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El Nou Casal acollirà infants
i joves de 0 a 20 anys

INFÀNCIA, JOVENTUT I EDUCACIÓ L’AjuNtAMeNt ReDefINeIx eL pLA peDAgÒgIC DeL CASAL, que OBRIRà De DILLuNS A DIveNDReS

el grup hotel Cochambre i el monologuista toni Moog seran els plats forts d’un programa d’actes on també seran protagonistes les entitats.

Ajuntament i entitats estan tancant el 
programa d’actes de la festa, que es
desenvoluparà del 12 al 15 de setembre

5

L’institut Marina no vol 
que s’instal·lin parades 
davant del centre
educatiu, on hi ha ara la 
venda de fruita i verdura

COMERÇ

L’Ajuntament 
reajustarà el
mercat setmanal

4
ESPORTS

El Joventut
Handbol torna a 
ser campió de lliga

12

Hotel Cochambre i Toni 
Moog, a la Festa Major
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El Casal Infantil serà a partir
del curs vinent el Nou Casal

El projecte del Nou Casal in-
volucrarà la participació de les 
regidories d’Infància i de Joven-
tut, com fins ara, però també de 
les d’Acció Social i d’Educació, 
ja que la intenció és, segons la 
regidora d’Educació, Virgínia 
Jiménez, “que tots els infants 
i joves puguin tenir una for-

L’equipament públic del carrer de la Florida serà la seu d’un projecte socioeducatiu
integral que donarà cobertura tant a infants, adolescents i a joves, així com a les
seves famílies, que fins ara rebien atenció en espais diferents del municipi

Les famílies que actualment són usuàries del Casal Infantil 
podran renovar automàticament la inscripció. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament vol donar preferència als infants 
que actualment formen part del servei. Aquests dies, les 
seves famílies estan rebent una carta amb una butlleta de 
renovació, de tal manera que, en tornar de vacances,  el 
Consistori ja pugui configurar la llista d’usuaris i obrir les 
inscripcions a la resta de famílies interessades. Al
setembre, també s’anunciaran quines seran les activitats 
i els horaris per a cada franja d’edat del Nou Casal i, a 
l’octubre, es començarà a prestar servei. - M. R.

INsCrIpCIoNs EN marxa

mació educativa a part de la 
que reben als centres educa-
tius. Per a nosaltres, era una 
responsabilitat política”.
El Nou Casal unirà els ser-
veis que fins ara es prestaven 
al Servei d’Informació Juvenil, 
l’Escola de Pares i Mares, l’Au-
la Oberta i el Casal Infantil, i 

comptarà amb quatre espais: 
espai familiar, per a infants de 
0 a 4 anys; espai socioeducatiu, 
dedicat a la infància i l’adoles-
cència; espai jove, que aglutina-
rà el servei que fins ara oferia 
el Servei d’Informació Juvenil; i 
l’Escola de Mares i Pares, una 
iniciativa per donar suport a les 

famílies. Tot plegat, “per esde-
venir el referent d’infància i 
joventut de tot el poble”, tal 
com apunta la regidora d’Infàn-
cia i Joventut, Eva Miguel.
Els objectius del nou projecte 
són poder desenvolupar una 
oferta global i integral destina-
da a les persones de 0 a 20 anys 
i a les seves famílies i educar en 
hàbits, valors i conductes po-
sitius per afavorir el desenvo-
lupament i la socialització dels 
usuaris. Per últim, s’intentarà 
potenciar la seva participació 
activa en l’equipament i en les 
entitats locals.
El Nou Casal també és fruit de 
l’obligació del Consistori de ra-
cionalitzar els recursos públics. 

“Estàvem amenaçats per la 
LRSAL. El Casal Infantil està 
ubicat en una nau de lloguer 
i només obria setze hores a 
la setmana, no estava opti-
mitzat. Ara no ens el podran 
tancar”, va explicar l’alcalde, 
Alberto López, durant la reu-
nió que l’Ajuntament va mante-
nir amb les famílies el divendres 
27 de juny per presentar-los el 
projecte. Hi van assistir unes 40 
persones que, en conjunt, van 
mostrar-se satisfetes amb la re-
forma del Casal. D’estar obert 
quatre dies a la setmana, el Nou 
Casal funcionarà de dilluns a di-
vendres en horari de matí i tar-
da, de 10 a 13 hores i de 15 a 21 
hores. - MARIONA RABASA

Acte de presentació a les famílies del projecte del Nou Casal, el divendres 27 de juny.

butlleti la llagosta.indd   3 03/07/14   12:55



4    08centvint  I  Dv, 4 Juliol 2014 Actualitat

MeDI AMBIeNt

Setmana de 
l’Energia Sostenible

La Llagosta es va sumar al juny 
a la Setmana de l’Energia amb 
un seguit d’activitats per posar 
a l’abast de la ciutadania eines 
per a l’estalvi energètic.

hISeNDA

El Ple aprova el 
Pressupost municipal

A la sessió de l’11 de juny, es va 
aprovar definitivament el Pres-
supost de 2014, de 9,7 milions 
d’euros, i es van desestimar les 
al.legacions presentades.

teAtRe. La 3a Setmana del Teatre va aconseguir una bona acollida 
per part del públic. Una de les propostes amb més èxit va ser la 
interpretació de Los juegos del Des(a)tino, a càrrec dels grups locals 
JUMP, La alegría de vivir, Els amics de la Cultura i Nanocosmos.

L’Eix de la riera de Caldes, del qual forma part 
l’Ajuntament de la Llagosta, ofereix un nou ser-
vei adreçat a les persones interessades a crear 
una empresa. Aquesta nova eina ofereix informa-
ció, orientació i assessorament per posar en mar-
xa un negoci. A més, hi ha la possibilitat de fer 
un seguiment de la iniciativa durant els primers 

anys de funcionament. Les 
persones interessades poden 

adreçar-se 
presencial-

ment al servei municipal d’ocupació, a l’edific ad-
ministratiu del passeig del Pintor Sert, o accedir 

Nou servei per a la 
creació d’empreses

La regidora de Medi Ambient, 
Marta Melgar, s’ha reunit amb 
representants de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) 
per aclarir la informació apa-
reguda a principis de juny als 
mitjans de comunicació sobre 
la possible perillositat me-
diambiental de l’Ecoparc-2, a 
Montcada i Reixac. La notí-
cia va saltar a la premsa arran 

de l’estudi que va publicar un 
equip d’investigadors de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
L’equip, liderat pel catedràtic 
Josep Lluís Domingo, ha con-
clòs amb les dades que va reco-
llir durant els anys 2010 i 2011 
als voltants de l’Ecoparc -2  que 
hi ha nivells relativament ele-
vats de formaldehid a l’aire, una 
substància potencialment can-

Un estudi analitzarà les 
emissions de l’Ecoparc

L’AjuNtAMeNt eS ReuNeIx AMB L’AMB peR ACLARIR SI L’eCOpARC-2 eMet SuBStàNCIeS NOCIveS

A primera hora, tant des de la 
Regidoria de Comerç com des 
de la Policia Local, es va treba-
llar per minimitzar els efectes 
que podia tenir sobre la via pú-
blica i sobre el pas de vianants 
per les voreres el fet que alguns 
paradistes no s’havien ajustat a 
les marques blaves que havien 
estat pintades a la calçada.
L’alcalde va indicar que el tras-
llat es va fer “pensant en la 

majoria de ciutadans” i va 
afegir que és conscient que “és 
pràcticament impossible que 
a tothom li agradi el canvi”. 
S’ha tingut especial cura per 
tal que els paradistes instal.lats 
a les portes de l’escola bressol 
Cucutras i de l’institut Marina 
deixin el màxim d’espai possible 
davant dels centres educatius.
Des de l’institut Marina, han 
mostrat la seva disconformi-

tat amb el trasllat del mercat, 
ja que consideren que no és 
favorable al desenvolupament 
de les activitats educatives ni 
a la seguretat d’aquest centre 
d’ensenyament. L’alcalde, Al-
berto López, ja li ha comunicat 
personalment a la directora del 
centre, Anabel Giménez, que 
s’està treballant per tal que no 
hi hagi cap parada a la porta de 
l’institut. - juANjO CINtAS

