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Informatiu de la Llagosta

TRÀNSIT L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA VOL FACILITAR L’ACCÉS AL CENTRE DEL POBLE I MILLORAR LA MOBILITAT

Vista del carrer de l’Estació de la Llagosta des de la plaça d’Antoni Baqué, amb l’edifici del Mercat municipal a l’esquerra.
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El carrer de l’Estació serà només
El sentit de la circulació també es canviarà
d’entrada al centre, entre les avingudes de en un tram de l’avinguda del Turó, entre
l’Onze de Setembre i del Primer de Maig
els carrers de Sant Pau i Josep Montserrat

Actualitat

Dv, 4 Octubre 2013 I 08centvint

3

El carrer de l’Estació serà només
d’entrada cap al centre del poble
L’Ajuntament té previst aplicar a partir de mitjans
d’octubre canvis en el sentit de la circulació al carrer de
l’Estació i a l’avinguda del Turó. L’alcalde, Alberto López,
ha mantingut darrerament reunions amb el cap de la
Policia Local i personal dels Serveis Tècnics per concretar
els canvis que es posaran en marxa aquest mes
Al carrer de l’Estació, entre
l’Ajuntament i l’avinguda del
Primer de Maig, hi haurà un
únic carril d’entrada al municipi. Així, se suprimirà també
el tram de sortida que hi ha
ara entre el carrer del Mercat
i l’avinguda de l’Onze de Setembre i els vehicles només
podran circular en sentit cap a
l’avinguda del Primer de Maig.
Aquest canvi no afectarà a les
places d’aparcament que hi ha
en aquest sector, que es mantindran com ara.
“No és lògic que les entrades al municipi estiguin als
extrems, com passa ara”, ha
dit l’alcalde. Alberto López ha
afegit que, amb aquest canvi,
els vehicles que vinguin de fora
passaran pel centre del municipi i això, en part, “també beneficiarà el teixit comercial de
la Llagosta”.
Les jardineres que actualment
estan situades tot just davant
de la porta principal d’entrada

a l’Ajuntament es col.locaran a
la calçada que quedarà lliure en
desaparèixer el carril de sortida
i així també es guanyarà espai a
la vorera.
D’altra banda, també es canvi-

PEATONALITZACIÓ
L’alcalde de la Llagosta,
Alberto López, ha
assegurat que “la ciutat és
per a les persones i no per
als cotxes”. L’equip de
govern continuarà
treballant en aquesta línia i
López ha avançat que una
de les accions previstes és
la peatonalització d’algun
carrer del municipi.

arà el sentit de la circulació a
l’avinguda del Turó en el tram
comprès entre els carrers de
Sant Pau i de Josep Montserrat.
A partir del moment en el qual

L’avinguda del Turó, entre Sant Pau i Josep Montserrat, canviarà de sentit de circulació a mitjans de mes.

entri en vigor la modificació, els
vehicles hauran de circular en
direcció cap a Mollet. El Consistori atén així la petició del
veïnat de la zona, que, moltes
vegades, quan busca lloc per
aparcar, es veu obligat a tornar a l’avinguda de l’Onze de
Setembre. D’aquesta forma,
l’avinguda del Turó passarà a
ser en la seva major part d’un
únic sentit cap a Mollet. Entre
els carrers de Sant Bonaventura

i Joaquim Blume es mantindran
els dos carrils actuals.
També està previst instal.lar
bandes reductores de la velocitat a l’avinguda del Turó al costat de la plaça de Cinto Pagès i
abans de la cruïlla amb el carrer
de la Florida.
L’Ajuntament també col.locarà
a les entrades del municipi senyals per indicar on es troben
les instal.lacions esportives i altres equipaments destacats del

municipi. Al carrer de l’Estació,
també hi haurà uns indicatius
semblants.
L’equip de govern municipal de
la Llagosta ja va reinstaurar en
el seu dia el doble sentit de circulació en el carrer de Cadaqués
amb l’objectiu de racionalitzar
el moviment de vehicles per la
població. Les modificacions que
s’aplicaran a partir de mitjans
d’aquest mes d’octubre van en
la mateixa línia.
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VOLATS I SALTATS VAN APLEGAR UN BON NOMBRE DE PERSONES I VAN FER REVIFAR LA FESTA
POLÍTICA

Acaba la roda
de declaracions
pel cas del Turó
El jutge de la sala d’Instrucció
i Primera Instància número
2 de Mollet va tancar el 30
de juliol la roda de declaracions que ha pres a dos tècnics de l’Ajuntament; al regidor d’Esports, Jesús Ríos;
i a l’alcalde, Alberto López,
per la querella presentada per
l’empresa Geafe per un presumpte cas de prevaricació després de la intervenció del CEM
El Turó. Ara el jutge ha de decidir si obre o no un judici.
L’alcalde, Alberto López,
ha manifestat que, des de
l’Ajuntament, “es respecten
al màxim les actuacions judicials que fins ara s’han dut a
terme per aclarir la intervenció del CEM El Turó” i s’ha
mostrat convençut que el jutge
arxivarà la querella.
D’altra banda, el cap de l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania de
l’Ajuntament, Carlos Meroño, ha interposat una querella criminal contra l’exalcalde
Antonio Rísquez; l’exassessor
de l’alcaldia Joaquim Aranyó;
i l’empresa Geafe per la possible comissió dels delictes
d’infidelitat en la custòdia de
documents, falsedat documental i estafa processal. Rísquez
assegura que la querella forma
part d’una campanya de desprestigi contra ell i el PSC.

L’Engreskada fa viure una
Festa Major molt participativa

Saltats i Volats, a la plaça de la Concòrdia. foto-club la llagosta

L’Engreskada ha estat la principal novetat de la Festa Major
de la Llagosta, una proposta
que va sorgir de la comissió
jove creada per dinamitzar les
activitats juvenils. La intenció
era sumar espais i horaris a la
tradicional zona de barraques i
les disco mòbils.
Un bon nombre de persones es
van apuntar a les colles de Volats i Saltats i van participar en
les diferents proves proposades
per l’Engreskada. Els Saltats
es van proclamar campions.
Les dues colles van competir
per sumar punts en proves com
la Pelea de Gallinas, On està
Wally?, la Panotxada, el Safari
Express i la Poció de Cal.
El pregó va estar protagonitzat

