a això
s’ha de promoure la participació
ciutadana en nom del bé comú.
–Saltats o Volats?
–Els dos, perquè en ambdós
casos són grups que busquen
dinamitzar la nostra vida social i la nostra Festa Major. Cal
agrair i donar suport a aquest
tipus de dinamització perquè
permet crear grups de participació amb l’objectiu de fer que
la gent de la Llagosta s’impliqui
més en les activitats que es duen
a terme a la Festa Major.
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Espai Obert

la piulada

pORTEs OBERTEs

Felicitaciones a Antonio García Robledo
porque se merece todo y más. Y a su pueblo
por saberlo @A9Garcia #RieraSeca #laLlagosta

paRTiCipaCió, COmERç i EspORT

Carlos @carlosrm63

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

Estimats veïns i veïnes, ja som a l’estiu i amb ell arriben ganes de
gaudir més dels carrers de la Llagosta i poder passar més
estones als parcs i places del nostre poble. I precisament
passejant pels nostres carrers aquests dies hem gaudit de la
recuperada Fira del Comerç amb un èxit de participació
espectacular demostrant així que el nostre comerç té
una molt bona musculatura i un futur molt interessant.
És precisament aquesta Fira del Comerç el resultat
de moltes hores de feina del regidor de Comerç amb
una dedicació especial per part de tots els membres
de la regidoria i una implicació important i
indispensable de tot el teixit comercial del nostre
poble, des d’ACiS fins als concessionaris del Mercat
municipal.
Vull aprofitar aquestes línies per felicitar
públicament la feina de tots plegats. Això no és el final,
ans al contrari, és el principi d’una nova etapa que
portarà bons resultats als comerços llagostencs.
Aquestes últimes setmanes hem gaudit també de la
Jornada de Participació, continuant amb la voluntat de
fer més partícips a tota la ciutadania sobre el que es fa i
el que es farà a la nostra població.
Hem sigut espectadors del canvi de nom
del pavelló Riera Seca per Poliesportiu
Antonio García Robledo amb la presència
del nostre campió i del trofeu de Campions
del Món, amb el qual els nostres petits van
paciència
fer-se totes les fotografies que van voler.

agraeixo la
que ha demostrat tothom
durant les obres de la
plaça de la Concòrdia

I, finalment, han quedat enllestides les obres
de la plaça de la Concòrdia. Unes obres molt
complexes que han hagut de patir tots els veïns,
veïnes i comerciants de la plaça durant molts
mesos. Agraeixo la paciència que ha demostrat
tothom i desitjo que a partir d’ara tots i totes
puguem gaudir d’aquesta nova plaça pública molt més il.luminada, molt més oberta i
molt més amable amb el ciutadà.

* 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

Amics i amigues, afrontem aquest mes de juliol amb la voluntat d’acabar un cicle. Tot
acaba i tot comença ara. L’estiu marca per a molta gent aquest punt d’inflexió en les
nostres vides i fem balanç del passat més proper i/o propostes de futur per al nou curs
que començarà al setembre. Però no podem oblidar que molta gent no tindrà la
possibilitat de gaudir d’unes vacances normals. O bé perquè no tenen feina o perquè no
poden marxar uns dies fora de la Llagosta. És per això que l’Ajuntament ha preparat un
seguit de propostes i activitats per gaudir durant els mesos d’estiu. I aquest serà el
segon any consecutiu que farem aquestes activitats durant el mes d’agost, pensant,
sobretot, en tots aquells i aquelles que es quedaran al nostre municipi aquests mesos.
Tant a qui es quedi a la Llagosta com a qui marxi uns dies fora del municipi vull
desitjar-los uns molt bons dies d’estiu i espero tornar a veure a tothom a la tornada de
les vacances.

alberto lópez

alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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la veu del poble Què li sembla la nova plaça de la Concòrdia?

FRanCisCO padilla
36 anys

nuRia pORTillO
38 anys

ValEnTÍn CaRmOna
83 anys

JORdi sERRadEll
47 anys

BlanCa naVaRRO
56 anys

Molt bé. Les obres han estat doloroses per a tothom,
però ara és tot més ample.
Cal distribuir bancs i que
les taules no ho ocupin tot.

Molt àmplia, ja era hora
que la fessin nova. Hem patit mesos d’obres, però al
final hem vist la llum. Molt
maca, s’ha millorat bastant.