El mercat ambulant estrena
la seva nova ubicació

cerígena, així com de compos-
tos orgànics volàtils. Tot i així, 
l’estudi no ha pogut corroborar 
si aquestes substàncies emanen 
únicament de la planta de trac-
tament de residus o si bé se’n 
desprenen per altres motius, 
com ara les indústries.
L’AMB, responsable dels eco-
parcs, ha creat una comissió de 
treball i ja ha posat en marxa 
un estudi oficial a càrrec del 
Laboratori del Centre de Medi 
Ambient de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. Els resul-
tats no se sabran fins després 
de vacances. - MARIONA RABASA

El primer dia de la nova ubicació del mercat ambulant de la Llagosta, el 19 de juny, es 
va saldar amb petites incidències, però menys de les previstes, segons ha assegurat 
l’alcalde, Alberto López. L’Institut Marina no vol parades a les portes del centre

L’INStItut MARINA NO vOL que hI hAgI CAp pARADA A LA pORtA DeL CeNtRe eDuCAtIu
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L’Ajuntament està acabant 
de confeccionar el programa 
de la Festa Major (12, 13, 14 i 
15 de setembre). El grup Ho-
tel Cochambre protagonitzarà 
l’actuació més destacada.
Per segon any, tindrà lloc 
l’Engreskada. Les colles de 
Volats i Saltats competiran en 
diverses proves per guanyar 
aquesta competició. La Festa 
començarà amb l’elecció de la 

pubilleta i de l’hereu i acabarà 
amb l’actuació dels humoris-
tes Toni Moog i Eva Cabe-
zas a l’escenari del carrer de 
l’Estació. “Amb pocs diners, 
hem aconseguit que vinguin 
a la Llagosta artistes des-
tacats”, ha assegurat el regidor 
de Cultura, Jesús Ríos. Aquest 
any, tampoc no hi haurà castell 
de focs artificials. “És una des-
pesa massa gran per a deu mi-

Festa major, amb Toni moog
i el grup Hotel Cochambre

La Safa celebra el 50è

Lliurament del premi a la guanyadora del concurs de cartells.

DIA INteRNACIONAL CONtRA LA vIOLÈNCIA veRS LeS DONeS

OCupACIó

Sis joves han pres part en el 
programa Enfeina’t, que vol 
motivar-los a continuar el seu 
procés de formació i d’inserció 
laboral. Les sessions es van 
dur a terme al juny i estaven 
promogudes per l’Ajuntament 
de la Llagosta i el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental. El 
projecte Enfeina’t dóna nocions 
sobre l’elaboració del currícu-
lum vitae. A més, ensenya tèc-
niques de recerca de feina via 
telemàtica, a afrontar la prime-
ra entrevista i a utilitzar inter-
net. Alhora, Enfeina’t vol crear 
xarxes de col.laboració entre 
els joves. - xAvI heRReRO

pLe

Aprovades
les festes locals
per al 2015
L’any que ve seran festes locals 
el dijous 19 de març, Sant Jo-
sep, patró de la Llagosta, i el 
dilluns 14 de setembre, Festa 
Major d’estiu. Així es va decidir 
durant el ple de l’Ajuntament 
del mes de juny amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern i 
de CiU. A banda d’aquest punt, 
el Ple presentava a votació una 
moció institucional en relació a 
la continuïtat de la Cooperació 
Municipal al Desenvolupament 
a Catalunya i de rebuig a la llei 
de reforma de l’administració 
local (LRSAL). Tots els regi-
dors presents a la sessió hi van 
votar a favor. - MARIONA RABASA

COMeRç

ACiS celebra la 
Festa del comerç 
al carrer
L’Associació de Comerciants i 
Serveis (ACiS) de la Llagosta 
organitzarà aquest cap de set-
mana la Festa del comerç al ca-
rrer, que tindrà lloc al passeig 
de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre. Amb aquesta activitat, 
la junta d’ACiS vol potenciar 
el comerç local i , de pas, incre-
mentar el nombre de socis de 
l’entitat. En principi, aquesta 
festa se celebrarà cada any. En 
aquesta ocasió, es desenvolu-
parà conjuntament amb una 
fira medieval, però la intenció 
és que, de cara a properes edi-
cions, la festa sigui únicament 
del comerç. - juANjO CINtAS

Enfeina’t promou 
la inserció
laboral juvenil

nuts”, ha recordat Ríos.
Hi haurà balls de nit al carrer 
de l’Estació i diverses actua-
cions a l’Espai Jove. Es manté la 
paella popular i també hi haurà 
teatre amb TELL. El primer 
dia actuarà el grup peruà Rit-
mos y Costumbres. Durant la 
Festa Gran també se celebrarà 
el corre-tasques i el correfoc. El 
programa també inclou activi-
tats permanents i esportives.
Jésica León, veïna de la Llagos-
ta, ha estat la guanyadora del 
concurs de cartells de la Festa 
Major 2014. El resultat de les 
votacions es va donar a conèi-
xer el 25 de juny en un acte a la 
sala de plens del Consistori. El 
cartell guanyador, que repre-
senta en un mapa de la Llagosta 
tots els elements més destacats 
de la Festa, va aconseguir 207 
vots i un premi de 500 euros. 
La segona imatge més votada 
va ser la de Jéssica Gómez, de 
la Llagosta, amb 163 vots; i la 
tercera, la de Martín José Ri-
veiro, de Santa Perpètua, amb 
102 vots. - j. C. / j. L. R.
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Constituïda l’associació
de l’Eix de la riera de Caldes

L’alcalde de la Llagosta, Al-
berto López, i el regidor de 
Treball, Indústria i Formació 
Ocupacional, Adelino Macías, 
van assitir a l’acte. També hi 
era la presidenta de l’Associació 
d’Empresaris de la Llagosta, 
Mònica Morte.
L’Associació de municipis de 
l’Eix de la riera de Caldes neix 
amb l’objectiu de potenciar el 
desenvolupament empresa-
rial, la indústria i la creació 
d’ocupació. El càrrec de presi-

dent d’aquest ens serà rotatori 
i anual. La primera presidenta 
és l’alcaldessa de Santa Perpè-
tua, Isabel Garcia. Els repre-
sentants de l’Ajuntament de la 
Llagosta en el seu comitè exe-
cutiu són Adelino Macías, com 
a titular, i Alberto López, com 
a suplent.
Els ajuntaments de l’Eix de la 
riera de Caldes treballen des de 
fa més d’un any i mig per portar 
a terme projectes de forma con-
junta. Aquesta zona agrupa més 

de 87.000 habitants i unes 3.000 
empreses repartides en 32 po-
lígons d’activitat econòmica. A 
l’acte va assistir, en representa-
ció de la Generalitat, el director 
de l’Incasòl, Damià Calvet.
L’alcalde, Alberto López, va 
indicar que la constitució de 
l’associació és “un missatge es-
perançador per a la ciutada-
nia” i va afegir que “s’està tre-
ballant per generar riquesa i 
perquè el futur sigui millor 
per a tots”. - juANjO CINtAS

Els ajuntaments de la Llagosta, Caldes de 
Montbui, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, 
Sentmenat i Santa Perpètua de Mogoda 

van constituir el 10 de juny l’Associació
de l’Eix de la riera de Caldes. L’acte va tenir 
lloc al Consistori de Santa Perpètua

Representants dels sis municipis de l’Associació de l’eix de la riera de Caldes i de la generalitat.