aquest any per la Murga. La
colla més veterana de la Festa
Major de la nostra localitat celebrava el seu 28è aniversari i
durant un emotiu i humorístic
pregó va mostrat un vídeo per
repassar la seva història.
ALTRES ACTES. Dissabte
7 de setembre, a l’elecció de
la Pubilleta es va sumar la de
l’Hereu de la Llagosta. Álvaro
García va ser nomenat Hereu i
Irene Delgado, Pubilleta.
Els paradistes del Mercat van
sorprendre amb la proposta
Farem volar el Mercat. Artistes
de circ van actuar amb les seves acrobàcies i malabarismes.
La pluja va respectar la Paella
Popular de la Murga i els co-

mensals van poder acabar l’àpat
just abans que comencés a caure un fort aiguat que va obligar
a suspendre els concerts de
l’Espai Jove. A la tarda, el Centre Cultural es va omplir amb
l’obra La Llagosta, el poble. La
plaça d’Antoni Baqué va acollir l’actuació de la Room i la
del grup polonès Tecza, en el
marc de les Jornades Internacionals Folklòriques. A la nit,
va tenir lloc el primer dels dos
correfocs, amb Les Llagostes de
l’Avern. El segon va ser el diumenge dia 8 de setembre amb
els integrants dels Correflames.
Diumenge també va estar ple
de propostes per a infants amb
jocs, gimcanes, el festival Petites Estrelles o el Cabaret de
Circ. Aquest dia també hi va
haver la simultània d’escacs de
l’AMPA de l’escola Gilpe. A la
nit, La Llagosta + Activa va organitzar l’enlairament de globus amb leds.
El dilluns al matí es va fer el
canó d’escuma i, a la tarda,
les atraccions de la fira a meitat de preu. A la caseta de la
Casa de Andalucía es va fer
l’Homenatge a la Gent Gran.
Al vespre es va poder gaudir de
les havaneres. La Festa Major
va acabar amb l’espectacle del
monologuista Toni Rodríguez i
del mag Frankie Magic.

SOSTENIBILITAT

Actes de la Setmana
de la Mobilitat
La Llagosta ha celebrat aquest
any la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb la
Diada de la Bicicleta i altres sis
activitats. La darrera, una campanya informativa de control
dels fums de vehicles a càrrec
de la Policia Local, tindrà lloc
del 7 a l’11 d’octubre.

MEDI AMBIENT

Retirada de brossa
d’un tram del Besòs
La Regidoria de Medi Ambient
ha fet un balanç molt positiu de
la jornada Fem dissabte! Neteja
del riu Besòs, que es va celebrar
el 4 de juliol. Més de setanta
persones, la majoria infants,
van participar en la retirada de
brossa en un tram del riu.

POLÍTICA

Acte del PSC sobre
les pensions
La reforma laboral del govern
del PP i els seus plantejaments
de cara a la reforma de les pensions van rebre moltes crítiques
durant la xerrada organitzada
pel PSC a la Llagosta el 19 de
juliol, en la qual va participar la
diputada Isabel López.
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Instalado un tótem multimedia en la plaza de Antoni Baqué

La plaza de Antoni Baqué acoge desde julio un
tótem multimedia para dinamizar comercialmente el municipio y
ofrecer información institucional y de servicios, gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Miraelmón.
INFORMACIÓN.

L’alcalde, Alberto López, durant la signatura de la Declaració de la riera de Caldes, el 17 de juliol.

La Llagosta s’afegeix a la
Declaració de la riera de Caldes
Cinc poblacions es van comprometre
a Sentmenat a treballar per la millora
econòmica de la zona i per potenciar
les polítiques de creació d’ocupació
Els municipis de Sentmenat, la
Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua
van signar el 17 de juliol la Declaració de la riera de Caldes.
Els objectius són promoure, davant de les administracions de
nivell superior, la millora de les
infraestructures, fomentar l’ús
del transport públic; maximit-

L’alcalde destaca la importància que
tindrà la Llagosta amb la futura estació
internacional de mercaderies i el sector
d’activitats econòmiques de Can Pere Gil

zar i racionalitzar l’oferta de sòl
i sostre industrial i comercial
disponible al territori; incrementar l’oferta de formació professional i de reciclatge de treballadors, les mesures de suport
a l’empresa i a l’emprenedoria, i
millorar l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació.
L’alcalde, Alberto López, va dir

que “s’ha de fer tot l’esforç
possible per fomentar la
creació d’activitat econòmica i d’ocupació” i va destacar
la importància que tindrà la
Llagosta amb la futura estació
internacional de mercaderies i
el desenvolupament de la zona
d’activitats econòmiques de Can
Pere Gil.

SOLIDARITAT

COOPERACIÓ

L’associació Rems
rep més donacions

Balanç dels actes
contra la malària

L’associació de voluntariat
Rems ha rebut diverses donacions. Came 3 ha donat 100
euros; el taller del Casal d’Avis,
162; el Casal d’estiu de l’Escola
les Planes, 123; La Llagosta +
Activa ha aportat 450 quilos
d’aliments; i veïns a títol particular, 78 quilos.

Durant les primeres jornades
La Llagosta contra la malària,
es van recaptar 5.507 euros,
que s’han destinat a pagar tractaments per a 112 infants de
Madagascar i a la publicació
del llibre Masera, que permetrà
multiplicar els ingressos per tal
de lluitar contra la malaltia.

TERRITORI

Recuperació de la passarel·la del Besòs
L’Ajuntament i la Plataforma Ciutadana Defensa Connexió amb
el Medi Ambient la Llagosta estan treballant per recuperar la passarel.la del riu Besòs que fa uns mesos va eliminar l’empresa Adif
després de les obres de construcció de l’AVE. L’Agència Catalana
de l’Aigua no ha volgut atendre la petició municipal de restituir el
pas i el Consistori estudia actualment altres opcions.
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Javier Alcaraz deixa el PP
i passa a ser edil no adscrit
A partir d’ara, el Partit Popular té un únic
representant, mentre que Alcaraz ja és el
segon regidor no adscrit de l’Ajuntament.
L’altre és José Luis Gutiérrez

Al ple de setembre, es va aprovar també un
manifest en defensa de l’esport català. El
document compta amb l’adhesió de tots els
clubs esportius de la nostra localitat

El Consistori enderroca
el bar del Parc Popular
L’Ajuntament va enderrocar
durant l’estiu el quiosc-bar del
Parc Popular. La intenció municipal és adjudicar ara aquest
servei i que el concessionari
es faci càrrec de la construcció d’unes noves instal.lacions.
L’Ajuntament va optar per la
demolició del quiosc-bar perquè no reunia les condicions
necessàries per donar un servei
adequat. Les actuacions realitzades fins ara han consistit en

la demolició del quiosc, el moviment de terres i del paviment,
l’arranjament de la marquesina
i la renovació de la instal.lació
elèctrica. L’enderrocament va
ser adjudicat a l’empresa Gonzalo García SA per un import
de prop de 20.000 euros, mentre
que de la part elèctrica es va encarregar Electro Ricart per uns
13.500 euros. La redacció del
projecte va anar a càrrec dels
Serveis Tècnics municipals.