La veig bastant bé. Jo vaig
veure construir aquest pàrquing i ara ha canviat molt
la plaça, està molt més maca
que amb la de totxanes.

Molt bé, molt bé. Es veu
molt més àmplia i amb més
espais oberts que abans.
Ja feia falta una reforma
d’aquesta plaça.

D’entrada bé, queda força
bé. Entre l’1 i el 10, li poso
un 5. Fins que no la vegi
acabada del tot no donaré la
meva opinió definitiva.

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 08CENTVINT del web www.llagosta.cat.

Els arbres del parc popular
Un any més, i a iniciativa de
l’Ajuntament del nostre poble,
el dimarts 25 de juny es va fer
la passejada per conèixer els arbres de la Llagosta.
Aquest cop, però, ens vam
centrar en el Parc Popular, ja
que d’aquesta manera podíem
estudiar una gran varietat
d’espècies en poc territori. Per
altra banda, es posava en valor
aquest espai verd, fruit d’una
llarga lluita ciutadana.
Com a responsable de l’activitat,
he de dir que per a mi sempre és
un goig comprovar que en major o menor grau, no és tracta
de valorar les xifres, els veïns
i veïnes responen a la convocatòria, cridats per l’interès de
descobrir la natura més propera. Perquè d’això es tracta:
apropar-se als arbres de la nostra vila, per descobrir-ne les
seves intimitats i conèixer-los
millor. Ja se sap: només es pot
estimar allò que es coneix.
Però, a més, tot aquest exercici es fa de manera compartida,
com un exercici de convivència
ciutadana, democratitzant el

coneixement... Què més es pot
demanar?
Espero que hagi resultat gratificant... I fins la pròxima!
F. Xavier Sanz
Mestre i naturalista

CFa la llagosta
A la vida has de prendre decisions contínuament. Una
d’aquestes va ser que per circumstàncies laborals generades
per la crisi no vaig veure més
sortida que tornar a estudiar
per reorientar el meu perfil professional.
El neguit i la por de fer-ho em
generava molta ansietat, però
al Centre de Formació de persones Adultes (CFA) de la Llagosta vaig trobar el que necessitava.
En primer lloc, una bona formació, però no només això, també
un equip de professionals entregats a la seva feina, que durant tot el temps que va durar
el curs, em va ajudar i recolzar
perquè sortís endavant.
Estic molt agraït a l’esforç, a les
ganes de treballar i la il.lusió

1937. Vals-moneda d’ús local

Durant la Guerra Civil i davant la manca de moneda circulant, la majoria de municipis de Catalunya en van emetre per a ús local. A la Llagosta, el 1937, l’Ajuntament en va emetre d’una pesseta
i de 50 cèntims, i el Sindicat Agrícola Cooperatiu, de 10 i 5 cèntims.
Document original procedent de Can Batlle

que van posar per donar-me
aquella empenta que jo necessitava tant.
Després de sortir del CFA la

Llagosta, i gràcies a l’autoestima
que em van injectar, vaig decidir
continuar estudiant per obrirme un nou camí, un camí que

s’ha fet possible finalment i del
que n’estic molt orgullós.
Carlos Ragel Viciana

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@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

planEs
dE EmplEO

paRTiCipaCión,
COmERCiO
y EmplEO

VOTaR
pEl dRET
a dECidiR

mEJOR aCTuaR
y ayudaR quE
quEJaRsE

miERda
dE pERRO

ICV-EUiA y sus socios han
necesitado dos años de alegaciones y propuestas del
PSC para crear planes de
empleo. Hace unas semanas
rechazaron nuestra última
propuesta de dedicar unos
195.000 euros anuales a tal
fin. Ahora destinan 43.000
euros.
Nos alegra que creen empleo. Pero destinar tan solo
el 0,4% de los 10 millones de
euros del presupuesto queda
muy lejos de las necesidades
de la población y de las posibilidades del ayuntamiento. Basta comparar la cifra
con dos contrataciones que
están ahora mismo en curso (en silencio, por cierto).
Prorrogarán el asesor jurídico por 43.000 euros/año
y contratarán la gerencia
de la empresa que gestiona
El Turó por 74.000 euros/

