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L’Ajuntament aprova inicialment 
les ordenances fiscals de 2017

El rebut de l’aigua i el de les 
escombraries s’incrementen 
per tal d’actualitzar-los al cost 
del servei. L’Ajuntament  “no 
es pot permetre tornar-se a 
descompensar, s’ha de man-
tenir el preu del que costa el 
servei”, va explicar la regidora 
d’Hisenda, Conchi Jiménez, 
durant el ple. En la taxa de 
l’aigua, queden congelades les 
tarifes corresponents a drets 
d’escomesa i manteniment de 
comptadors. La major part de 
taxes i impostos municipals 
o es congelaran o baixaran. 
L’Impost de Béns Immobles 
no es toca a l’espera de l’apro-

vació de la Llei de Pressupos-
tos Generals de l’Estat per al 
2017 i la incidència que pugui 
tenir en la revisió dels valors 
cadastrals. 
En l’Impost d’Activitats Eco-
nòmiques, s’incorpora una 
bonificació per a aquelles em-
preses que incrementin la seva 
mitjana de treballadors amb 

El Ple va aprovar el 28 d’octubre de forma inicial les 
ordenances fiscals de l’any que ve amb l’absència 
dels regidors de l’oposició. El rebut de l’aigua s’apuja 
un 4,2% i el de les escombraries, un 2,8%. 

Alguns dels regidors de l’oposició van seure entre el públic durant la celebració del ple.

contracte indefinit en relació 
a l’exercici anterior. Les boni-
ficacions van del 10% al 50%. 
Pel que fa a l’Ordenança de 
serveis urbanístics, s’incorpo-
ra una tarifa per a les inspec-
cions a habitatges que estiguin 
tancats i sense cap ocupació. 
Aquesta actuació va adreçada 
bàsicament a actuar contra les 
grans empreses i els grans te-
nedors de pisos.
Aquest any, l’Ajuntament va 
obrir la possibilitat a la ciuta-
dania de presentar propostes 
a les modificacions de les or-
denances. Es van rebre sugge-
riments de cinc ciutadans, la 
gran majoria dels quals han 
estat recollits en la propos-
ta de l’equip de govern. Una 
de les qüestions plantejades 
era l’aplicació de sancions als 
propietaris de pisos buits. En 
aquesta línia s’ha creat la ta-
rifa per les inspeccions a ha-
bitatges que estiguin tancats i 
sense cap ocupació. Una altra 
proposta plantejava la bonifi-
cació del 100% de l’Impost de 
Vehicles als de més de 25 anys. 
El govern municipal ha optat 
per incrementar la bonifica-
ció del 50% actual al 75%. De 
moment, es descarta aplicar 
el 100%, ja que això suposa-

ria igualar aquests vehicles als 
considerats històrics.
En el cas de l’Ordenança de 
servei d’atenció domiciliària, 
es fa una rebaixa generalitza-
da de totes les tarifes. Algunes 
baixaran des d’un 2,64%, en el 
servei de cura d’una persona, 
fins al 23,9% en el servei de 
bugaderia. Això ha estat pos-
sible gràcies a un nou contrac-
te amb el Consell Comarcal.
En  estar presents al ple 
només els edils de l’equip de 
govern, la modificació de les 
Ordenances fiscals de 2017 va 
ser aprovada inicial ment per 
unanimitat. - X. HERRERO / 
J. CINTAS

Rebaixa generalitzada 
de totes les tarifes de 
l’Ordenança de servei 
d’atenció domiciliària

PROTESTA DE L’OPOSICIÓ
Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de la Llagosta (ICV-EUiA, 
C’s i ERC) no van participar en el debat de les ordenances com 
a mesura de protesta per l’hora escollida per a la celebració del 
ple (les 15 h). Els tres acusen l’equip de  govern (PSC, PP i CDC) 
d’obstruir la seva tasca i de manca de respecte a la ciutadania, ja 
que el ple va ser extraordinari.
L’alcalde, Óscar Sierra, va explicar que, per Llei, les empreses 
en les quals treballen els regidors estan obligades a concedir-
los permisos per assistir als plens. Sierra va indicar que algunes 
dades relacionades amb el preu del servei de les escombraries no 
es van tenir  fins al darrer moment i, per això, no es va poder fer 
el debat de les ordenances dijous en un ple ordinari. La regidora 
d’Economia i Hisenda, Conchi Jiménez, va recordar que 
durant els dos darrers anys de l’anterior mandat, amb el govern 
liderat per ICV-EUiA, es van aprovar les modificacions de les 
ordenances fiscals en plens extraordinaris. - X.H. / J.C.