SEGURIDAD CIUDADANA

Javier Alcaraz (a l’esquerra) i Jaume Bonallach (PP), durant el ple ordinari del mes de setembre.

Javier Alcaraz va fer oficial, durant el ple de setembre, la seva
sortida del grup municipal del
PP. Alcaraz va defensar la seva
decisió criticant l’actitud del
Govern central amb Catalunya.
A més, al ple es va aprovar, amb
l’únic vot en contra del PP, un
manifest en defensa de l’esport
català. El document, que compta amb l’adhesió dels clubs locals, avalua com a perjudicial
per a l’esport la decisió de la
Seguretat Social de considerar
les remuneracions a voluntaris
esportius com a salaris.

També, es va donar compte
d’un decret d’alcaldia que aprova l’acord extrajudicial amb
l’empresa Urbaser, antiga concessionària del servei de neteja
viària i recollida d’escombraries,
que va posar un contenciós per
l’impagament de factures pendents i pels interessos de demora generats. El Consistori
ha arribat a un acord per pagar aquest deute. Durant el ple
es va debatre una modificació
pressupostària per permetre
fer el pagament del deute i tirar
endavant projectes d’orientació

laboral i d’ensenyament per a
joves. A la sessió, es va ratificar
l’aprovació del Pla Local de Joventut 2013-16, que recull les
demandes realitzades a través
del Fòrum Jove. Aquest va ser
l’únic punt de l’ordre del dia que
es va aprovar per unanimitat.
Finalment, es va aprovar, amb el
vot en contra del PSC, el compte general de l’Ajuntament de
l’exercici del 2012, que s’ha
tancat en positiu. I també es va
decidir que les festes locals del
2014 seran el 19 de març i el 15
de setembre.

EDUCACIÓN

CULTURA

FOTOGRAFÍA

Inicio del curso
escolar 2013-14

Noves activitats
de la Biblioteca

Fallo del Concurso
de Fotografía

El curso escolar 2013-14 se inició el 12 de septiembre con total normalidad en las escuelas
de La Llagosta. Más de 1.800
alumnos estudian en los diversos centros educativos de la localidad. Este año no se ha creado ninguna línea nueva de P3.

La Biblioteca de la Llagosta va
començar el 13 de setembre les
activitats del curs 2013-14. La
programació inclou algunes
novetats, com ara un taller de
poesia que finalitzarà el 17 de
desembre i una activitat nocturna per a Tots Sants.

David Ribera, de Igualada, en
el tema libre, y Agustín Padilla,
de Badia, en el de La Llagosta,
han sido los ganadores del 13º
Concurso estatal de Fotografía
organizado por el Foto-Club La
Llagosta. El veredicto se dio a
conocer el 6 de septiembre.

Acto de reconocimiento a dos vecinos que evitaron un robo.

CIUDADANÍA. El Ayuntamiento acogió el 24 de septiembre el
acto de reconocimiento a dos vecinos que el día 8 evitaron un robo
en un comercio de la avenida del Onze de Setembre. El alcalde,
Alberto López, y el jefe de la Policía Local, Santiago Villalba, agradecieron a Agustín García y Kevin González su colaboración por
retener al ladrón. Éste había forzado la persiana metálica del local
y fue inmovilizado por los vecinos cuando intentaba huir.

Moren dos exregidors
de l’Ajuntament
Durant l’estiu, van morir dos
antics regidors. El 30 de juliol
ens va deixar als 82 anys José
María Nicart, que va ser edil
durant el mandat 1983-1987
com a representant del Partit
dels Comunistes de Catalunya.
Nicart va estar també molt vinculat a Creu Roja de la Llagosta, on va desenvolupar diverses
tasques. D’altra banda, el 3 de

setembre va morir Àngel Balasch Botella, que fou regidor
de CiU durant el primer mandat
després de la recuperació de la
democràcia. En les eleccions del
1979, Balasch va ocupar el tercer lloc de la llista convergent
per darrere d’Artur Font i de
Lluís Eras. El funeral d’Àngel
Balasch, que tenia 69 anys, es
va fer al tanatori de Collserola.
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“Al segle XXI, les dones
podrem canviar moltes coses”
–Quin és el seu racó preferit
de la Llagosta?
–La plaça d’Antoni Baqué. Però
vull recalcar que m’agradava
més com era abans de la seva
remodelació. He passat moltes
hores de la meva infància jugant allà i moltes més hores
amb les meves amigues i amics
del poble, xerrant i disfrutant
de les tardes dels caps de setmana. La plaça era el nostre punt
de trobada.
–Li agradaria que la Llagosta
fos...
-Més visible femeninament parlant. Les llagostenques de les
noves generacions estan molt
més vinculades amb les entitats, els clubs esportius i amb
la vida social en general. Però
m’agradaria que aquestes llagostenques lluitadores, dedicades en cos i ànima a la cura de la

llar i la família, formessin part
activa i participativa del nostre
municipi, que puguessin gaudir
d’un temps de dedicació per a
elles mateixes i les seves inquietuds. Penso que el segle XXI és
el segle de les dones. Juntes po-

M’agradaria que
la Llagosta fos
més visible
femeninament
La política és
compromís,
coherència,
valentia i treball

drem canviar moltes coses.
–La política és...
–Compromís. Primer de tot
amb les ciutadanes i ciutadans
que han dipositat la confiança
en el teu projecte polític. Però
també un compromís individual
amb la coherència, la valentia i
el treball, encara que, de vegades, és molt difícil compaginarho amb la teva vida personal,
però l’esforç paga la pena.
–Saltats o Volats?
–Volats. Quan es va començar a
parlar ja dels noms de les colles
i, sobretot, dels colors de cadascuna, jo ho vaig tenir molt clar.
Hi ha un color que m’identifica
des de fa molts anys: el vermell.
Aprofito per felicitar les persones que formen part de les colles i l’Engreskada per fer una
Festa Major molt més participativa i divertida.