Les segones Jornades Solidàries de la Llagos-
ta estaran dedicades enguany al poble sahrauí. 
L’Ajuntament i La Llagosta Solidària treballen 
en la preparació dels actes per sensibilitzar la 
població sobre la difícil situació que viuen els re-

fugiats sahrauís. Els responsables municipals ja 
han mantingut diferentes trobades amb la vin-
tena d’entitats que hi col.laboraran per impulsar 
i aprofundir el projecte. Els actes serviran per 

Jornades Solidàries 
sobre el Sàhara

El Ple també va aprovar un in-
crement del 0,3% de les tarifes 
per al 2014 dels serveis funera-
ris. CiU i PSC es van abstenir, el 
PP va votar en contra i l’equip 
de govern ho va fer a favor.
El compte d’explotació del curs 
passat de l’escola bressol Cucu-
tras, de prop de 70.000 euros 
menys del pressupostat, va ob-
tenir el suport de tots els grups 
polítics municipals, excepte 
el socialista, que va optar per 
l’abstenció. - xAvI heRReRO

El pressupost municipal
de 2013 es tanca en positiu

eL gOveRN LOCAL DóNA A CONÈIxeR AL pLe AqueStA DADA, que evItA LA INteRveNCIó De L’eStAt

més a prop d’Europa
L’INStItut MARINA hA ACOLLIt ALuMNeS I pROfeSSORS pARtICIpANtS AL pROgRAMA COMeNIuS

Alguns alumnes i professors, amb l’alcalde, a l’Ajuntament.

xeRRADA. L’alcalde, Alberto López, va fer tertúlia el dia 9 de juny 
amb l’alumnat de l’Escola d’Adults. Els temes més destacats de la 
conversa van ser la nova ubicació del mercat setmanal, la futura 
estació de mercaderies, el carril bici i el rebut de l’aigua.

CuLtuRA

Els rocieros celebren 
el Rocío a Montcada

L’Asociación Rociera Andaluza 
va participar al juny a la festa 
del Rocío, a Montcada. Els ro-
meros de la Llagosta van fer el 
6 de juny un nou trajecte, per 
camins del Pla de Reixac, per 
anar al recinte del Rocío.

CuLtuRA

Les Llagostes de 
l’Avern, al Masnou

Els diables, els tabalers i la bès-
tia de foc l’Espurna de la Lla-
gosta van prendre part el 27 
de juny al correfoc juvenil que 
obria la Festa Major del Mas-
nou. La colla local arriba en-
guany al seu 5è aniversari.

pINtuRA

Segon premi de pintura ràpida, per a una 
alumna del Casal d’Avis de la Llagosta
Toñi Quintero, alumne del curs de pintura del Casal d’Avis de la 
Llagosta, ha guanyat el segon premi del III Concurs de Pintura 
Ràpida del Saló de la Gent Gran de Barcelona (FiraGran). Al cer-
tamen, que va tenir lloc diumenge 8 de juny al recinte firal de les 
Drassanes Reials, també hi van participar tres alumnes més de les 
classes que imparteix la mestra Susana Iglesias.
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“Faig política per il·lusió i 
amor al meu país”

La regidora a prop 

Mireia
Egea

36 anys. Vocal
de l’Assemblea 
Nacional de
Catalunya
a la Llagosta

- Per què fa política?
- Faig política per vocació, com 
tota la gent que fem política als 
pobles, que si no hi hagués vo-
cació no t’hi poses perquè són 
moltes hores les que deixes 
d’invertir en la teva vida priva-
da. I un altre motiu: per il.lusió i 
per amor al meu país. Jo crec en 
el meu poble, m’estimo el meu 
país i crec en una societat mi-
llor. Potser per això em dedico 
a ensenyar i a la política, perquè 
tinc una vocació d’ajudar els al-
tres, i si puc aportar el meu gra-
net de sorra, ho faig.
- Quin és el seu racó preferit 
de la Llagosta?
El parc dels calibrats (la plaça de 
l’Alcalde Franciso Javier Serra-
no), perquè era on em portava 
la meva mare de petita a jugar. 
Formo part d’aquesta gent que 
hem nascut i vist transformar-

se la Llagosta. Quan jo era pe-
tita, la Llagosta era un poble 
per on travessava la carretera 
N-152 i era un poble gris. Ales-
hores, els nens jugaven a la plaça 
d’Antoni Baqué, abans que es 
fes la reforma, i sinó anàvem a 

jugar al parc dels calibrats.
- Li agradaria que la Llagosta 
fos...
- Que fos un exemple en tots els 
sentits. En educació, cultura, ci-
visme i comunió de pobles, per-
què la Llagosta tots sabem que 
eren dos carrers i tres masies. Jo 
tinc la sort de pertànyer a una 
de les famílies que són d’aquí 
i han vist, i he vist, com s’ha 
anat transformant tot el poble 
durant els últims anys. I cada 
vegada ha vingut més gent de 
tot arreu i crec que això és una 
gran riquesa, però també una 
gran dificultat perquè la con-
vivència ciutadana ha de pas-
sar per l’educació, el respecte i 
sense oblidar d’on venim. I la 
Llagosta és un poble del costat 
de Barcelona i és de Catalunya, 
i tots ho hauríem de tenir molt 
clar. - jOSé LuIS RODRíguez

m’agradaria que 
la Llagosta fos un 
exemple en tots 
els sentits 

La Llagosta és un 
poble del costat 
de Barcelona i és 
de Catalunya

CONSuM

L’Oficina municipal d’Informa-
ció al Consumidor (OMIC) va 
atendre durant 2013 un total de 
209 reclamacions per qüestions 
relatives a consum i serveis. El 
62% de les consultes van ser 
sobre subministraments bàsics, 
com ara el gas, l’electricitat i el 
telèfon. Les reclamacions sobre 
telefonia mòbil van concentrar 
gairebé el 50% de totes les con-
sultes rebudes per l’OMIC. Els 
productes bancaris van sumar 
l’11% de les reclamacions i les 
queixes sobre les activitats de 
comerços també van suposar 
l’11% del total. Només el 2% 
de totes les consultes van aca-
bar en arbitratge. L’OMIC és 
un servei gratuït per a la ciu-
tadania de la Llagosta (amb 
cita prèvia), que es troba situat 
a la planta baixa de l’edifici de 
l’Ajuntament. - juANjO CINtAS

L’OMIC
va atendre
209 reclamacions
durant el 2013
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PP
* gmpp@llagosta.cat

Cartipàs municipal

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

Mireia Egea Clotet

CiU
* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Adelino Macías González 
Regidor de treball, Indústria i formació 
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

CPLL
* gmcpll@llagosta.cat

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

Jaume Bonallach Aguado

La piulada
Bien, bien, bien por los alevines de #laLlagosta. 
Han llegado a cuartos y han caído contra el
Granollers A. #GranollersCup2014 #Handbol

pepe monterrubio @pepemonterrubio / 29 de juny

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

NO ADSCRITS

AJUNTAMENT 93 560 39 11

porTEs oBErTEs

Queridos amigos y amigas,
Este mes de julio nos recuerda que, cuando llegan estos 
calores, es tiempo de fin de ciclo. Un fin de ciclo que en La 
Llagosta se traduce en un fin de curso político que volverá 

a empezar pasada la Fiesta Mayor. Y este fin de curso 
nos deja varios temas de reflexión y de trabajo para 
el futuro; de esta manera hemos comenzado con el 

cambio de ubicación del mercado semanal, la 
presentación del Nou Casal y estamos cerrando 
ya el programa de actos de Fiesta Mayor.
Respecto al cambio de ubicación del mercadillo 
he dicho bien un poco más arriba: hemos 

comenzado, porque un cambio de estas 
características no se consigue de la noche al día. 
No se acaba con un simple cambio de ubicación y 

basta... Este tipo de actuaciones requieren tiempo 
para solucionar los desajustes que se provocan de 

forma natural. Y estamos trabajando para solucionar 
esos desajustes. Aquellos que son realmente 
importantes y tienen razón de ser, porque el cambio 
no ha sido fácil y todos y todas debemos ser 

conscientes de que la situación es diferente y, por tanto, 
el cambio de ubicación terminará en unos meses.