08centvint  I Novembre 2016
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Programació d’actes en contra 
de la violència i la discriminació

Amb el lema Fem un pacte? 
Tracta’m bé!, se celebraran a 
la Llagosta durant les properes 
setmanes diverses activitats, 
que ha preparat l’Ajuntament 
amb la col.laboració d’entitats 
locals.  La programació servirà 
per commemorar el Dia 
internacional dels Drets de 
la infància (20 de novembre), 
Contra la violència vers les 
dones (25 de novembre), de 
la Lluita contra la sida (1 de 
desembre) i de les Persones 
amb diversitat funcional (3 de 
desembre). 
El programa contempla la rea-
lit zació d’ex po sicions, ta llers i 
sessions de videofòrum, en tre 
d’al tres. 

A més, el 18 de novembre es 
com memorarà a la Llagosta el 
Dia internacional dels Drets 
de la infància. La celebració 
tindrà lloc entre les 17 i les 20 
hores al Centre Cultural. Hi 
haurà música, una ponència 
teatralitzada sobre els drets 

L’Ajuntament i diverses entitats locals han preparat 
una programació molt àmplia d’activitats per celebrar 
durant les properes setmanes els dies internacionals 
dels Drets de la infància, Contra la violència vers les 

dones, de la Lluita contra la sida i de les Persones 
amb diversitat funcional. L’objectiu és conscien ciar 
a la ciutadania sobre el bon tracte a les persones i 
sobre el rebuig de la violència i la discriminació. 

Una imatge de la celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants de 2015.

Una fotografia 
reivindicativa a 
Can Pelegrí
Amb motiu d’aquesta pro-
gramació s’ha creat l’etique-
ta #jodefensoelbontracte. Es 
convida a tota la població a 
passar per Can Pelegrí, fer-se 
una fotografia i penjar-la a les 
xarxes socials amb l’etiqueta 
creada. És una forma simbò-
lica de demostrar que s’està 
a favor d’eradicar la violèn-
cia. L’etiqueta servirà també 
per a qualsevol publicació a 
les xarxes socials relacionada 
amb el programa d’actes. Així 
serà més fàcil trobar el que 
es publiqui a les xarxes dins 
d’aquesta programació pel  
bon tracte a les persones. 

i els límits, un taller i una 
representació.
El 25 de novembre, està 
prevista una jornada de rebuig 
de la violència masclista entre 
les 10 i les 21 hores a la plaça 
d’Antoni Baqué. Es procedirà 
a l’elaboració d’un mandala 
ge gant reivindicatiu, hi hau rà 
estands informatius i tam bé 
una exposició sobre la vio lèn-
cia masclista. A més, a partir 
de les 19 h, se celebrarà l’acte 
institucional amb la lectura 
del manifest i diverses entitats 

pro tagonitzaran activitats rei-
vin  dicatives.
L’1 de desembre, la plaça 
d’Antoni Baqué acollirà di fe-
rents actes amb motiu del Dia 
internacional de la Lluita con-
tra la sida. S’hi muntarà un 
es tand amb informació sobre 

el coneixement i prevenció 
so bre la sida. També, es farà 
una representació teatral i 
es realitzarà un llaç vermell 
gegant amb els assistents. 
Per celebrar el Dia in ter na-
cio nal de les Persones amb 
di versitat funcional, el 2 de 
de sembre, es projectarà una 
pel.lícula a Can Pelegrí amb 
l’organització d’Aspayfacos, 
que també ofe reix la pos si-
bilitat als veïns de fer-se vo-
lun tari per col.laborar amb 
l’en titat. - JUANJO CINTAS 

Actes concrets 
adreçats als 
estudiants
Durant els propers dies, també 
es portaran a terme activitats 
adreçades als escolars.  
Aquest mes de novembre, 
el Nou Casal acollirà tallers 
per a alumnes de cinquè i 
sisè de Primària. A més, els 
es tudiants de tercer i quart 
d’ESO de l’Institut Marina 
i del Centre de Secundària 
Balmes participaran al taller 
Que no t’agafi el masclisme. 
Entre els mesos de novembre 
i de gener, els alumnes de 
quart d’ESO prendran part en 
tallers d’afectivitat i sexualitat, 
que es desenvoluparan a 
l’Institut Marina i al CAP de 
la Llagosta. 