La regidora a prop

Virginia

Jiménez

41 anys. Treballa des
de fa 22 com a
disenyadora gràfica
a una empresa
de serveis editorials
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Espai Obert

La Piulada

PORTES OBERTES

Felicitats @Saltats per la victòria i felicitats
@Volats per la vostra passió. Felicitats a tots
per la #FMlaLlagosta2013 #LaLlagosta

OBLIGADOS A PROGRESAR

Sangrinaris @Sangrinaris

Estimados vecinos y vecinas, el verano se acabó y comienza un
otoño que nos recuerda que el tiempo pasa inexorablemente y
que nosotros, ciudadanos y administraciones, estamos
obligados a seguir avanzando y seguir progresando para
conseguir mejorar nuestro entorno más inmediato. Y eso
es lo que hacemos desde el Ayuntamiento de La
Llagosta, trabajar sin descanso para conseguir que
este pueblo nuestro continúe mejorando día a día.
De esa manera hemos cerrado una Festa Major
2013 con un gran resultado de participación y
aceptando las novedades introducidas de muy buen
grado. Y os puedo decir que la Festa Major 2014
está ya en marcha, cerrando actividades y
valorando, junto a las entidades, qué se puede
mejorar de cara al año que viene. Pero como decía
antes, esto no se detiene y continuamos intentando
mejorar nuestro día a día. Asimismo, vamos a
implantar una serie de cambios en algunas calles de
nuestra población con el fin de mejorar la movilidad y
no perjudicar tanto al ciudadano.
En otro orden de cosas, quiero recordar que este
informativo que tenéis en vuestras manos es una
herramienta que nació para mejorar la comunicación y la
transparencia entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía. La valoración que se hace de él
es muy positiva en las calles de La
Llagosta y, entre todos y todas,
mejorarlo todavía más. Por
Vamos a seguir luchando conseguiremos
ello os recuerdo que existe una sección en este
para recuperar los
boletín que necesita de vuestra
colaboración. Esa sección es la de “Cartes” y
derechos que tantos
se nutre, esencialmente, de vuestras opiniones,
años nos costó conseguir la de los ciudadanos a título individual y la de
las entidades. Es un buen escenario para poder
compartir con toda la ciudadanía esas
inquietudes que tenemos en algún momento.
A nivel general, podemos cruzar los dedos. No sólo no hay visos de salir de esta crisis
sino que da la sensación que se está aprovechando para laminar los derechos que
tantos años había costado conquistar. La reforma laboral, la reforma educativa, la
reforma sanitaria, la venta (privatización) de estructuras vitales y esenciales como es el
agua, el salvar bancos y no familias está dañando a una sociedad que, después de tantos
años así, ya está muy perjudicada. Seguiremos luchando para conseguir cambiar esta
dinámica desde las instituciones pero, sobre todo, desde la calle.
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para atenuar estos efectos de las políticas
generales y podemos dar la bienvenida, este mes de octubre, a la segunda entrada de
trabajadores en situación compleja del Plan Local Contra la Exclusión Social y Laboral.
Al final del Plan, habrán pasado 22 personas que durante tres meses han visto mejorada
su situación personal y laboral. Y no paramos aquí. Estamos trabajando para conseguir
otro Plan de Empleo que nos ayude a mejorar la vida de más vecinos y vecinas de La
Llagosta.

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 ADSCRITS
J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de Serveis
municipals i de Manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

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 / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

Alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Creu que la Festa Major 2013 ha estat més participativa?

XAVIER DOMÍNGUEZ
32 anys

ALEJANDRO LÓPEZ
23 anys

MARI CARMEN OJEDA
38 anys

BEATRIZ FERNÁNDEZ
30 anys

MANUEL BERNAL
42 anys

Semblant, una mica més
participativa potser. Però
amb la nena hi vaig venir
poc, una mica per la fira i ja
està, poc més.

Bé, més o menys, varia la
gent, però amb la crisi...
Crec que fa uns anys hi havia més moviment. Però,
vaja, sempre hi ha novetats.

Sí, ha estat molt bé. Jo sempre participo, m’agrada la
Festa Major, ha estat molt
ambientada. Les dues colles
han animat molt el poble.

Sí, potser enguany ha estat més participativa. Amb
els Volats i els Saltats s’ha
animat molt la Festa Major
d’aquest any.

Crec que no, cada vegada es
perd més. Hi ha coses que
no es poden treure, com els
focs artificials, que agraden
molt als nens.

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.

Victòria o desaparició

Criticar sin dar la cara

Senyors i senyores. En primer
lloc, rebeu una gran salutació
de part meva. En segon lloc,
rebeu una càlida i afectuosa felicitació per l’engegament del
nou format del nostre informatiu local 08CENTVINT. Jo
ja l’he llegit de cap a peus. Ho
llegeixo tot o quasi tot, doncs és
la meva feina, matí i tarda. Us
haig de dir sincerament que el
canvi és molt notable i que heu
lograt fer una publicació molt
completa.
Desitjo que la ciutadania la
faci seva i que sigui valenta per
aportar-hi idees i suggeriments.
Ara ja som bastant més semblants als municipis veïns.
La Llagosta membre de
l’Associació Catalana de Municipis! La Llagosta membre de
l’Assemblea Nacional Catalana!
La Llagosta territori independent i sobirà! La Llagosta exclosa de la Constitució espanyola!
És l’únic camí que ens queda, o
victòria o desaparició per sempre més. Fins a la pròxima!

Y tú, además de criticar, ¿qué
haces? Hace unos días publiqué
este comentario en Facebook.
Hoy quiero hacerlo extensivo,
a través de este medio, a aquellas personas que no están en la
red. Sin ánimo de polemizar con
nadie, pero hay en la red una serie de personajillos que, amparados en el anonimato que les
da el uso de nombres falsos, no
dejan títere con cabeza de todo
lo que se organiza en el pueblo.
Para ellos, todo está mal hecho.
Aprovechan cualquier detalle,
por pequeño que sea, para cargarse todo el trabajo que personas sin ánimo de lucro empleando su tiempo y su dinero
han hecho para el pueblo.
Esos personajillos nunca se
equivocan, sencillamente porque nunca organizan nada, con
lo cual tampoco les podemos
criticar por haberse equivocado. No hacer nada es la forma
más segura de no equivocarse.
Tampoco suelen hacer pública
su verdadera identidad, pues así
evitan que podamos conocer los
verdaderos motivos de su crí-