Desde el gobierno local seguimos cumpliendo nuestro
compromiso con la ciudadanía y el programa electoral.
En estos días, tres grandes
eventos: Jornada de Participación Ciudadana para
elaborar la Agenda Participativa; la realización,
conjuntamente con la Asociación de Comerciantes del
Mercado y ACiS, de una Feria del Comercio y los Pla-

S’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir
(PNDD) en un acte de cohesió on la societat civil, les
entitats, els partits polítics
i el Govern han mostrat la
voluntat que els catalans
puguin decidir lliurement i
pacíficament el seu futur a
través d’una consulta. Malgrat opinions i propostes
diverses sobre la relació Catalunya - Espanya i les prioritats com a país, tots han
coincidit que la manera és a
través del vot.
El President de la Generalitat traslladarà formalment
al President del Govern espanyol la voluntat expressada per tots els assistents
d’exercir el seu dret a decidir a través d’una consulta.
A més, els assistents a la trobada treballaran per eixamplar el nombre d’entitats
que hi participen i el Govern
de la Generalitat s’ha compromès a posar facilitats per

En el Pleno del mes de junio se debatieron cuatro
temas importantes. En uno
de ellos se decidía nombrar
al Pabellón de la Riera Seca,
Pabellón de Antonio García. Los otros tres: luchar
contra la homofobia, garantizar el IPC a los pensionistas y aumentar la renta

En positivo. Hay que agradecer a esas personas que
pasean con sus canes y que,
bolsa o trozo de papel en
mano, recogen del suelo los
excrementos que el animal
depone en las aceras o en
las calzadas de La Llagosta. Debemos dar también
una vuelta más al agradecimiento a aquellos vecinos
y vecinas que, además de
recoger, se equipan con una
botella de agua con un poco
de amoníaco diluido y limpian la zona donde su amigo
ha dejado sus necesidades.
En negativo. Somos muchísimas las personas que estamos hartas de esos animales
incívicos que, desoyendo las
instrucciones de sus pro-

Las condiciones
parecen las
propuestas de la
CEOE o del FMI
año. Sólo esos dos contratos
triplican la cifra dedicada a
crear empleo.
Con 43.000 euros crearán 22
puestos de trabajo. No hace
falta mucho cálculo para
comprobar que los salarios
(651 euros brutos/mes),
la duración (3 meses) y las
condiciones (70% de jornada) sitúan estos contratos
más cerca de las propuestas
de la patronal CEOE, del
FMI o del Banco de España
que de un gobierno teóricamente de izquierdas.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Cumplimos
con nuestro
compromiso con
la ciudadanía
nes de Empleo.
El primero debe romper
con el desencanto de procesos anteriores y reafirmar
la apuesta por el empoderamiento y la participación
de la ciudadanía para que
entre todas y todos sigamos
construyendo nuestro municipio.
El segundo, una clara
apuesta por el comercio
local y de proximidad que
incentive las compras en
los establecimientos locales y difunda la variedad de
servicios que tenemos en el
pueblo, convencidos de que
la apuesta será un éxito.
Y por último, la puesta en
marcha de 22 planes de
empleo intentando aportar
soluciones a la grave situación de desempleo que sufrimos. Sin demagogias, sin
mentiras, siendo coherentes
y aportando todo lo que se
puede en este momento.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

Si buscamos,
encontraremos
temas de nuestra
competencia

tal que totes les entitats que
ho desitgin puguin sumars’hi.
El dret a decidir és un procés que sobrepassa la dinàmica dels partits i de la
política. Inclou una àmplia
majoria de la societat catalana. La nostra obligació és
fer les coses bé, amb diàleg,
rigor i seriositat però sense
renunciar a res.

mínima de inserción. Todos
ellos, asuntos en los que
nuestro ayuntamiento no
puede hacer nada más que
presentar una moción y elevarla a los entes superiores
que tienen poder de decisión en estos asuntos.
No nos parece mal que este
tipo de mociones se debatan
en Pleno, pero seguro que
si nos ponemos a buscar encontraremos temas donde
tengamos competencias.
Incluso en alguno de los
tres que se debatieron, podemos buscar la posibilidad
de alguna acción a nivel
municipal. Suponemos que
nadie prohíbe al Ayuntamiento, crear partidas a la
renta mínima de inserción
para ayudar a las personas
con dificultades.
Con algunos temas, cuando se dice dar soporte a…
igual sería mejor decir…
¡actuaremos! y a veces ante
nuevas prioridades habrá
que reducir las partidas de
otras.