La programació inclou 
tallers, exposicions, 
videofòrum i cinema, 
entre d’altres

La plaça d’Antoni 
Baqué i el Centre 
Cultural acolliran els 
actes principals



  5Actualitat 08centvint  I Novembre 2016

L’Ajuntament de la Llagosta ha acabat les diver-
ses actuacions de millora a zones de jocs infan-
tils de la nostra localitat que va iniciar fa uns 
mesos. En total, el Consistori ha invertit en deu 
reparacions 5.622,21 euros, que era la partida 
prevista per a aquesta actuació al pressupost 
municipal d’aquest any. Entre d’altres, s’han fet 
actuacions en tobogans, en un balancí, en xar-

xes i en unes portes de fusta i s’han millorat el 
paviment de cautxú d’un espai i altres jocs in-
fantils. Les reparacions s’han portat a terme en 
diversos elements de les places de Cinto Pagès, 
de Catalunya, de la Masia, de Pere IV, d’Europa, 
de la Concòrdia, de les Cultures, de Concepción 
Arenal i de l’Alcalde Francisco Javier Serrano i 
al Parc Popular. - 08centvint

VIA PÚBLICA   EL CONSISTORI HA INVERTIT 5.622 EUROS EN AQUESTES ACTUACIONS

L’Ajuntament millora deu 
zones de jocs infantils

VÍA PÚBLICA

Neteja de grafits 
a espais públics 
de la Llagosta

L’empresa SERSA ha portat 
a terme la neteja de grafits a 
diversos espais públics de la 
Llagosta. Entre altres zones, 
s’ha actuat a la façana de l’Es-
cola Les Planes. A les imatges 
es pot veure l’estat de l’edifi-
ci amb el grafit i una vegada 
realit zada l’operació de nete-
ja. També han estat eliminats 
grafits en una part del mur 
de la riera Seca i a l’edifici del 
Casal d’Avis. Aquesta actua-
ció no ha suposat cap cost a 
l’Ajuntament perquè s’ha in-
clòs en el capítol de millores 
del contracte signat amb l’em-
presa SERSA, encarregada de 
la neteja viària a la Llagosta.
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Una de les actuacions de la Festa Major de la Llagosta d’aquest any. 

08centvint  I  Novembre 2016

Les comissions de la Festa Ma-
jor i la Jove es van reunir el 19 
d’octubre per fer un balanç 
final de la Festa Major 2016. 
La trobada va servir per posar 
sobre la taula els encerts i les 
qüestions a millorar de cara al 
proper any. En línies generals, 
el balanç ha estat força posi-
tiu i tan sols es van destacar 
alguns detalls de coordinació 
i programació d’horaris que 
s’haurien de corregir.

Una comissió única
Les dues comissions van fer 
prèviament les seves reunions 
per portar les conclusions a la 
trobada que va tenir lloc el dia 
19. Un aspecte que es va plan-
tejar va ser el funcionament 
de les mateixes comissions. 
De cara al proper any, es farà 
una comissió on s’integraran 
la de Festa Major i la Jove. El 
regidor de Cultura i president 
de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Mariano García, creu 

CULTURA   LES COMISSIONS ES VAN REUNIR EL 19 D’OCTUBRE PER PARLAR SOBRE LA CELEBRACIÓ 

Balanç força positiu
de la Festa Major de 2016

que el treball conjunt preme-
trà que “les decisions que es 
prenguin siguin molt més 
ràpides i àgils”.
Tot i que les comissions han 
finalitzat oficialment la seva 
tasca, les persones que en 
formen part continuaran tre-
ballant durant els propers 
mesos. L’objectiu principal és 
planificar aquelles actuacions 
que s’hagin de contractar, ja 

que, si s’espera a la constitució 
de la propera comissió, molts 
dels grups, orquestres o artis-
tes ja no estaran disponibles 
per al setembre de 2017.
A l’igual que s’ha fet aquest 
any, a començaments del 2017, 
l’Ajuntament realitzarà la 
convocatòria oberta a tota la 
població per constituir la Co-
missió de Festa Major de 2017. 
- XAVI HERRERO

SOLIDARITAT

El Gran Recapte d’Aliments 
es farà a final de mes
Els dies 25 i 26 de novembre, 
tindrà el Gran Recapte d’Ali-
ments a Catalunya de 2016. La 
Llagosta se suma, un any més, 
a aquesta iniciativa solidària, 
una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per acon-
seguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn 
rebin ajuda alimentària. 
La campanya la porten a 
terme simultàniament els 
quatre Bancs d’Aliments de 
Catalunya. Es calcula que 
actualment, un 20% de la 
població viu en situació de 
pobresa a Catalunya. Aquestes 
persones requereixen la 
solidaritat de la societat per 
no esdevenir marginades. 