Lluís Pedrola Noguer

tica. No siempre lo consiguen,
pues a veces aunque no sepamos
su identidad, no es difícil adivinar a que tribu pertenecen y
cual es su objetivo, simplemente
aplicando la sabiduría popular a
lo que dicen en la red: “Por la
boca muere el pez”, (sus escritos los delatan), o a lo que hacen cuando arrancan carteles en
los que una entidad, con mucho
esfuerzo y sin recursos anuncia
un acto: “Por sus actos los conoceréis”.
Dice también la sabiduría popular que pretender que estas personas rectifiquen su comportamiento destructivo hacia todo
lo que se organice fuera de su
tribu es como “echar margaritas
a los cerdos”, dada la incapacidad del gorrino para distinguir
entre una flor y la peladura de
una patata. Yo quiero pensar
que no es así, y por eso les pediría que critiquen menos y trabajen más por el pueblo. Ya nos
han demostrado hasta donde
pueden ser destructivos. Ahora
les falta demostrar que también
son capaces de trabajar por el
pueblo y construir algo. Eso sí,
asumiendo el riesgo de equivocarse, como hacemos los demás.
Si no lo quieren hacer, dejen al
menos que los demás lo intenten. Y por favor, a la más mínima sospecha de una identidad
falsa en la red, no le sigamos el

1953. Publicitat del Café i del Bar Rosa al llibret
de la Festa Major de la Llagosta
Document original: Arxiu municipal de la Llagosta
Fe d’errades: A l’apartat Temps de memòria del mes de juliol, al peu
del document, hauria de dir: “Documents originals procedents de la
col.lecció particular de Can Mateu”

juego, pues quien no da la cara
seguramente es por algún oscuro motivo. Esto lo he sufrido
personalmente y les puedo asegurar que lo mejor es bloquearlos, que se sientan descubiertos

y si es necesario, echarlos de la
red. Por lo general, y aunque
puede haber excepciones, no
son personas de fiar.
Pilar Cardeña

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

NUEVO
CURSO
POLÍTICO

TRABAJO,
ILUSIÓN Y
COHERENCIA

SAP ON VA
EL GOVERN
D’ICV?

LO QUE
CONVENGA A
LOS PARTIDOS

QUÉ VOY
A HACER YO

Esperamos que por fin, en
el curso político 2013-14, el
gobierno local asuma el papel que le corresponde: gestionar el presente, planificar
el futuro y gobernar para
todos.
Han perdido dos años sin
gobernar, haciendo de oposición de la oposición, empeñados en desprestigiar al
PSC y en generar un clima
crispado que tape su más
que cuestionable gestión.
Simplemente exigimos al
gobierno que gobierne, que
centre sus esfuerzos en los
problemas actuales y en diseñar el futuro.
El debate debe ser sobre el
paro, la malnutrición infantil, el estado y la limpieza de
calles y plazas, la seguridad,
la cultura y el deporte, la
educación, la sanidad y los
servicios sociales, la econo-

Comienza el curso político
en La Llagosta justo después de Fiesta Mayor. Y
habiendo pasado ya el ecuador de la legislatura hacemos balance de los dos años
transcurridos y de los dos
que quedan para seguir trabajando. Es en ese momento donde recordamos uno
de los valores más destacables de ICV-EUiA: la coherencia entre lo que decimos

Recorden l’anunci “Encara
que siguis de plàstic...”? Un
catedràtic, A. Elorza, hi ha
vist clars signes de foment
del separatisme per part de
la Generalitat. Alguns han
perdut el nord de tal manera
que no calen més comentaris. Tanmateix, és interessant observar governs intentant fer-se valer malgrat
que no tenen ni idea d’on
van (Bauzà amb una llei a les
escoles balears que té en peu
de guerra tota la comunitat
educativa, Rajoy desaparegut davant els seus escàndols...).
I a la Llagosta? Un regidor del PP ha demanat la
baixa perquè -explica- no
està d’acord amb la política
del PP. Ens preguntem ara
amb quins suports governarà ICV-EUiA i CPLL.
Actualment estaven en minoria malgrat que sumaven
el regidor no adscrit, J. L.
G., que va deixar Conver-

En este último pleno se nos
presentó un manifiesto (de
los que mandan los partidos) en defensa de los clubs
deportivos catalanes. El
documento estaba en contra de que se exigiera a los
clubs estar al corriente de la
seguridad social de sus empleados. Se esgrimió que el

Tengo claro qué estoy dispuesto a hacer por lo que
me importa. Y no solo me
importa mi familia o mis
amigos, ni siquiera en mi
orden de prioridades tengo
la política. Aunque suene
a frase hecha, me importa
más la sociedad en la que
vivo, la convivencia pacífica. Ese concepto que nadie
sabe definirme en amplitud.
Y me preocupa que nos olvidemos de ello y nos apuntemos a otros conceptos que
a mi gente traen muy malos recuerdos: crispación,
crisis, violencia, represión,
guerra... Como no soy catastrofista, estoy dispuesto
a trabajar por la construcción de una sociedad nueva.

Dos años después
ya es momento
de que comiencen
a gobernar
mía municipal, el modelo
industrial y comercial que
queremos en nuestro pueblo, etc.
Hasta hoy no lo han hecho.
Tampoco nos han permitido
debatir estos temas. Han rechazado todas nuestras propuestas.
Aún así, en este curso político seguiremos planteando
ideas en positivo pero sin
renunciar a nuestro papel
como oposición: fiscalizar y
controlar la acción de gobierno.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

El verdadero
compromiso
con la ciudadanía
es el programa
y lo que hacemos. Y surge
en esta reflexión nuestro
verdadero compromiso con
la ciudadanía en las pasadas elecciones: nuestro programa electoral. Y es que
analizando estos dos años
vemos que hemos cumplido
muchos de los objetivos que
nos propusimos y mirando
hacia adelante, en los próximos dos años, conseguiremos cumplir con varios objetivos más. De esta manera
podemos decir que nuestro
compromiso con la ciudadanía se cumplirá en un alto
porcentaje.
Teniendo en cuenta la legislatura tan complicada que
nos ha tocado gestionar podemos sentirnos satisfechos
pero no conformes. Por eso,
seguiremos trabajando con
esfuerzo, ilusión y coraje para seguir haciendo de
la Llagosta un pueblo más
amable con el ciudadano.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

La izquierda
quiere que el país
sea injusto con
los profesionales

gència i Unió. Anaven fent
amb els vots a favor dels dos
regidors que fins ara tenia el
PP. Ara que es queden amb
un de sol, ens preguntem
Quo vadis, Alberto? Això sí,
valorem les explicacions de
l’exregidor del PP; de l’altre
(el que encara governa) encara no en sabem les causes.
Però a ningú li amarga un
dolç, oi?