Convergència i Unió

Partit Popular

El dret a decidir
és una aposta
per la radicalitat
democràtica

Estamos hartos
de esos animales
que dejan su
mierda en la calle
pietarios, no se equipan de
bolsa o trozo de papel ni de
una botellita de agua con un
chorro de amoníaco. Estamos hartos de esos animales
que no se recogen sus deposiciones ni de la calzada
ni de las aceras por las que
caminamos todos y todas
las vecinas de La Llagosta
a diario.
Estamos muy hartos de
esos perros que dejan su
mierda para que nuestros
niños y niñas y nuestros
abuelos y abuelas las vean
como algo demasiado normal. Y eso que dicen que el
perro es el mejor amigo del
hombre.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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antonio garcía respon les preguntes dels infants de la Llagosta.

Esports

el campió del món, l’alcalde i el regidor d’esports, després de descobrir la nova placa del pavelló.

El pavelló Riera seca ara es
diu antonio García Robledo
Antonio García Robledo,
campió del món amb la
selecció espanyola
d’handbol; campió de la
lliga francesa amb el PSG
i, ara, homenatjat donant el
seu nom a un poliesportiu
Centenars de persones van
acompanyar el 2 de juliol Antonio García Robledo durant
l’acte de canvi de nom del
Poliesportiu Riera Seca, que
ha passat a portar el nom de
l’esportista llagostenc, campió

del món d’handbol amb la selecció espanyola.
García Robledo va descobrir la
placa que, amb el seu nom, dona
la benvinguda a aquesta instal.
lació esportiva municipal. L’acte
va començar amb un parlament
d’Antonio García, precedit de
l’alcalde de la Llagosta, Alberto López, i el regidor d’Esports,
Jesús Ríos. L’homenatge a
l’actual jugador del PSG Handball també va comptar amb
l’assistència del president de la
Federació Catalana d’Handbol,
Tomàs Moral. Antonio García

va dir que “qualsevol estaria
emocionat de rebre un homenantge així, que li posessin el
seu nom a un pavelló del seu
poble”. L’esportista es va mostrar molt emocionat i va agrair
a la població el seu suport i especialment a la seva mare, Manoli Robledo.
L’alcalde va comentar una anècdota de fa un any, quan, durant
una de les visites a les escoles,
una noia li va preguntar quan
l’Ajuntament li posaria el nom
d’Antonio García al pavelló
Riera Seca. “I un any després,

COpa dEl món
L’homenatge a antonio
garcía robledo va tenir un
guarniment excepcional: la
Copa del món d’Handbol
guanyada al gener per la
selecció espanyola davant
dinamarca al Palau Sant
jordi de barcelona. Les
gestions de l’ajuntament
davant la real Federación
española de balonmano
van fer possible que les
persones que van assistir
a l’acte de canvi de nom
del Poliesportiu riera Seca
es poguessin fotografiar
amb el trofeu i amb
antonio garcía.

se li ret aquest homenatge a
l’esportista”, va dir. Alberto
López va indicar que “la Llagosta ha de ser un referent
esportiu important”. El regidor d’Esports, Jesús Ríos, va
explicar que Antonio García
“és model no només com a
esportista, sinó també com a
persona”.
A més del descobriment de la
placa amb el nou nom del poliesportiu, el 2 de juliol es va
poder veure un gran mural amb
un recull d’imatges de la carrera esportiva d’Antonio García.
Seguidament, els infants que
van assistir a l’acte, la majoria
de les escoles esportives de la
Llagosta i dels equips de base
dels clubs locals d’handbol, van
poder fer preguntes al campió
del món.