Otra de las acciones importantes de estos 
últimos meses es el Nou Casal. 
Un proyecto ilusionante que será una

referencia educativa y pedagógica para
diferentes poblaciones y organismos. 
En 30 años, el Casal Infantil nos ha dado
muchísimas alegrías. Hemos pasado por allí 
innumerables jóvenes, niños y niñas de La
Llagosta y desde aquí quiero reconocer la
magnífica labor que han ejercido todos y todas 
las profesionales que han trabajado en ese 
espacio. Ahora es tiempo de evolucionar. De 
progresar y mejorar el servicio que se ofrece 

desde el Casal. Y por ello nace el Nou Casal. Un proyecto muy completo que quiere dar 
respuesta a las necesidades de nuestra juventud y nuestra infancia, pasando por el apoyo 
debido a los padres y madres y optimizando mucho más los recursos de los que
disponemos. El Nou Casal nace con la intención de ofrecer un abanico de servicios
desde los cero hasta los 20 años. Que quiere optimizar mejor el espacio y poder dar
servicio desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y que quiere aprovechar
mucho más la capacidad de los profesionales que trabajan y trabajarán para dar servicio 
a los vecinos y vecinas de La Llagosta.
Y finalizo este editorial con algunas referencias a nuestra Fiesta Mayor. Con un
presupuesto sensiblemente menor que otros años, en 2014 apostamos por la calidad en 
lugar de la cantidad de los actos programados. Volvemos a reconocer la labor de las
entidades para la organización de la misma y contamos con un diseño ganador del
concurso de carteles que, este año, lo ha logrado una vecina de La Llagosta.
Y para aquellos que tienen la suerte de disfrutarlas, pasad unas buenas vacaciones.

alberto López 
Alcalde de la Llagosta

El traslado del mercadillo 
no se puede hacer de la 
noche al día y buscaremos 
soluciones a los desajustes

FIN DE CUrso Y FIEsTa maYor
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Em sembla molt bé que 
s’ampliï l’horari del Casal 
perquè es pugui aprofitar 
més aquest espai. Em sem-
bla molt bona idea.

La veu del poble  Què us sembla el projecte del Nou Casal?

aNToNIa marTíNEZ
48 anys

Crec que està bé. Tot el que 
es faci per millorar la quali-
tat del lleure i de l’educació 
dels nens i nenes em sembla 
genial.

CarmEN UTrEra
39 anys

Em sembla bé la idea 
d’aprofitar millor els recur-
sos de l’Ajuntament. No era 
lògic que obrís només qua-
tre dies a la setmana.

aLEJaNDra orTíN
41 anys

Està molt bé que n’ampliïn 
l’horari i la franja d’edat. Te-
nen el mateix dret de gaudir 
d’aquest espai els infants de 
4 que els de 12 anys.

TErEsa UTrEra
43 anys

Em sembla bé sempre i quan 
continuïn fent activitats di-
ferents de les que farien a 
casa o a l’escola, i el sistema 
d’admissió sigui just.

ENCarNI pLEGUEZUELos
34 anys

Cartes 

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 (Juanjo Cintas, Xavi Herrero, Mariona Ra-
basa i José Luis Rodríguez Beltrán). Assessorament lingüístic: Ofi cina Local de Català. Impressió i Publicitat: Gestió Publicitària Local SCCL (tel. 654 36 89 74). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribució: 
Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.500 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail: 08centvint@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta

Les cartes es poden enviar a 08centvint@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 res-
ponsabilitza de les opinions publicades en aquesta secció. Les cartes es publicaran 
íntegrament a l’apartat 08CENTVINT del web www.llagosta.cat.

Temps de memòria

mitjans o fi nals de 
la dècada de 1970. 
activitat infantil del 
Club d’Esplai

El Club d’Esplai era
gestionat per un grup de 
joves que setmanalment 
i, especialment, les tardes 
de dissabte, s’encarregava 
d’organitzar activitats per 
a la infància (manualitats, 
gimcanes, concursos de 
cançons, jocs de pistes,
excursions, colònies...).
Era una època en la qual les 
activitats destinades a la 
infància eren molt escasses 
o pràcticament inexistents. 
El Club d’Esplai va fer una 
funció pionera a la Llagosta. 
A la fotografia, al terreny 
aleshores tancat del costat 
de l’església, una activitat de 
del club amb infants
utilitzant els bancs de 
l’església com a suport.

Fotografia procedent 
de l’Arxiu municipal

de la Llagosta

Bonsais

Aviat farà un any que vam en-
gegat un projecte engrescador i 
fruit de la passió d’una colla de 
companys va néixer una nova 
entitat: l’Associació de Bonsais 
de la Llagosta. Actualment, som 
una quarantena de membres 
amb molta il.lusió. La nostra 
intenció és ressaltar la vellesa 
dels arbres i del nostre entorn 
natural per ajudar a prendre 
consciència de l’immens privile-
gi que tenim de formar -ne part.
Un bonsai és un conjunt har-
mònic i equilibrat format per 
una o més plantes que ha d’estar 
en les condicions més similars a 
les que viuen els seus congène-
res. A l’associació ens inspirem 
o intentem reproduir com es 
vol expressar un arbre, quina 
forma voldria tenir a la natura, 
cercant- hi l’harmonia, i aques-
ta actitud ens fa ser més cons-
cients del que ens envolta.
En la nostra relació amb els 
bonsais creem una simbiosi en 
la qual ens aportem mútuament 
un benefici: ells ens aporten 
pau i coneixement de la natura 

a l’hora de treballar- los i tam-
bé ens ajuden a conèixer-nos 
a nosaltres mateixos. Fruit 
de l’observació de l’arbre i del 
nostre entorn natural aprenem 
a estimar les coses senzilles.
Des d’un punt de vista físic, un 
bonsai és un èsser petit, però 
pel fet que pugui viure més 
anys que nosaltres ens obli-
ga a tenir una visió holística i 
respectuosa del nostre entorn. 
Amb només cinc minuts al dia 
hi ha prou per tenir un bonsai 
en perfecte estat. Us convidem 
a participar en els nostres cur-
sos, tallers i exposicions per 
aprendre des de com es pot co-
mençar un bonsai fins a veure’l 
desenvolupat. A l’Associació de 
Bonsais de la Llagosta trobareu 
caliu humà i un punt de reunió 
on poder compartir i créixer 
junts. Si esteu interessats, po-
deu consultar el nostre blog 
(http://bonsaillagosta.wor-
dpress.com) o contactar amb 
nosaltres per correu electrònic 
(bonsaillagosta@gmail.com).

Associació de Bonsais
de la Llagosta
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La Bienal de Arte Urbano 
pintó de colores las pare-
des y fachadas de La Lla-
gosta. No valoramos la 
actividad. Hubo tantos co-
mentarios a favor como en 
contra. El propio ayunta-
miento desplegó abundante 
información y publicidad. 
Sin embargo, no han dado 
ningún dato sobre los cos-
tes. ¿Recordáis aquello de 
la transparencia? Hemos 
comprobado que el 20 de 
mayo de 2014 el ayunta-
miento remitió un escrito a 
la Diputación de Barcelona 
valorando los costes en más 
de 55.000€ (cincuenta y cin-
co mil). Esa misma semana, 
el alcalde firmó un decreto 
de gasto de 28.491,77€ en 
contrataciones para esa ac-
tividad. Destacan los 6.000€ 
de pago entre el comisario y 
el director de la muestra, los 

5.400€ en gastos de comu-
nicación y publicidad o los 
4.500€ por la participación 
de artistas. En tiempos de 
crisis, los gobiernos locales 
y las diputaciones deberían 
priorizar con especial res-
ponsabilidad los recursos 
que obtienen. Llevan tres 
años repitiendo la falta de 
dinero para todo. Si el área 
de Cultura dispone de esos 
recursos extra, un buen des-
tino hubiera sido, por ejem-
plo, dedicarlos a becas para 
libros.