99,9% de los colaboradores
(entrenadores, monitores,
deportistas...) no cobran.
Entonces, ¿dónde está el
problema? Que algunos cobraban 50 euros para conformar a la novia pagándole
una cena. ¿Machismo en los
clubs deportivos?
Que esa medida podría obligar a los clubs a cerrar…
No consideramos que pagar 15 euros de seguridad
social por un sueldo de 50
obligue a cerrar a nadie.
Pero, ¿dónde están los derechos de esos profesionales?
Por lo que parece, algunos
piensan que es justo que las
horas de un entrenador con
titulación y acreditado han
de pagarse en negro, por
debajo de las retribuciones
y obligaciones en cobertura social de lo que cobra un
empleado o empleada del
hogar. Eso es lo que algunos de la izquierda quieren
para nuestro país, que sea
un país injusto con los profesionales.

Convergència i Unió

Partit Popular

A ICV-EUiA
ja no li queden
suports per
governar

Trabajar por
la construcción
de una sociedad
nueva
Un modelo de sociedad que
vuelva al origen de la división efectiva de poderes públicos. Una democracia de
amplio calado. Una de esas
en la que los ciudadanos
somos parte de las decisiones y no solo figurantes. Yo
estoy arrimando el hombro para cambiar las cosas
y como yo más personas.
Una sociedad que respeta a
quien piensa de forma distinta. El pensamiento único
siempre produce recesión.
La libertad de pensamiento
y de expresión, en convivencia pacífica, solo produce más libertad. ¿Y tú, qué
vas a hacer?

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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Esports

EL PRINCIPAL CONJUNT DEL CLUB ESPORTIU LA LLAGOSTA JUGA AL GRUP 9 DE LA QUARTA CATALANA DE FUTBOL

El CE la Llagosta torna a tenir
primer equip aquesta temporada
El conjunt local ocupa la 1a posició, empatat amb tres equips, després d’haver sumat els
sis punts en les dues jornades que s’han disputat fins ara. Els llagostencs han guanyat el
Sant Feliu de Codines B i el Figaró en dos partits que van dominar en tot moment

La plantilla del primer equip del CE la Llagosta, al Camp municipal de Futbol Joan Gelabert.

En el primer partit de lliga, el
conjunt llagostenc, entrenat
per Ildefonso Martín Pino, va
guanyar al camp del Sant Feliu
de Codines B per un clar 0 a 6.
Al descans, els de la nostra localitat ja dominaven per 0 a 5 amb
dos gols de Víctor Rosas, altres
dos de Jonatan Morán i un de
Víctor San Antonio. A la segona
part, Jonatan Morán va fer un

altre gol, que va ser el definitiu
0-6.
En la segona jornada, disputada dissabte 28 de setembre, la
Llagosta va derrotar el Figaró
per 4 a 0 al Camp municipal de
Futbol Joan Gelabert. Víctor
San Antonio va marcar els dos
primers gols a la primera part.
A la represa, Carlos Martínez
va aconseguir el 3 a 0 i un juga-

dor visitant es va fer en pròpia
porta el 4 a 0.
El CE la Llagosta encapçala el
grup 9 de Quarta Catalana amb
sis punts, els mateixos que tenen el Bigues, l’Ametlla Associació Esportiva i el seu proper
rival, el Llinars.
Els de la nostra localitat van
realitzar una gran pretemporada, ja que van guanyar els

quatre partits amistosos que
van disputar. En concret, van
derrotar el Badia (0-3); el Lloreda (2-5); el Montcada (1-5);
i el Santa Maria de Montcada
(2-0).
L’amateur torna a la competició amb l’objectiu de lluitar per
l’ascens a Tercera Catalana, segons ha indicat el president del
CE la Llagosta, Andreu Torcal.
Els seus rivals són Bigues, Ramassà, Vallgorguina, Celtic de
les Franqueses, Palautordera B,
l’Ametlla Associació Esportiva,
Olímpic de la Garriga B, Martorelles B, l’Ametlla del Vallès,
Llinars, Poniente, Figaró, Caldes de Montbui B i Sant Feliu
de Codines B.

RETIRATS
L’entitat compta aquesta
temporada novament amb
un amateur inscrit a la
competició que organitza
la Federació Catalana de
Futbol després que durant
la temporada 2011-12 la
directiva retirés l’equip
perquè no disposava de
suficients jugadors.

HANDBOL

El Joventut Handbol
debuta a casa contra
l’Alcarràs
El sènior masculí del Joventut Handbol la Llagosta començarà la lliga aquest cap de
setmana. Els de Luis Canalejas
rebran la visita de l’Alcarràs
en el seu debut a la Tercera
Catalana Preferent, després de
l’ascens aconseguit la temporada passada. La plantilla ha patit
pocs canvis, ha pujat un juvenil,
s’han incorporat dos jugadors i
hi ha hagut un parell de baixes.
El club té també un sènior femení i diversos equips de base.

FUTBOL

El Viejas Glorias
inicia la lliga amb
dues victòries
El Club Deportivo Viejas Glorias ha iniciat el campionat de
lliga amb dues victòries en les
dues primeres jornades. En el
primer partit, els llagostencs
van derrotar per un clar 1 a 8
el Canyelles, mentre que en el
segon, que es va jugar dissabte 28 de setembre, van guanyar
per 4 a 2 el Sabadell Nord. El
Viejas Glorias compta amb un
nou entrenador, Óscar Muñoz,
que té com a ajudant un jugador, Miguel Muñoz.

Esports
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TATI TORRES ÉS LA NOVA ENTRENADORA DE L’EQUIP LLAGOSTENC

El sènior del CD la Concòrdia
lidera la classificació

BÀSQUET

HANDBOL

L’EBC no tindrà
sènior masculí

El Vallag comença
la lliga a casa

El sènior del CD la Concòrdia
s’ha situat líder a la Divisió
d’Honor Femenina després de
guanyar dissabte el Sicoris de
Lleida per 2 a 0. Els dos gols
els va fer Estefa, un a la primera part i l’altre a la segona.
L’equip que entrena aquesta
temporada Tati Torres va ser
superior al seu rival, però va
desaprofitar moltes ocasions de
gol. La Concòrdia ha guanyat
els dos partits que ha disputat
i suma sis punts.
La propera jornada, les de la
Llagosta es desplaçaran a la
pista del Marfil de Santa Coloma, que ha perdut els dos
partits que ha jugat i el cap de
setmana passat va caure a Mar-

L’EBC la Llagosta no comptarà aquesta temporada amb
un sènior masculí. El club ha
pres aquesta decisió per la falta de jugadors, que ha estat un
problema que ha arrossegat
els darrers anys. L’entitat només tindrà dos equips, un cadet
masculí i un sènior femení.