Per aquest motiu, els Bancs 
d’Aliments posen en marxa 
aquest projecte. A la Llagosta, 
l’Ajuntament hi participa 
amb dues entitats: REMS i 
l’Església Evangelista a través 
de la seva obra social El Far. 
Les dues entitats treballen, 
amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament, per tal de 
donar cobertura tot l’any a les 
famílies. Els punts de recollida 
a la nostra lo calitat estaran 
ubicats als su permercats DIA, 
Caprabo i Sorli Discau i al 
Mercat Municipal. Si alguna 
per sona vol ser  voluntari de la 
campanya, ha d’entrar al web 
http://www.granrecapte.com/
ca/voluntariat/. - 08centvint

Fira Medieval. Amb menys parades de les previstes, els dies 8 
i 9 d’octubre es va celebrar la Fira Medieval de la Llagosta. Una 
vintena d’artesans de tot tipus van instal.lar-se al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre. A més de la venda de pro-
ductes, com plantes medicinals, joguines, bijuteria, roba o ali-
mentació, durant tot el cap de setmana també hi ha va haver tot 
un seguit d’activitats i atraccions infantils, inflables, carrusels, 
tallers,... Enguany, com a novetat, un trenet va recórrer la Fira, 
una proposta que va ser molt ben acollida pels visitants, tant 
petits com grans. En un principi, estava previst que s’instal.les-
sin més de 30 parades, però la coincidència amb la celebració 
d’altres fires similars va fer que fossin només una vintena les 
que vinguessin a la Llagosta. - XAVI HERRERO

CULTURA

La Llagosta, seu 
d’una invasió de 
zombis
Més de 600 persones s’han 
inscrit per participar a l’ac-
tivitat Z-Infection, que por-
tarà a la Llagosta el proper 
dissabte 5 de novembre la 
colla dels Volats. Durant tota 
la nit, diversos espais de la 
nostra localitat acolliran la 
celebració d’un joc en el qual 
se simula la invasió de zom-
bis i tot allò que comporta 
aquesta situació. Així, els 
carrers de la Llagosta s’om-
pliran de gent que participa-
rà en aquest joc. Alguns fa-
ran de zombis, altres hauran 
d’evitar ser contagiats i uns 
tercers desenvoluparan al-
tres papers. Per participar en 
aquest joc, s’ha hagut de fer 
una inscripció prèvia. L’acti-
vitat començarà al vespre i es 
desenvoluparà durant vàries 
hores. - 08centvint

SOLIDARITAT

Més de 860 
euros, contra el 
càncer de mama
Les Llagostes de l’Avern va 
recaptar el 23 d’octubre uns 
860 euros durant la segona 
Caminada contra el càncer 
de mama. Les aportacions 
superen amb escreix els 600 
euros que es van recollir 
l’any passat. L’acte va comen-
çar a les onze del matí al Parc 
Popular de la Llagosta i va 
comptar amb la participació 
d’unes 200 persones. Els di-
ners aconseguits aniran des-
tinats íntegrament a l’Hos-
pital de Mollet per atendre 
aquells tractaments que no 
cobreix la Seguretat Social. 
El donatiu per participar a la 
Caminada contra el càncer 
de mama era de tres euros. 
El recorregut de la passejada 
va ser d’uns deu quilòmetres 
i l’arribada va ser al mateix 
Parc Popular. - 08centvint 

PARTICIPACIÓ

Activitats del 
grup impulsor pel 
canvi del ROM
El grup impulsor pel canvi 
del ROM a l’Ajuntament de 
la Llagosta va portar a ter-
me durant el mes d’octubre   
dues taules informatives i 
dos tallers per informar so-
bre el dret d’accés a la infor-
mació i les eines de partici-
pació ciutadana. L’objectiu 
era ampliar la informació a 
tota la ciutadania per tal de 
poder participar comptant 
amb la màxima informació 
i coneixement sobre què és 
el ROM, quins drets regula 
i quins canvis millorarien 
el dret a la informació i a la 
participació ciutadana. Les 
primeres activitats tindran 
lloc el dia 15 i les següents, el 
29. El grup impulsor pel can-
vi del ROM va instal·lar una 
carpa informativa a la plaça 
d’Antoni Baqué. - 08cenvint 
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Aspayfacos 
posa en marxa 
el seu casal

Aspayfacos, l’entitat que 
aplega les persones amb di-
versitat funcional de la Lla-
gosta i als seus familiars, ja 
ha posat en marxa les activi-
tats de lleure d’aquest curs. 
La principal novetat és la 
creació de diferents espais 
del Casal que realitzen els di-
vendres. Les activitats s’han 
dividit per grups d’edat. 
D’aquesta manera es vol 
atendre millor a les necessi-
tats dels usuaris. Els diven-
dres, a dos quarts de sis, co-
mencen les activitats per als 
infants, i a dos quarts de set, 
es reuneix el grup de joves i 
adults. Aquest darrer grup 
d’edat realitza sortides adap-
tades els dissabtes a la tarda. 
Tots els usuaris també par-
ticipen en una activitat con-
junta mensual un dissabte al 
matí. - XAVI HERRERO

Coincidint amb el 80è ani-
versari de la independència 
de la Llagosta de Sant Fost 
de Campsentelles, que va te-
nir lloc el 24 de novembre de 
1936, l’Ajuntament traurà al 
carrer un llibre amb una re-
copilació d’imatges sobre la 
història del nostre municipi. 
La publicació porta per títol 
Mirades. La Llagosta: passat, 
present i futur. 