Esports
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La aCtiVidad Se CeLebró eL 18 de junio Con La PartiCiPaCión de unoS 150 eStudianteS

segunda jornada de los
Juegos deportivos Escolares
Unos 150 alumnos de 6º de Primaria de los diferentes centros
educativos de La Llagosta participaron el 18 de junio en los
Juegos Deportivos Escolares,
organizados por la Concejalía
de Deportes. Los estudiantes
practicaron durante la mañana
diversas modalidades deportivas en el Camp municipal de
Futbol Joan Gelabert y en el
Polideportivo Antonio García
Robledo. En concreto, jugaron
a baloncesto, balonmano, hockey hierba y korfbal.
La del 18 de junio fue la segunda jornada de los Juegos
Deportivos Escolares que se
ha celebrado este curso en La
Llagosta. La primera, dedica-

estudiantes en los juegos deportivos escolares. foto: rubén gómez

da exclusivamente al atletismo,
se llevó a cabo el 19 de marzo.
De cara al próximo curso, la
Concejalía de Deportes quiere

ampliar los Juegos Deportivos
Escolares con la participación
de alumnos de segundo, cuarto
y sexto curso de Primaria.

FutboL

FutboL SaLa

El CD Viejas Glorias
acaba la lliga vuitè

Dos tornejos de
24 hores al juliol

El Club Deportivo Viejas Glorias va guanyar l’equip de la
Planada per 4 a 0 en el darrer
partit de lliga. Els llagostencs
han acabat aquesta temporada
en vuitena posició, han guanyat
15 partits, n’han empatat cinc i
n’han perdut 14.

El FS Unión Llagostense organitza aquest cap de setmana
unes 24 hores de futbol sala al
Poliesportiu Antonio García
Robledo. En aquesta mateixa
instal.lació, el CD la Concòrdia
portarà a terme els dies 20 i 21
el seu 2n torneig de 24 hores.

FutboL SaLa

FutboL

La Concòrdia tindrà
conjunts masculins

Bon balanç del 10è
Joan Gelabert

El CD la Concòrdia tindrà la
propera temporada 3 equips
masculins de base que se sumaran als 2 conjunts femenins.
Aquests dies, els tècnics proven
jugadores per reforçar el sènior.

El Club Esportiu la Llagosta
ha fet un balanç positiu del 10è
Memorial Joan Gelabert, que
es va disputar els dies 8 i 9 de
juny, tot i que la pluja va obligar a suspendre alguns partits.
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

Biblioteca

93 545 15 41

Bombers

112

Can Pelegrí

93 545 15 40

CAP la Llagosta 93 574 98 10
Urgències

93 574 92 66

Agenda
juliol
5 I divendres

Agenda

8 I dilluns

segones passejades mateu

Setembre

jocs per compartir D’11 a 13 h.

bartalot A les 19.30 h. Plaça

master class gratuÏta de

A l’avinguda de l’Onze de Setembre

d’Antoni Baqué

flamenc A les 20 h. Al Centre Cul-

concert a la fresca The Band

tural

9 I dimarts

Olers. De les 20 a les 21.30 h. A la

tallers d’estiu i mediambien-

Xerrada. els efectes de la

tals D’11 a 13 h. A l’avinguda de

16 I dimarts

taller d’escriptura creativa

construcció

neoliberal

tallers d’estiu i mediambien-

De 10 a 12 h. A la Biblioteca

l’Onze de Setembre

d’europa A les 20 h. Al Casal Popu-

tals D’11 a 13 h. A l’avinguda de

jocs en grup Per a nois i noies

tallers mediambientals De 18

lar la República

l’Onze de Setembre

17 I dimecres

plaça de Cinto Pagès

Casal d’avis

93 574 27 46

de 12 a 16 anys. A les 18 h, al Parc

a 20 h. Esplai Dijoc. Al pati de l’escola

Casal Infantil

93 574 29 19

Popular

les Planes

12 I divendres

10 I dimecres

taller d’escriptura creativa

activitats refrescants D’11 a

De 10 a 12 h. A la Biblioteca

13 h. A l’avinguda de l’Onze de Se-

CatSalut Respon 061

festa galega en homenatge a
santiago apóstol Del 5 al 7 de

CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

eXposició fotogrÀfica a be-

anem a la piscina De 10 a 13 h.

festival al sur Dies 12 i 13 de ju-

tembre

Deixalleria

93 544 85 81

nefici d’animalets Fins al 30 de

Punt de trobada: Can Pelegrí

liol, a les 20 h i 19 h, respectivament.

taller participatiu. esport, es-

112

juliol. Al Centre Cultural

activitats refrescants D’11 a

Al Centre Cultural

tiu i alimentació De 17 a 18.30 h.