Detrás de las siglas de cada 
partido político hay per-
sonas. Detrás de las siglas 
de ICV-EUiA La Llagosta 
están Alberto, Jordi, Mar-
ta, Jesús, Virginia y Eva. 
Esas seis mismas personas 
que conocemos del pueblo 
de toda la vida. Y es que, 
si hay una diferencia fun-
damental entre políticos, es 
la proximidad que tenemos 
con nuestros convecinos los 

que nos dedicamos al muni-
cipalismo. Esa cercanía es 
la que nos permite conocer 
de primera mano las necesi-
dades o inquietudes de cada 
uno de vosotros y es lo que 
nos lleva, la mayoría de las 
veces, a ser valientes en la 
toma de decisiones, a pesar 
de que no contenten a todo 
el mundo. Por eso, no nos 
ha molestado nunca ni nos 
molesta que, desde el respe-
to, se nos pare por la calle, se 
nos pregunte, se nos envíen 
correos e incluso whatssaps. 
Pero para que haya respues-
tas deben haber preguntas 
y muchas veces también las 
echamos de menos. Reivin-
dicamos desde aquí vuestro 
derecho a preguntar, a pedir 
información, a acercaros al 
Ayuntamiento. Porque des-
de el respeto mutuo no hay 
barreras que nos separen. 
¡Felices vacaciones!

L’alcalde, Alberto López 
(ICV-EUiA), va afirmar en 
el darrer ple ordinari que ell 
mateix havia decidit i havia 
donat la directriu d’arxivar 
la carta que la vicepresiden-
ta del Govern, Joana Orte-
ga, ha enviat a tots els ajun-
taments per saber si estarien 
disposats o no a cedir el cens 
de cara a la consulta del 9-N. 
La carta diu, literalment 
“voldria conèixer el vostre 
compromís i col.labora-
ció (...) en l’organització de 
la consulta en els termes 
legalment establerts”. El 
senyor Alberto López ha 
despreciat directament tots 
els ciutadans de la Llagos-
ta, tant els que estan a favor 
de la consulta com els que 
no ho estan. No pot negar-
se a contestar una carta del 
Govern que només demana 
informació i remarca que 
sempre ens mourem dins la 
legalitat.
L’excusa ha estat encara 

més vergonyosa: no respon 
perquè, segons ell, “no s’ha 
de catalogar els ajuntaments 
en bons o dolents”. Efecti-
vament, els ajuntaments no 
són bons o dolents: ho són 
els seus governants. I acaba 
de demostrar una visió i una 
representació dels ciutadans 
molt curtes.

Las leyes poseen una letra 
(lo que consta escrito) y un 
espíritu, que es lo que mo-
tiva al legislador a dictarla, 
para garantizar el orden y 
la convivencia en cada mo-
mento histórico. La obra 
de Montesquieu El espíritu 
de las leyes sentó el princi-
pio de la división de pode-

res como garantía contra la 
opresión, distinguió formas 
de gobierno y consideró 
como espíritu o razón de 
ser de las leyes que todo 
el universo está sometido 
a ellas, proclamando a las 
leyes naturales y humanas 
como necesarias, debiendo 
ser las humanas creación 
social y adaptadas a las rea-
lidades de cada sociedad 
y su contexto histórico y 
geográfico. El espíritu de 
la ley de administraciones 
locales pretende nada más y 
nada menos que acabar con 
la mala gestión y alcaldadas 
de algunos ayuntamientos. 
Estos días hemos podido 
leer en la prensa que hay 
44 municipios investigados 
por corrupción; más el de 
Torredembarra, el caso Pre-
toria, el caso Valentine... Pues 
nuestro Equipo de Gobier-
no no es capaz de entender 
ese espíritu y prefiere de-
fender a esos malos políti-
cos aprobando una moción 
contra esa ley.

“Alguien dijo que había ciu-
dades para soñar al otro 
lado de las montañas. No 
dijo si estaban suspendidas 
en el aire, sumergidas en la-
gunas o perdidas en el cora-
zón del bosque. Los que allá 
fueron nada encontraron, ni 
altas torres ni jardines ni 
mujeres hilando en el atrio, 
ni un muchacho aprendien-
do a tocar la gaita. Solo yo 
traje algo para seguir so-
ñando, algo visto y no visto 
en la niebla de la mañana, 
algo que era una flor o un 
mirlo de oro o un pie des-
calzo de mujer, un sueño de 
otro que se ponía a dormir 
en mi, echado en mis ojos, 
pidiéndome que lo soñase 
mas allá de las montañas, 

donde no hay ciudades para 
soñar...”
Álvaro Cunqueiro demues-
tra en Al otro lado de las 
montañas la capacidad hu-
mana de volar y soñar más 
allá de la realidad. Palabras 
que hablan de resistencia a 
perversiones del sistema. Por 
eso hay que activar la me-
moria, la republicana más 
que nunca, para entender 
la democracia en sentido 
extenso. Porque lo nuestro 
(lo colectivo) no es soñar. 
Tiene todo que ver con una 
realidad que precisa los va-
lores de nuestra memoria y 
de los liderazgos de las éti-
cas de las personas.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

prIorIZaNDo
EL
GasTo

poLíTICos
DE
proxImIDaD

CEDIr EL CENs o 
No a La
CoNsULTa

EL EspírITU
DE Las
LEYEs

aLGUIEN
DIJo

¿Hay falta
de dinero
o falta
de criterio?

Reivindicamos, 
desde aquí,
vuestro derecho
a preguntar

Un alcalde ha de 
respondre i no 
amagar el cap
sota l’ala

El espíritu de las 
leyes atiende a 
necesidades de 
cada momento

Hay que activar la 
memoria, la
republicana
más que nunca
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futBOL SALA

El Club Deportivo la Concòrdia organitza un 
campionat de 24 hores

El CD la Concòrdia organitzarà el 19 i 20 de juliol un torneig de 
24 hores de futbol sala masculí al pavelló Antonio García Robledo, 
amb un màxim de 16 equips. D’altra banda, el club celebrarà el 
12 de juliol, amb una exposició, els 40 anys de futbol federat de 
l’entitat. L’activitat tindrà lloc a la plaça de la Concòrdia.

El conjunt que entrena Luis Canalejas ha estat 
el primer classificat en la fase d’ascens amb 16 
punts, després de sumar vuit victòries i dues de-
rrotes. En el partit contra el Súria, estava en joc 
el campionat de lliga, ja que els visitants també 
podien ser campions.
L’enfrontament va tenir lloc amb un gran nom-
bre de públic, que va donar suport en tot mo-

ment. Al descans, el resultat era d’empat a 15. A 
la segona part, els de la Llagosta van sentenciar 
amb un parcial de 9 a 0. Aquest títol de lliga és el 
segon de consecutiu del Joventut Handbol.
Al final, es van viure moments de molta emoció. 
El Joventut Handbol jugarà la propera tempo-
rada a la Segona Catalana i ja s’ha fixat el repte 
d’aconseguir un nou ascens. - jOSé LuIS RODRíguez

El Joventut Handbol torna 
a guanyar la lliga 
El sènior masculí del Joventut Handbol la Llagosta s’ha proclamat campió de la Tercera 
Catalana Preferent després de guanyar per 33 a 28 el Súria en el darrer partit de la fase 
d’ascens. El partit es va disputar el 8 de juny al pavelló Antonio García Robledo

el joventut handbol la Llagosta va celebrar el títol de lliga al pavelló Antonio garcía Robledo.

peR SegONA teMpORADA CONSeCutIvA, eL pRIMeR equIp MASCuLí guANyA eL CAMpIONAt 

DuRANt LA teMpORADA hAN pReS pARt 115 pARtICIpANtS eNtRe LeS DIfeReNtS MODALItAtS

Final de curs de les 
escoles esportives
El Consell municipal de 
l’Esport Escolar i el Lleure i 
l’Ajuntament han posat fi a la 
temporada 2013-14 de les Es-
coles d’Iniciació Esportiva amb 
la participació de 115 jugadors. 
Els actes de cloenda van tenir 
lloc el 19 i 21 de juny al Com-
plex Esportiu municipal El 
Turó.
Durant la temporada s’han con-

feccionat equips en handbol, 
futbol sala, bàsquet i esports 
d’integració per a persones dis-
capacitades. L’objectiu de les 
Escoles d’Iniciació Esportiva 
és fomentar la pràctica espor-
tiva entre els infants perquè 
aprenguin  valors educatius 
mitjançant l’esport. Durant 
l’acte de cloenda, el regidor 
d’Esports, Jesús Ríos, va lliurar 

Antonio garcía Robledo, durant un partit de preparació de l’europeu.