Acte de presentació
El Saló de plens de 
l’Ajuntament acollirà el dia 
23 de novembre a partir 
de les 19.30 hores l’acte de 
presentació del llibre. A les 
seves pàgines apareixen un 
bon nombre de fotografies, 
moltes procedents de l’Arxiu 
Municipal de la Llagosta i 
altres facilitades per famílies 
llagostenques.  El llibre està 

ENTITATS

L’Ajuntament edita un llibre 
sobre la història local

Portada del llibre.

Controvèrsia 
per la gestió 
econòmica 
El grup municipal d’ICV-
EUiA de la Llagosta va 
de manar el 6 d’octubre, 
mitjançant una nota de 
premsa, una rectificació a 
l’alcalde, Óscar Sierra, sobre 
la controvèrsia que es va 
generar a l’inici d’aquest 
mandat per quatre milions 
d’eu  ros presumptament pen  -
dents de pagament. El govern 
de l’Ajuntament va anunciar 
al juny de l’any passat que 
havia comptabilitzat en 
prop de 4 milions d’euros 
les obligacions municipals 
en factures a proveïdors que 
estaven pendents de pagar. 
ICV-EUiA afirma que una 
certificació de la secretària 
municipal constata ara que 
la quantitat en factures 
pendents de pagament a 12 
de juny de 2015 era de prop 
de 2,5 milions d’euros. 
L’alcalde ha dit que al grup 
d’ICV-EUiA ja se li havia 
respost sobre aquesta qüestió 
fa temps durant un ple. Sierra 
ha reafirmat que, a l’inici del 
present mandat, l’anterior 
govern municipal havia du-
pli cat els diners pendents de 
pa  gament en obligacions de 
l’Ajuntament respecte a la 
situació que es va trobar el 
2011. - 08centvint

POLÍTICA CULTURA   LA PUBLICACIÓ SURT AL CARRER COINCIDINT AMB ELS 80 ANYS DE LA LLAGOSTA

Humberto Ozoria 
presenta el seu 
darrer llibre 

El periodista dominicà 
Humberto Ozoria va pre-
sentar el 29 de setembre a 
la Biblioteca de la Llagosta 
la seva darrera novel·la,  La 
muerte de los comunes. L’acte 
va comptar amb la presència 
d’una vintena de persones, 
que van fer un col·loqui amb 
l’autor.
Ozoria, que resideix des de 
fa uns mesos a la Llagosta, va 
publicar a finals de 2015  La 
muerte de los comunes, que 
està basada en fets reals i que 
tracta sobre la vida de José 
Orosco i les necessitats dels 
joves per aconseguir estudis 
universitaris en països en via 
de desenvolupament.
El llibre  La muerte de los 
comunes, que ha estat 
publicat per l’editorial Seleer, 
es pot comprar a la Biblioteca 
de la Llagosta al preu de 18 
euros i, aviat, a les principals 
llibreries. - J.L. RODRÍGUEZ

CULTURAENSENYAMENT

L’Escola d’Adults va inaugurar el curs 
amb una xerrada del pare Manel

Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, va inaugurar el 5 
d’octubre el curs 2016-2017 del Centre de Formació de Persones 
Adultes de la Llagosta. L’acte va tenir lloc al Centre Cultural. 
El pare Manel, que és president de la Fundació Pare Manel, va 
parlar sobre les desigualtats a la societat i la necessitat de la for-
mació de les persones en totes les seves facetes vitals. Per aquest 
motiu, va felicitar la tasca de formació que es fa des del Centre 
de Formació de Persones Adultes. “El coneixement de la rea-
litat és el que ens produeix el créixer i alliberar-nos dels pro-
blemes que la vida ens va plantejant”, va dir Pousa. - J.L.R.B.

estructurat en 
diversos apartats: 
entorn físic, els 
treballs i els dies, 
temps de lleure, 
la vida social, 
temps d’estudi i la 
Llagosta del futur. 
“Amb l’edició 
d’aquest llibre 
volem contribuir 
a recuperar la 
nostra memòria 
històrica i divul-
gar-la. Conèixer bé 
el nostre passat és la millor 
manera de viure un present 
enriquidor i afrontar un 
futur prometedor ple de 
reptes i d’il.lusió”, ha dit 
l’alcalde, Óscar Sierra.
L’Ajuntament prepara des 
de fa temps la publicació 
d’aquest llibre, que ara, final-
ment, ha pogut enllestir. Totes 

les persones que assisteixin a 
la presentació rebran com a 
obsequi un dels exemplars 
del llibre. També hi haurà la 
possibilitat d’aconseguir-ne 
un a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania a partir de l’ende-
mà de la presentació de forma 
gratuïta fins que s’esgotin. - 
JUANJO CINTAS