Emergències

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

93 560 39 11

Policia Local

93 574 08 08

juliol. Al Parc Popular

13 h. A l’avinguda de l’Onze de Se-

6 I dissabte

tembre
dones Que donen nom a ca-

Al CEM El Turó

14 I diumenge

18 I dijous

torneig 24 h de futbol sala 6

rrers i places de la llagosta

concert solidari A les 17.30 h.

i 7 de juliol. FS Unión Llagostense. Al

A les 20 h. Inici: plaça dels Drets Hu-

Presentació del nou disc de Ruth Gar-

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

Poliesportiu Antonio García Robledo

mans

let. Al Centre Cultural (5 euros).

20 a 21.30 h. A la plaça d’Antoni Baqué

Sorea (aigua)

93 574 27 68

concert solidari antidepre-

Taxis

93 560 33 63 dia

11 I dijous

15 I dilluns

19 I divendres

630 88 12 50 nit

siu A les 19 h. Amb Las Tripas del
Rey i Lágrimas de Sangre. Entrada: 3
euros. Al Casal Popular la República
(Plaça de Pere IV, 3)

tallers mediambientals De 18
a 20 h. Esplai Dijoc. Escola les Planes

jocs per compartir D’11 a 13 h.
Al passeig de l’avinguda de l’Onze de

concert a la fresca Beltane. De

taller: l’art d’eXplicar contes Divendres 19 i 26 de juliol, de 10

Et vols anunciar

al

truca i t’informarem

654 368 974

Agenda
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a 12 h. A la Biblioteca

monòlegs a la plaça A les 20

festa d’estiu Per a nois i noies en-

h. Casal Popular la República. A la

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

plaça de Pere IV

trobada: Can Pelegrí

20 I dissabte

27 I dissabte
fira sabors de la llagosta

Dissabte 27 de juliol,
a les 22 h
Brave
Al Parc Popular
Dissabte 17 d’agost,
a les 22 h
Amanecer, parte 2
Al Parc Popular

De 12 a 22 h. Al Centre Cultural

Parc Popular

els gegants de la llagosta,

24 h de futbol sala Dies 20 i 21

a canovelles Punt de trobada i

de juliol. CD la Concòrdia. Al Polies-

sortida: Centre Cultural de la Llagos-

portiu Antonio García Robledo

ta, a partir de les 16 h

esport nocturn

23 I dimarts

agost
1 I dijous

Divendres i dissabtes
del 12 al 27 de juliol,
de 21.30 a 1 h
Vine a fer esport
Al Poliesportiu
Antonio García Robledo

sistents han d’aportar un aliment per

A la plaça d’Antoni Baqué

jam session A les 19 h. Al Casal
Popular la República

cinema solidari A les 18 h. Els as-

captació de sang De 17 a 21 h.

Reunions
de la PAH

cinema a la fresca

concert d’estiu De 23 a 3 h. Al

tots els dilluns
de 18.30 a 20.30 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí
Tel. 93 545 15 40

Farmàcies
de guàrdia

persona: arròs, pasta, llegums secs,
oli o llet. Al Centre Cultural

25 I dijous

setembre
2 I dilluns

taller participatiu. esport es-

campus d’handbol estiu 2013

tiu i alimentació De 19 a 21.30 h.

Del 2 al 6 de setembre, de 8 a 14 h.

Al CEM El Turó

Al Poliesportiu Antonio García Roble-

concert a la fresca Scelion. De

do i al Camp municipal de Futbol Joan

20 a 21.30 h. A la plaça d’Antoni Baqué

Gelabert

15

pati obert
Fins al 23 d’agost
De dilluns a divendres,
de 17.30 a 20.30 h
Vine aquest estiu a jugar al
pati de l’escola les Planes

5-11 juliol BOTET NADAL
12-18 juliol CARRERAS ARBAT
19-25 juliol BOTET NADAL
26 juliol - 1 ag. CALVO SÁNCHEZ
2-8 agost BOTET NADAL
9-15 agost CALVO SÁNCHEZ
16-22 agost BOTET NADAL
23-29 agost CARRERAS ARBAT
30 ag. - 5 set. CALVO SÁNCHEZ
BOTET NADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)
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Entrevista

Fem poble

Antonio García
Antonio García Robledo, nascut a la Llagosta el 6 de
març de 1984, ha guanyat aquest any la lliga francesa
d’handbol amb el PSG. El nostre campió del món dóna
nom des d’ara a l’antic Poliesportiu Riera Seca.