AjutS A L’eSpORt

Concessió de beques 
a esportistes
L’Ajuntament ha obert el ter-
mini de la concessió de beques 
a esportistes del municipi. Per 
tal d’optar a l’ajut, s’ha de pre-
sentar una instància a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania abans 
del 30 de setembre.

AtLetISMe

Sonia Bocanegra,
subcampiona

Sonia Bocanegra s’ha procla-
mat subcampiona d’Espanya en 
pista a l’aire lliure de veterans 
en la modalitat de 100 metres 
llisos i quarta en la de 200. El 
campionat estatal va tenir lloc 
el 21 i 22 de juny a Huelva.

hANDBOL

L’HC Vallag es
manté a Segona

L’Handbol Club Vallag no 
baixarà a la Tercera Catala-
na Preferent, segons ha co-
municat la Federació Catala-
na d’Handbol. Així, el primer 
equip es mantindrà a la Segona 
Catalana. Tot i així, a l’entitat li 
calen jugadors per poder com-
pletar el conjunt sènior.

diplomes als participants.
D’altra banda, el 12 de juny 
es va celebrar la quarta Tro-
bada multiesportiva dels Jocs 
Escolars, amb els alumnes de 
sisè curs de Primària de les es-
coles Joan Maragall, Sagrada 
Família, Gilpe i Les Planes. La 
trobada es va fer  al camp de 
futbol Joan Gelabert i al pave-
lló Antonio García Robledo, on 
els participants van practicar 
diferents esports, com hoquei, 
bàsquet i handbol. La Troba-
da multiesportiva està impul-
sada pel Consell municipal de 
l’Esport Escolar i el Lleure i  
l’Ajuntament. - j. L. R.

vIejAS gLORIAS. Pedro Morales (a baix, a la dreta) ha decidit deixar 
la presidència del CD Viejas Glorias, càrrec que ocupava des de feia 
tres anys. D’altra banda, el club busca més jugadores per completar 
un equip femení de veteranes de cara a la propera temporada.

futBOL SALA

Segon retrobament 
d’antics jugadors 
La segona edició del Retro-
bament d’antics jugadors de 
futbol sala, organitzada pel FS 
Unión Llagostense, es va fer el 
28 de juny al pavelló Antonio 
García Robledo amb membres 
dels equips històrics Mainsa, 
Futbol Sala Iniciativa i AMPA 
del Joan Maragall.
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BàSquet

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

Judith Fernández marxa del 
Futbol Club Barcelona B per 
fitxar pel Bristol Academy Wo-
men, que juga a la Super League 
d’Anglaterra, màxima categoria 
femenina de futbol. La llagos-
tenca portava tres temporades 
en el segon equip del Barça i, 
en acabar aquesta campanya, ha 
decidit marxar a un dels equips 
femenins anglesos punters.

Aquesta temporada, amb el 
Barça B, Judith Fernández ha 
acabat a la setena posició de la 
Segona Divisió. El bon paper de 
la llagostenca al conjunt blau-
grana ja va motivar a l’entitat 
anglesa per fitxar-la la tempo-
rada anterior, però aleshores la 
jugadora va decidir continuar 
a les files del FC Barcelona, en 
part, per motius d’estudis. En 

LA LLAgOSteNCA hA eStAt tReS teMpORADeS AL fILIAL DeL fC BARCeLONA

Judith Fernández fitxa pel 
Bristol d’anglaterra

canvi, en acabar aquesta cam-
panya, la jugadora ha pres la 
decisió de marxar al Bristol 
Academy Women, que té a com 
objectiu fer un bon paper a la 
Super League, la FA Cup i, so-
bretot, a la Lliga de Campions, 
que és el gran al.licient de la 
temporada per a l’equip anglès.
Fernández, que destaca a la mi-
tja punta, arriba al Bristol, on 
també juguen altres jugadores 
espanyoles, com les davanteres 
internacionals Laura del Río i 
Natalia Pablos. La lliga va co-
mençar fa dos mesos i, després 
de cinc jornades, el Bristol 
ocupa el tercer lloc amb set 
punts i està a quatre del líder, 
el Birmingham. En aquesta lli-
ga hi ha entitats de renom, com 
Chelsea, Arsenal, Manchester 
City i Liverpool. Fernández 
s’incorporarà al conjunt an-
glès a finals del juliol. Amb la 
seva marxa, tanca una etapa de 
cinc temporades al Futbol Club 
Barcelona, tres d’aquestes al se-
gon equip. - jOSé LuIS RODRíguez

judith fernández, en una entrevista a l’estudi de Ràdio la Llagosta.

ARtS MARCIALS

L’Escola Okinawa 
Team obté
diversos èxits
Hamid El Houari, de l’Escola 
Okinawa Team de la Llagosta, 
es va proclamar el mes de juny 
campió de Catalunya amateur 
de kick boxing en la categoria de 
65 quilos. Edgar Clavero va ser 
primer en light contact en la ca-
tegoria de 12 i 13 anys i  Juan 
Ramos, segon en la categoria de 
16 i 17 anys. El dia 7 de juny, en 
el Campionat de Catalunya de 
goshin contact, Joel Morales va 
ser campió; Aida Ortega i Unax 
Prieto, subcampions; i Arace-
li González, Aitor Moreno i 
Martí De Dios, tercers. A més, 
Edgar Ortega va aconseguir la 
quarta posició. - juANjO CINtAS

AtLetISMe

Jordi Jiménez, 
reelegit president 
dels Fondistes
Jordi Jiménez continuarà qua-
tre anys més com a president 
del Club Esportiu Fondistes de 
la Llagosta. Jiménez encapçala-
va l’única candidatura presen-
tada durant el procés electoral. 
No ha estat necessari fer vota-
cions i la nova junta ha quedat 
escollida de forma automàtica. 
Jordi Jiménez es va fer càrrec 
de la presidència del Club Es-
portiu Fondistes de la Llagosta 
ara fa tres anys. “Encara hi ha 
molt per fer a l’entitat”, ha 
assegurat el reelegit president. 
Una setantena de persones for-
men part d’aquest club de la 
nostra localitat. - j. C.

fORMACIó

Vuit equips de
base, campions
de lliga
Vuit conjunts de base han es-
tat campions aquesta tempo-
rada 2013/2014. Les Esco-
les d’Iniciació Esportiva han 
sumat quatre campions. En 
handbol han estat campions 
l’aleví masculí de primer any a 
la Copa CEVO; l’aleví femení, 
de Catalunya; i el prebenjamí 
mixt mini handbol, de la Copa 
CEVO; mentre que, en futbol 
sala, el prebenjamí masculí ha 
guanyat la Lliga de Mollet. Pel 
que fa al Club Esportiu la Lla-
gosta han guanyat l’escola A, el 
prebenjamí B, el benjamí C i el 
benjamí D el torneig de Prima-
vera. - j. L. R.