El 20 de novembre 
se celebra el 
Dia de la riera

Els impulsors del projecte 
Viu la riera!, investigadors 
de la School of Architecture 
de la UIC de Barcelona i de la 
Universitat de Girona, orga-
nitzaran el 20 de novembre 
El dia de la riera simultània-
ment a les poblacions de la 
Llagosta, Santa Perpètua, Pa-
lau i Caldes. Entre les 9.30 i 
les 13 hores, es desenvolupa-
ran diversos actes. L’objectiu 
de la jornada és apropar als 
ciutadans a la riera de Cal-
des per construir entre tots 
el mapa dels valors d’aquesta 
conca fluvial. Està previst fer 
una caminada o una gimca-
na fotogràfica, una xocolata-
da i una sessió de participa-
ció al web www.viulariera.
org, a on s’han de registrar 
les persones interessades a 
participar en aquesta jorna-
da. Les activitats estan ober-
tes a persones de totes les 
edats. - 08centvint

MEDI AMBIENT

L’ACIS regalarà 
premis durant el 
Nadal
L’Associació de Comerciants 
i Serveis (ACIS) de la Llagos-
ta portarà a terme amb mo-
tiu de la campanya de Nadal 
una iniciativa especial. Les 
botigues que formin part de 
l’entitat distribuiran entre els 
seus clients un tauler de joc 
amb 20 caselles, que donarà 
l’oportunitat d’aconseguir 
diversos premis. La campa-
nya estarà en vigor entre el 
14 de novembre i el 5 de ge-
ner. Els premis seran activi-
tats d’aventura i viatges, en-
tre d’altres. - 08centvint

ECONOMIA
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Les dues representacions de 
La visita de la vella dama a 
Llagkosten sur Mer van posar 
el punt final a la cinquena 
Setmana del Teatre de la 
Llagosta. Actors i actrius 
dels grups escènics de la 
nostra localitat van ser els 
protagonistes de l’obra.
El Centre Cultural va acollir 
els dies 22 i 23 d’octubre les 
dues posades en escena de 
l’adaptació de l’obra La visita 
de la vella dama, de Friedrich 
Dürrenmatt, sota la direcció 
de Txell Roda, que es va 
mostrar molt satisfeta amb 
el resultat. El diumenge, el 
Centre Cultural es va omplir, 
mentre que, el dissabte, van 
ser poques les cadires que van 
quedar buides.

Diverses propostes
La Setmana del Teatre va 
començar el 15 d’octubre 
amb la representació de 
Boges, de Vania Produccions 
amb l’assistència de més 
d’un centenar de persones al 
Centre Cultural.
Les altres dues propostes 
professionals de la cinquena 
Setmana del Teatre van te-
nir lloc el dia 16 a la plaça 

CULTURA  LES DUES REPRESENTACIONS DE LA MOSTRA 5.0 VAN POSAR EL PUNT FINAL A L’ACTIVITAT

Acaba la cinquena Setmana 
del Teatre de la Llagosta

SOCIETAT

Homenatge a 
les víctimes de 
la Guerra Civil

L’Ajuntament de la Llagosta va 
portar a terme el 15 d’octubre 
un acte d’homenatge a les víc-
times de la Guerra Civil i de 
la repressió franquista. Es va 
complir així la moció aprova-
da pel Ple el 29 de setembre en 
el sentit de fer cada 15 d’octu-
bre un homenatge en memòria 
de les víctimes. 
L’acte, al qual estava convi-
dada tota la ciutadania, va 
tenir lloc davant de la porta 
de l’Ajuntament i va comptar 
amb l’assistència, entre d’al-

Un moment de la representació del dia 22 d’octubre. 

d’An toni Baqué, Ramírez, un 
superviviente del siglo XX, 
a càrrec de la Companyia 
Panettone Brothers, i 
Cabaret Lecoq, un espectacle 
de sis artistes de diferents 
disciplines.
Al llarg de la Setmana, hi 
havia programades tres 
sessions de Cluedo en 
viu, basat en el clàssic joc 
del mateix nom, on els 
espectadors havien d’ajudar 
a resoldre un assassinat. 
Finalment, només es va poder 
realitzar la primera sessió a 
Can Pelegrí el dissabte 15. 
Una indisposició d’alguns 
dels artistes va impedir por-
tar a terme les altres dues 

sessions programades. A 
més, a la Biblioteca, el dia 19, 
va tenir lloc el taller infantil 
Fem màscares. Els més petits 
i les seves famílies van poder 
confeccionar una careta 
fantàstica.
El regidor de Cultura, 
Mariano García, ha explicat 
que els diferents membres 
de l’organització es reuniran 
en breu per analitzar més 
en profunditat com ha anat 
aquesta cinquena Setmana 
del Teatre. García creu que 
hi ha elements a millorar 
per aconseguir una major 
participació de la ciutadania 
en aquesta activitat. - XAVIER 
HERRERO
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L’acte del 15 d’octubre davant de la porta de l’Ajuntament.