El sènior del Vallag jugarà
aquest cap de setmana a casa
contra el Sant Joan Despí B en
el primer partit de la temporada 2013-14 al grup A de la
Segona Catalana. L’equip que
entrena Javi Iglesias no ha patit
gaires canvis i aspira a classificar-se per a la fase d’ascens.

FÚTBOL SALA

Imatge del partit que la Concòrdia va guanyar al Sicoris (2-0).

torelles per 5 a 3.
La Concòrdia va començar la
lliga el 21 de setembre amb una
victòria per 2 a 4 a la pista del

Playas de Salou. Les llagostenques, que es van trobar amb un
rival molt dur, van marcar mitjançant Pam, Iris, Kris i Estefa.

El Fútbol Sala Unión Llagostense renuncia
a jugar en la División de Honor
El primer equipo del FS Unión Llagostense comenzó la liga el
pasado fin de semana con una derrota (3-2) en la pista de la Salut.
La próxima jornada jugará en casa contra el Teià B. El club ha
renunciado a jugar en la Divisió de Honor por motivos económicos
y esta temporada milita en el grupo B de la Primera Territorial.
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Telèfons d’interès

Agenda

Agenda

les 23 h, al local de l’Asociación Rocie-

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ra Andaluza de la Llagosta (carrer de

ga. A les 18.30 h, a la Biblioteca

Girona, 6)

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
Casal d’avis

93 574 92 66

octubre
3 I dijous

7 I dilluns

11 I divendres

FÒRUM. TEMPS DE COMPARTIR A

18 I divendres

LÍMIT PER INSCRIURE’S AL CURS

va. De 10 a 12 h, a la Biblioteca

NOCIONS BÀSIQUES DE TXI-KUNG

DE FOTOGRAFIA DIGITAL del Foto-

SEGUINT LES PETJADES DELS

Fins al 31 d’octubre, tots els dijous de

Club la Llagosta. Al Centre Cultural i

ROMANS Conferència a càrrec

18.30 a 19.30 h, a la Biblioteca

Juvenil Can Pelegrí

de Carles Olivella. A les 18.30 h, al

de Trobada Jove (per a nois/es de

Centre Cultural. Exposició d’imatges

12 a 16 anys). A les 17.30 h, a Can
Pelegrí

93 574 29 19

sobre les obres hidràuliques dels

CatSalut Respon 061

4 I divendres

CONTROL DELS FUMS DE VEHICLES Fins a l’11 d’octubre. A càrrec

romans, fins al 15 d’octubre

CEM El Turó

93 545 15 50

ELS PARANYS DE L’AMOR Parlem

de la Policia Local

JUGUEM A FER MÍMICA Punt de

Centre Cultural

93 545 15 60

de les relacions, amor, gènere i violèn-

TORNEIG DE TENNIS TAULA Punt

Trobada Jove (per a nois/es de 12 a

cia. Els divendres fins al 25 d’octubre,

de Trobada Jove (joves a partir dels 17

16 anys). A les 17.30 h, a Can Pelegrí

Deixalleria

93 544 85 81

de 10 a 12.30 h, a Can Pelegrí

anys). A les 17.30 h, a Can Pelegrí

112

CADA LLETRA AL SEU LLOC Taller

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

d’ortografia. Els divendres, fins al 25
d’octubre, de 10 a 12 h, a la Biblioteca
TARDA DE CINEMA Punt de Trobada

INFORMATIVA

DE

8 I dimarts

12 I dissabte

NIT TEMÀTICA. REMEMBER 80’S A

TALLER DE POESIA Els dimarts, fins

les 23 h, al local de l’Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta

93 560 39 11

Jove (12-16 anys). 17.30 h, Can Pelegrí

al 29 d’octubre, de 18.30 a 20 h, a la

Policia Local

93 574 08 08

XERRADA DE DONES AMB INICIA-

Biblioteca

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

TIVA: EN TERRENY D’HOMES A les

Sorea (aigua)

93 574 27 68

19.30 h, al Centre Cultural

Taxis

93 560 33 63 dia

9 I dimecres

5 I dissabte

VIDEOFÒRUM: ‘HASTA LA VISTA’

NA Punt de Trobada Jove (a partir dels

de Geoffrey Enthoven. A les 16 h, a

17 anys). A les 17.30 h, al Centre Cul-

la Biblioteca

tural i Juvenil Can Pelegrí

FESTA JOVE, DISCO I KARAOKE A

REPRESENTEM UNA OBRA Punt

19 I dissabte
INTERCANVI CULTURAL DE LA
CASA DE ANDALUCÍA A les 19.30 h,

OAC

630 88 12 50 nit

les 16 h, a la Biblioteca

TALLER DEL DOL amb Eva Villanue-

CAMPANYA

Emergències

L’HORA DEL CONTE amb Puri Ortega. A les 18.30 h, a la Biblioteca

93 574 27 46

Casal Infantil

16 I dimecres

al Centre Cultural

21 I dilluns

JOCS DE TAULA Punt de Trobada
Jove (per a joves a partir dels 17 anys).

14 I dilluns

A les 17.30 h, a Can Pelegrí

PREPAREM L’ENTREVISTA DE FEI-

23 I dimecres

L’HORA DEL CONTE amb Puri Ortega. A les 18.30 h, a la Biblioteca

Agenda
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23 I dimecres

28 I dilluns

amb Víctor Amela. Aquest dia, mem-

da Jove (per a joves a partir dels 17

bres dels clubs de lectura de bibliote-

anys). A les 17.30 h, a Can Pelegrí

EL CLUB DEL LLIBRE El fet de llegir,

CINEMA DE TERROR Punt de Troba-

ques vallesanes participaran en una
trobada amb el periodista i escriptor
Víctor Amela. A les 19 h, a la Bibliote-

30 I dimecres

ca de Can Pedrals (Granollers)

XERRADA-TALLER. DINÀMICA DE

XERRADA DE DONES AMB INI-

LES EMOCIONS a càrrec de Montse

CIATIVA: LA VIDA DE LA DONA AL

Gómez. A les 16 h, a la Biblioteca

SÀHARA A les 19.30 h, al Centre

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS a

Cultural

càrrec de Cristina García. A les 18.30
h, a la Biblioteca

25 I divendres

TALLER DEL DOL amb Eva Villanueva. De 10 a 12 h, a la Biblioteca

31 I dijous

NIT TEMÀTICA. HALLOWEEN A les

REFLEXOLOGIA INFANTIL Aprèn a

23 h, al local de l’Asociación Rociera

tractar el cos d’un infant a través dels

Andaluza de la Llagosta

Exposició i concurs
canins

Reunions
de la PAH

Diumenge 20 d’octubre
Al Parc Popular
9.30 h: Inscripcions
11.30 h: Concurs
14 h: Lliurament de premis
Reial Federació Canina
de Catalunya