Antonio García 
Robledo guanya 
la Copa Suïssa 
Antonio García Robledo ha 
a c o n -
s e g u i t 
guanyar amb la selecció espan-
yola d’handbol el torneig inter-
nacional de la Copa Suïssa. El 
conjunt espanyol, dirigit per 
Manolo Cadenas, va ser campió 
després d’imposar-se a la final 
a Suècia per 25 a 24 i amb dos 
gols del llagostenc. El campio-
nat, de caire amistós, es va dis-
putar a la ciutat de Lausana, a 
Suïssa, el 5 i 6 d’abril, entre Es-
panya, Suècia, Croàcia i Suïssa.
La selecció espanyola va arribar 
a la final després de guanyar als 
amfitrions a la semifinal per 
36 a 25, amb 4 gols d’Antonio 
García Robledo. A la final, Es-
panya es va trobar amb Suècia, 
que havia guanyat Croàcia.
El combinat espanyol va arren-
car amb força el partit decisiu 
contra els suecs amb un parcial 
de 5 a 1, però Suècia va cap-
girar el marcador i al descans 
s’imposava per 9 a 12. A la re-
presa, Espanya va millorar el 
seu joc fins arribar al marcador 
definitiu de 25 a 24. - j. L. R.
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El municipi de la Llagosta té una 
extensió tan petita que fem poc 
ús dels noms dels carrers per 
identificar espais. Edificis públics 
i comerços són amb freqüència 
utilitzats per localitzar un lloc o 
determinar una cita.
En el nomenclàtor tenim noms 
que recorden fets, llocs o per-
sonatges tan coneguts que po-
den ser localitzats en qualsevol 
enciclopèdia; però també hi ha 
noms que tenen únicament sig-
nificació local. Per dir-ho d’una 
altra manera, només en relació 
amb els fets locals els noms dels 
carrers tenen la significació to-
tal, cal contrastar aquesta  infor-
mació local.
On buscaríem el que ens recor-
den els carrers Brutau, la Llebre, 
Calvet i altres?  Res no sobraria 
tenir per escrit i divulgar una 
guia amb aquests continguts.
Avui la intenció és una altra: 
determinar amb certesa la de-
dicatòria d’una plaça, de la qual 
tenim fundades sospites que ha 
arrossegat des del seu origen un 
error de grafia i suggerim que 
ha arribat el temps que aquest 
error podria ser corregit.

UNA MICA DE HISTÒRIA

Quan als darrers anys de la dèca-
da de 1970 s’urbanitzà aquesta 
plaça, va agafar el nom del ca-
rrer veí (avenida de la Paz) i lo-
calitzava l’espai amb el número 
31, s’assenyalava els edificis amb  
bloc 1, bloc 2 i la numeració de 
portes tal com ara es veu del nú-
mero 1 al 6.
A la primera legislatura demo-
cràtica, es produí canvi de noms 

en algunes vies públiques i la 
avenida de la Paz va passar a ser 
l’avenida del Primero de Mayo. 
Al mateix temps es va donar 
el nom a la plaça Pedro IV (els 
noms estaven en castellà i passa-
ren al català uns anys després).
En aquest joc d’idiomes és on 
pensem que està la base de 
l’equívoc. Creiem que el titu-
lar seria Pere Quart, però escrit 
en castellà el contingut Pedro 
Quart seria gramaticalment poc 
atractiu i es va optar per Pe-
dro IV. Quan es va fer el canvi 
d’idioma dels noms dels carrers, 
es va traduir literalment la placa 
i passà de Pedro IV a Pere IV.
Amb aquest nom ens podem 
referir a diferents personatges, 
però dintre de l’àmbit que ens 
correspon, reduïm  les possibili-
tats a tres:
1. Pere IV d’Aragó (comte Pere 
III de Barcelona) (1319-1387), 
conegut com el Cerimoniós o el 
del Punyalet.
2. Pere V d’Aragó (comte Pere 
IV de Barcelona) (1429-1466), 
conegut com el rei Pere IV Co-
nestable de Portugal, a qui en la 

guerra civil contra Joan II, la Ge-
neralitat de Catalunya  va no-
menar rei. Aquest va morir dos 
anys després a Granollers.
3. Pere Quart, pseudònim de 
Joan Oliver (1899-1986), poeta, 
dramaturg i traductor nascut a 
Sabadell. És l’autor dels famo-
sos versos Corrandes d’exili on 
es diu:

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra.

Quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
Com el Vallès no hi ha res...

Joan Oliver (Pere Quart) era 
el quart d’onze germans i únic 
supervivent. Per les dates en les 
quals es produïen aquests fets a 
la Llagosta, el poeta estava con-
reant premis i condecoracions. 
Cantautors de reconegut presti-
gi van musicalitzar els seus poe-
mes; però el que més impacte va 
causar en la societat va ser el re-
buig, l’any 1982, de la prestigio-
sa condecoració de la Creu de 
Sant Jordi per desavinences amb 
la classe política del moment.

pLaÇa pErE IV o pErE QUarT

La plaça va rebre 
el nom en record 
del poeta Joan 
oliver, conegut 
amb el pseudònim 
de pere Quart

Per altra banda, per aquelles 
dates, quan a la Llagosta es can-
vien de nom o s’anomenen nous 
espais, s’aprecia predilecció a 
dedicar els noms dels carrers a 
grans artistes com Pau Picasso, 
Pintor Sert i, amb una molt alta 
seguretat, Pere Quart.
Per afegir una raó més, direm 
que  els qui tenien la respon-
sabilitat del govern municipal 
eren d’esquerres, pel natural, 
poc proclius a perpetuar el re-
cord o el reconeixement de mè-
rits als monarques.
Per tant, en consideració a 
aquests trets de la història i 

conduïts per la intuïció des de 
l’observació d’aquestes i altres  
dades, arribem a la conclusió 
que aquesta plaça va rebre el 
nom en record de Joan Oliver, 
conegut a la literatura pel pseu-
dònim de Pere Quart.
Considerem que és rellevant i 
culturalment tenen importàn-
cia els noms amb els quals reco-
neixem els espais públics. Que 
són mostra de reconeixement 
de deute per l’aportació que els 
anomenats han fet a la societat.
Al mateix temps, els noms aju-
den a reconèixer aspectes, fets 
i protagonistes de la nostra his-
tòria i cultura. Que, en qualse-
vol cas, s’han fet mereixedors 
d’un reconeixement popular 
com per figurar en la seva topo-
nímia i que a l’estar elegits en 
un determinat moment reflec-
teixen la voluntat i el sentiment 
de la població que així ho ha 
decidit.
Tot això em fa demanar els can-
vis que corregeixen aquest en-
renou i a suggerir:
1. Que d’aquí en endavant 
aquest espai sigui reconegut, 
s’anomeni i s’escrigui plaça de 
Pere Quart.
2. Que en consideració a aques-
ta decisió es canviïn les plaques 
substituint-les per altres amb la 
nova grafia.
3. Que si és possible i ho per-
met l’ús i costum del municipi, 
les plaques tinguin escrit aquest 
contingut:
Plaça de Pere Quart
Poeta
(1899-1986)

José Luis Mediavilla Alonso
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Farmàcies 
de guàrdia

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)

4-10 juliol CarrEras arBaT
11-17 juliol CaLVo sÁNCHEZ
18-24 juliol CarrEras arBaT
25-31 juliol BoTET NaDaL
1-7 agost CarrEras arBaT
8-13 agost BoTET NaDaL
14-20 agost CarrEras arBaT
21-28 agost CaLVo sÁNCHEZ
28 agost-4 set BoTET NaDaL
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El Síndic de
Greuges a la Llagosta

Dimarts 15 de juliol, de 9.30 a 
13.30 h, a Can pelegrí

Presentació prèvia de consul-
tes o queixes al telèfon 900 
124 124 o per correu electrònic 
a sindic@sindic.cat