“

És emocionant que
un dels pavellons
de la llagosta
porti el meu nom

-Què significa per a tu que el
Poliesportiu Riera Seca porti
el teu nom?
És molt gran i emocionant que
un dels pavellons del meu poble
porti el meu nom. Que hagin
pensat en mi per a això és un
motiu d’orgull.
-Aquest estiu, organitzeu el
tercer Campus d’Handbol
Antonio García amb més
nens que mai.
Sí. Vam fer una aposta molt
arriscada
buscant
doblar
l’assistència d’infants, ampliant
a dues setmanes la durada del
campus, i no ens ha pogut sortir
millor. Comptem amb més de
cent participants, que és una xifra que no podia imaginar quan
vam començar. Tenim doble
il.lusió i doble feina, però ens
agrada molt el que estem fent.
Si nosaltres gaudim, penso que
la canalla gaudirà el doble.
-Què penses de la feina que
estan realitzant els dos clubs
d’handbol de la Llagosta?
Només puc tenir paraules
d’ànim i d’agraïment per la

feina que es fa per l’handbol a
la Llagosta. Ara mateix tinc
moltíssima més relació amb el
Joventut Handbol la Llagosta, sobretot en categoria base.
Han fet en dos anys un treball
increïble. De no tenir res ara
mateix tenen un nombre increïble d’infants fent handbol.
En el Vallag tinc molts amics
en el primer equip. Molts d’ells
van començar a jugar quan
vaig començar jo. L’únic que
m’agradaria és que en l’handbol
tothom remés en la mateixa
direcció i sobretot en un poble tant petit com la Llagosta.
És l’única manera que el meu
esport continuï creixent. Moltes vegades ens equivoquem
buscant interessos personals i
posant pedres al camí i això no
interessa. Si realment s’estima
l’handbol, hem de remar tots
en la mateixa direcció. Així, els
que el practiquen gaudiran més
i sobretot amb els grans entrenadors professionals que hi ha a
la Llagosta.
-Quin balanç fas del teu pri-

a l’handbol de la
llagosta tothom
hauria de remar
en una direcció
Espero seguir
guanyant títols
amb la selecció
espanyola

mer any al PSG?
Penso que ha estat un bon any
per ser la meva primera experiència a l’estranger. Individualment, estic satisfet. Vaig
tenir la mala sort d’arribar
lesionat i això va fer que em
costés una mica més entrar en
la dinàmica de l’equip. Després
del Mundial, a la segona volta,
tot ha anat molt millor, m’he
trobat més còmode i he pogut
ajudar més a l’equip. Hem estat
campions de lliga. Se’ns van escapar les dues copes i aquest és
potser l’únic punt negatiu de la
temporada. A més, estic content
perquè he après un idioma nou i
la vida a París és més tranquil.la
del que pensava.
-De cara a la propera temporada, els objectius del club
seran més ambiciosos?
Sí. Han de ser-ho. Comptem
amb jugadors de primer nivell.
A França, som els grans favorits a guanyar-lo tot i, a la
Champions League, hi ha grandíssims equips, però crec que
hauríem d’estar a la Final Four,

sempre que ens respectin les lesions, tinguem una mica de sort
i estiguem al nivell que s’espera
de nosaltres.
-En quant a la selecció, has
continuant jugant i Manolo Cadenas, un tècnic que et
coneix molt bé, ha substituït
Valero Rivera.
Amb Manolo Cadenas vaig tenir una grandíssima experiència en el meu darrer any al BM
Granollers. Va ser l’entrenador
que va apostar fort per mi perquè pogués donar el salt com a
jugador de pes a l’equip. Em va
ajudar a millorar molt i la veritat és que la meva relació amb
ell és molt bona. Per a mi, és
una gran notícia que sigui ara
ell el seleccionador. També ho
era que fos Valero Rivera, però,
si s’havia de canviar, crec que ell
és el millor entrenador que pot
tenir la selecció. Espero poder
seguir al nivell que necessita
Manolo Cadenas perquè tenim
coses molt importants per davant per aconseguir. Podem
lluitar per qualsevol cosa.