tres, de l’alcalde, Óscar Sierra, 
i de regidors del PSC, d’ICV-
EUiA i d’ERC. L’edil d’ERC, 
Xavier Cols, va fer la hissa-
da de la senyera, que va anar 

acompanyada del cant dels Se-
gadors. Al finals, alguns dels 
assistents van cridar “Visca 
Lluís Companys i Visca Cata-
lunya lliure”. - J. CINTAS
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SERVEIS SOCIALS

Conveni per combatre la pobresa energètica. L’Ajuntament i 
l’empresa SOREA han signat un conveni per combatre la po-
bresa energètica i la vulnerabilitat. La signatura va anar a càrrec 
de l’alcalde, Óscar Sierra, i del director Territorial de Catalunya 
Centre de SOREA, Ramon Albareda. Segons el conveni, per a 
aquest any 2016, s’establirà un Fons de Solidaritat per un import 
de 5.000 euros, aportats per SOREA, que es destinarà a contri-
buir a la liquidació total o parcial del deute corresponent a la 
factura del servei municipal de l’aigua d’aquelles famílies que 
estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

POLÍTICA

Iceta, candidat 
més votat a
la Llagosta
Miquel Iceta va ser el candi-
dat més votat a la Llagosta 
a les primàries que va cele-
brar el 15 d’octubre el PSC 
per escollir primer secretari. 
Iceta va obtenir 37 vots da-
vant dels dos de Parlon. A 
les votacions a la Llagosta es 
van registrar dues paperetes 
en blanc. La participació a 
l’Agrupació local va ser del 
70%, molt més alta que la 
catalana (50%). Iceta va re-
validar el seu càrrec amb el 
el 54% dels vots emesos pels 
socialistes catalans. - X.H. 

La Sala de Govern de l’Edifici 
Administratiu de l’Ajuntament 
de la Llagosta va acollir el 
dia 17 d’octubre la primera 
trobada de l’alcalde amb la 
ciutadania després de l’estiu. 
Óscar Sierra es va reunir amb 
dues veïnes i un veí, que es 
van inscriure prèviament per 
assistir a la trobada. Durant 
la conversa, que va durar 
una hora i mitja, es va parlar 
bàsicament de dos temes: la 
situació del polígon industrial 
i la rehabilitació de la masia 
de Can Baqué. Els veïns van 
demanar que es potenciï la 
zona industrial i l’alcalde va 
dir que està previst col.lo    car 
fibra òptica en tot el polígon i 

que s’aplicaran bonificacions 
en l’IAE a les empreses 
que s’hi ins tal.lin. Sierra va 
recordar que la intenció de 
l’Ajuntament és ampliar el 
polígon cap a Can Pere Gil 
amb la posada en marxa de 
la nova zona industrial. El 
Consistori es reunirà amb la 
Generalitat per avançar en els 
tràmits administratius per fer 
realitat aquest projecte.

Can Baqué
Les dues veïnes que van assistir 
a la reunió van demanar la 
rehabilitació de Can Baqué. 
L’alcalde va explicar que, 
segons un projecte de l’any 
2005, aquesta obra costaria 

més d’un milió d’euros i 
l’Ajuntament no pot assumir-
la. Sierra es va comprometre 
a demanar una reunió amb 
la Generalitat per sol.li ci tar 
finançament per a l’obra. Les 
dues veïnes im pulsaran una 
recollida de fir mes a favor 
de la reforma de Can Baqué 
per tal que l’alcalde les pugui 
portar després a la reu nió. 
Mentre no es pugui fer una 
reforma integral, l’alcalde es va 
comprometre a fer ac tuacions 
periòdiques per man tenir en 
les millors condicions la masia 
i el seu entorn. La propera 
trobada amb l’alcalde serà el 
14 de novembre a les 19 hores a 
l’Escola d’Adults. - 08centvint

PARTICIPACIÓ CIUTADANA      ES REPRENEN LES TROBADES DE L’ALCALDE AMB LA CIUTADANIA

Can Baqué i el polígon, 
principals temes tractats

SOSTENIBILITAT

Concurs de fotos 
de la Setmana de 
la Mobilitat
Lorena Cervera, Jordi Raba-
dan, Ricardo Jiménez i Silvia 
López han estat els guanya-
dors del Concurs Fotogràfic 
Setmana de la Mobilitat 2016, 
convocat per l’Ajuntament 
de la Llagosta. El concurs 
consistia en la publicació de 
fotografies sobre el trans-
port i la mobilitat sostenible 
a les xarxes socials Twitter 
o Instagram amb l’etique-
ta #mobilitatlallagosta16.El 
cer  tamen formava part de la 
pro gramació de la Setmana 
de la Mobilitat. - J.C. 