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

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

Casal d’Avis  93 574 27 46

Casal Infantil  93 574 29 19

CatSalut Respon  061

CEM El Turó  93 545 15 50

Centre Cultural  93 545 15 60

Deixalleria  93 544 85 81

Emergències  112

Escola de Música  93 545 15 40

mossos d’Esquadra 112

OAC  93 560 39 11

policia Local  93 574 08 08

Ràdio la Llagosta  93 545 15 43

Sorea (aigua)  93 574 27 68

Taxis  93 560 33 63 dia 

 630 88 12 50 nit

Juliol
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ Fins al 

29 de juliol, cada dimarts, de 16 a 17 

h, a Can Pelegrí (Associació Espai de 

Tècniques Orientals)

CURS DE IOGA Fins al 29 de juliol, 

cada dimarts, de 10.15 a 11.30 h i de 

17 a 18 h, a Can Pelegrí (Associació 

Espai de Tècniques Orientals)

CURS DE TAI-TXÍ Fins al 29 de juliol, 

cada dimarts, de 18.30 a 19.45 h, a 

Can Pelegrí (Associació Espai de Tèc-

niques Orientals)

4 I divendres
TALLER D’EXPRESSIÓ CORPORAL 

Del 4 al 25 de juliol, cada divendres, 

de 9.30 a 10.45 h, a la Biblioteca.

FESTA GALEGA EN HONOR A SAN-

TIAGO APÒSTOL A les 20 h, cercavila 

i hissada de banderes a l’Ajuntament. 

A les 22 h, revetlla amenitzada per 

l’Orquesta Estela al Parc Popular

5 I dissabte
FESTA GALEGA EN HONOR A SAN-

TIAGO APÒSTOL Al Parc Popular. A 

les 10.30 h, 6è campionat de petanca. 

A les 12 h, actuació infantil. A les 19 

h, actuacions de grups regionals: Ball 

de Gitanes de la Llagosta, Casa de 

Andalucía de la Llagosta, Centro Ga-

lego de Barcelona i Toxos i Xestas de 

Barcelona. A les 22.30 h, revetlla amb 

l’Orquestra Swing Latino

6 I diumenge
FESTA GALEGA EN HONOR A SAN-

TIAGO APÒSTOL Al Parc Popular. A 

agenda les 12.30 h, processó amb l’Apòstol 

Santiago. A les 13.15 h, missa en ho-

nor a Santiago Apòstol. A les 14 h, 

dinar de germanor (reserva a l’ACG Al-

borada). A les 18.30 h, actuacions de 

grups regionals. Asociación Rociera 

Andaluza de la Llagosta, Cova da Ser-

pe de Barcelona, Balls de Saló i Airi-

ños Galegos de l’ACG Alborada de la 

Llagosta. A les 22.30 h, focs arti� cials

FESTA DEL COMERÇ LOCAL Dissab-

te 5 i diumenge 6 de juliol, d’11 a 21 h, 

a l’avinguda de  l’Onze de Setembre. 

Organitza: Associació de Comerciants 

i Serveis (ACiS) de la Llagosta

Captació de sang

Dijous 31 de juliol, de 10
a 13 h i de 17.30 a 21.30 h

A la plaça d’Antoni Baqué
(Banc de Sang i Teixits)
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”

La nostra societat 
és injusta perquè 
hi ha una gran
desigualtat

- A l’obra Autorretrato de 
un joven capitalista español 
quant hi ha d’autobiografia?
- Tot el que explico de mi és 
cert. Són unes memòries emo-
cionals, no conto massa fets 
personals. Són un recorregut 
vital i emocional. I, a més, tot 
el que explico de la vida social 
del meu país, fins on jo sé, com 
a mínim és cert o val la pena re-
flexionar sobre tot plegat.
- Al llarg de l’obra expliques 
que la nostra societat és in-
justa. Per què?
- La nostra societat és evident-
ment injusta perquè hi ha desi-
gualtat social fins al punt que 
hi ha persones que moren per 
raons de misèria, mentre altres 
acaparen el que no podrien gas-
tar ni en cent vides.
- Injusta fins a la crueltat...
- Sí. Violenta i injusta. El capi-
talisme neoliberal és un model 
social que condemna la gent, 
en alguns casos, a la mort per 
falta d’assistència als hospitals 
o perquè s’acaben llençant per 
la finestra per desesperació da-

vant de la pèrdua dels mínims 
recursos per poder viure.
- L’ésser humà, en aquesta so-
cietat, és conservador per na-
turalesa o perquè amb l’edat 
ens hi tornem?
- Si per conservador entenem 
voler mantenir el sistema so-
cial que tenim, les tres raons 
per ser conservador són per 
por, per interès i per ignorància. 
Per ignorància i por, molta gent 
vol mantenir aquest sistema. Ja 
els hi està bé. Per interès són, 
en canvi, uns pocs. Són els que 
obtenen benefici de la situació 
actual.
- Existeix un règim polític 
perfecte? Seria possible apli-
car-ho a Espanya?
- No crec en la perfecció. Crec 
en la capacitat humana per créi-
xer i per viure millor. Quant 
més humanitària en qüestions 
materials sigués la societat, mi-
llor podríem viure. No cal que 
hi hagi una igualtat total, tant 
em fa que un altre tingui més 
que jo. El que vull és que ningú 
passi necessitats.

Fem poble

 Alberto san Juan
Actor (Madrid, 1968). Ha fet pel.lícules com El otro lado 
de la cama, Días de fútbol, Mientras duermes o Bajo las 
estrellas, per la qual va obtenir un premi Goya el 2007. 
Durant la Setmana del Teatre va portar a la Llagosta 
l’obra Autorretrato de un joven capitalista español

“
- Contra Franco es vivia mi-
llor?
- No vaig viure contra Franco 
perquè no tenia edat, però ara 
es viu molt malament. La dicta-
rura va ser horrible i ara estem 
davant d’una forma de govern 
molt diferent, però que defensa 
els mateixos interessos.
- Amb el relleu del cap de 
l’Estat, vivint una segona 
transició política?
- El nostre sistema per a algu-
nes coses és democràtic i per 
a altres és antidemocràtic. El 
repartiment de poder polític és 
absolutament antidemocràtic i 
el repartiment dels recursos és, 
en conseqüència, absolutament 
antidemocràtic i desigual. El 
que jo imagino com a democrà-
cia no és això. No estem davant 
d’una segona transició, estem 
vivint un intent desesperat de 
salvar la transició.
- Autorretrato de un joven ca-
pitalista español és marcada-
ment política. No és arriscat?
- No he patit cap conseqüèn-
cia per fer aquesta obra. Per a 

mi, és un deure cívic. És com 
si s’estigués cremant la casa on 
vius amb la teva família, amics 
i, inclús, amb desconeguts. No 
pots sortir corrent així com així 
i no fer res per evitar-ho. Cal 
sumar-se a la línia de gent que 
es passa galledes d’aigua per 
apagar el foc.
- Durant l’obra, expliques 
que abans estaves amunt, so-
cial i econòmicament parlant, 
i ara que estàs avall. Com et 
trobes millor?
- Quan vaig començar a fer 
l’obra, l’únic que tenia eren 
deutes i ni un duro. Ara la meva 
situació ha canviat. He pagat 
els deutes i tinc prou diners per 
viure, però, d’alguna manera, 
abans participava d’una forma 
de vida capitalista. Jo era un 
servidor més d’aquest sistema.
- Hi ha solució per a aquest 
país?
- Sí. Hem de recuperar la so-
birania popular. És a dir, que 
governi realment la ciutadania. 
Recuperar-la o, potser, recon-
quererir-la.

El capitalisme és 
un model social 
que condemna
la gent a mort

Hem de recuperar 
la sobirania
popular o, potser, 
reconquerir-la

per Pere Damián
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