TOTS ELS DILLUNS
de 18.30 a 20.30 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Farmàcies
de guàrdia

Passejada
‘Mai caminaràs sola’

Màgia: Killin Mag

4-10 octubre CALVO SÁNCHEZ
11-17 octubre CARRERAS ARBAT
18-24 octubre BOTET NADAL
25-31 octubre CALVO SÁNCHEZ
1-7 novembre BOTET NADAL
8-14 novembre CARRERAS ARBAT
15-21 novembre CALVO SÁNCHEZ
22-28 novembre BOTET NADAL
29 nov. - 4 des. CALVO SÁNCHEZ

Dissabte 26 d’octubre, 18 h
Al Centre Cultural
Tíquet donatiu: 3 euros
Venda a C/Santa Rosalia, 13 o
contactant amb
llagostamasactiva@gmail.com

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)

Diumenge 20 d’octubre, a
partir de les 10 h
Organitza: Veus de Dona
Punt de sortida: Plaça
d’Antoni Baqué

peus. Dirigit a mares, pares i educadors/es. A les 15.30 h, a Can Pelegrí
FEM PANELLETS Punt de Trobada
Jove (per a nois/es de 12 a 16 anys).
A les 17.30 h, a Can Pelegrí

novembre
1 I divendres
CARBASTANYA - ROCK FESTIVAL

26 I dissabte

amb els grups Supernova, Estres i
Scellion. Entrada gratuïta, aforament

SORTIDA GEGANTERA A MATARÓ

limitat. A partir de les 21 h, al Centre

Colla Gegantera de la Llagosta

Cultural

15

16
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Entrevista

Fem Poble

Sarabel Gimeno
Tamara Costa
A la Festa Major hem viscut la primera
Engreskada. Les colles de Volats i Saltats s’han
enfrontat en proves preparades per una
desena de joves. Sarabel Gimeno i Tamara
Costa formen part de l’Engreskada

“

Veure joves al
matí i a la tarda
pel carrer ha sigut
molt gratificant
-Un cop acabada la primera
Engreskada, d’entrada, com
definiríeu l’experiència?
Sarabel: Engrescadora, (riures). Penso que ha estat bé, hi ha
hagut malentesos, però jo crec
que, en general, la gent s’ha involucrat molt. Nosaltres, quan
vam començar a plantejar-ho,
esperaven 30-40 persones com
a màxim a l’activitat de dissabte i, finalment, 300 en un colla,
400 en altre, ha sigut brutal.
Jo em quedo amb bon sabor de
boca, amb aquelles cosetes, però
prefereixo quedar-me amb la
part bona.
Tamara: Veure la gent pel matí
i per la tarda al carrer ha sigut
molt gratificant, com participava i s’implicava en les activitats
de la Festa Major després dels
darrers anys. Abans, la gent
sortia al carrer, sobretot els joves, per beure i poca cosa més..

-Tant Volats com Saltats han
comptat amb un bon nombre de membres, esperàveu
aquesta bona resposta?
Sarabel: No, no. Bé sempre feien
bromes que o no venia ningú o
s’apuntava tothom. Però estem
molt i molt sorpreses.
-Com vau definir el tipus
d’activitats a les quals es van
enfrontar les colles?
Sarabel: Al principi vam fer
una pluja d’idees, d’anar dient
“a veure qui la diu més grossa”.
Després anaven dient: “No, això
no ho podem fer”. A partir de
les idees vam anar filant i, bé,
tothom va anar aportant moltes
idees i va ser molt treballat entre tots.
Tamara: Al principi no sabíem
què faríem, no sabíem ben bé
per on tirar i vam anar a Lliçà
d’Amunt, on fan la Juguesca,
són cinc colles i fan activitats.

Sarabel Gimeno (esquerra) i Tamara Costa, membres de l’Engreskada de la Festa Major 2013.

D’aquesta Festa
Major, jo em
quedo amb molt
bon sabor de boca
L’Engreskada
organitza i les
colles s’ho
passen bé

Ens va agradar, feien gimcanes
bestials i vam dir: “Això per a
nosaltres”. Ens recordava molt
la nostra infantesa.
-Durant la Festa s’han visualitzat molt les dues colles,
creieu que la gent tenia clar
el paper de les persones que
formeu l’Engreskada?
Sarabel: Els que no estaven relacionats amb les colles, no tenim molt clar que ho sabessin.
Al principi, crec que res en absolut. Però, de mica en mica, de
veure com anava la Festa, el que
anàvem fent, que s’apropaven a
veure què passava, crec que ha
quedat una mica més clar.
Tamara: Els que estaven implicats sí que ho sabien, et saludaven pel carrer, et venien a dir
coses que poder no tocaven... La
resta, no ho sé. De cara a l’any
vinent, suposo que es coneixerà
més.
-Heu fet balanç amb les
dues colles de com ha anat
l’Engreskada, quines conclusions han sorgit?
Tamara: Sí, hem fet balanç. Ha
fallat una mica l’organització,
pel fet que és el primer any. Hi
havia coses que no sabíem ben
bé com anirien. També s’ha vist

que nosaltres érem molt pocs i
les colles molts. Però positiu.
Sarabel: És molt difícil moure tanta gent. Quan planeges
una activitat, tu penses que
sortirà d’una manera, però fins
que no està en marxa no saps
com anirà. Hi ha coses que es
podien anar solucionant, però
altres que se’ns escapaven de
les mans. Per la nostra part,
bastant positiu i per les colles,
també. Sempre hi ha qui no està
d’acord amb el resultat o com
s’han fet les coses, tothom té
dret a opinar. D’allò negatiu,
també hem après i ens serveix
de cara a millorar les coses.
-El model d’Engreskada ha
quedat definit o es poden introduir canvis?
Tamara: Cada any anirem millorant i canviant coses. Una
de les coses que ens proposem
és innovar i canviar cada any.
Però la idea serà la mateixa,
l’Engreskada organitza unes
activitats i les colles participen
i s’ho passen bé.
Sarabel: Les bases sí que intentarem deixar-les més definides.
Però intentarem millorar, portant coses noves i diferents. Tot
és millorable.