L’Ajuntament destina 20.116 euros
a 29 beques de menjador escolar 
L’Ajuntament de la Llagosta 
ha aprovat 29 beques extra-
ordinàries de menjador per a 
alumnes de centres d’ensenya-
ment per al curs 2016-2017. En 
concret, el Consistori ha des-
tinat 20.116,80 euros a aquests 
ajuts. 
El Consell Comarcal del Va-
llès Oriental és l’administra-
ció que promou l’atorgament 
d’ajuts de menjador als alum-
nes matriculats en centres 

educatiu de la comarca sostin-
guts amb fons públics de Ca-
talunya, ja siguin d’Educació 
Infantil, Primària o Secundà-
ria. 

214 peticions
Aquest curs, a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament es van presen-
tar 214 sol.licituds. L’Àrea 
Municipal de Serveis Socials 
les va gestionar i les va enviar 

SERVEIS SOCIALS     EL CONSELL COMARCAL HA APROVAT 113 AJUTS A LA LLAGOSTA

al Consell Comarcal, que va 
aprovar un total de 113 beques 
per a alumnes de centres edu-
catius de la Llagosta. Aquests 
ajuts poden cobrir el 100% o 
el 50% del cost del menjador. 
Posteriorment, l’Ajuntament 
va aprovar les 29 beques, al-
gunes per complimentar les 
aprovades pel Consell Co-
marcal i altres per cobrir les 
demandes desestimades per 
l’ens comarcal. - 08centvint
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“Internet facilita la relació 
entre els veïns i l’Ajuntament”
- Com ha canviat l’Ajunta-
ment en tots aquests anys?
- Els canvis han estat sobretot 
a nivell de noves tecnologies. 
Això ha facilitat que la relació 
entre la ciutadania i l’Ajunta-
ment hagi millorat notable-
ment. Quan jo vaig començar, 
no hi havia l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania ni el web. Ara, 
la gent té la possibilitat de tenir 
accés a l’Ajuntament les 24 ho-
res del dia.
- Les necessitats de la ciutada-
nia també han canviat molt?
- Sí, evidentment. La societat 
cada vegada participa més i, 
sobretot, vol saber més. Què 
es fa, quin és el pressupost de 
l’Ajuntament, quines activi-
tats s’organitzen,...? Les noves 
tecnologies ajuden a això. La 
ciutadania és ara més inquieta 
i així ha de ser. L’Ajuntament 

és l’administració més propera 
a la ciutadania, on es gestionen 
els seus impostos i vol saber a 
on van a parar. 
- En moments de crisi, l’àrea 
de cultura és la que més nota 
la crisi?
- Sí. En aquests moments, 
el que es necessiten són més 
recursos per a les persones que 
més ho necessiten. Es destinen 
menys diners a programació 
cultural, buscant altres op-
cions més econòmiques. Tot i 
això, es mantenen les ajudes a 
les entitats.
 

- Quins són els grans canvis 
que ha registrat la Llagosta 
en els darrers anys?
- La Llagosta ha tingut una 
transformació urbanística im-
portant en els darrers 20 anys. 
La població també ha canviat, 
la gent es preocupa més per les 
coses que li afecten. Les enti-
tats que s’han constituït darre-
rament tenen com a objectiu la 
participació.
- Quina és l’assignatura pen-
dent?
- Crec que el desenvolupament 
industrial. La Llagosta neces-
sita més recursos. Cal acabar 
de desenvolupar el polígon in-
dustrial i posar en marxa el de 
Can Pere Gil. Tenim una de les  
rentes per càpita més baixes 
del Vallès i això ens permetria 
augmentar-la i afrontar nous 
reptes. - XAVI HERRERO

“La societat cada 
vegada participa 
més i, sobretot, vol 
saber més”

Mariano
García

60 anys. Ha estat 
treballador d’Alstom. 
Ara està dedicat 
plenament a la 
política.(PSC)
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Es reprenen els debats educatius 

Seguint aquest criteri, l’Espai 
de debat educatiu creix amb la 
idea de donar suport a l’acció 
educativa de les famílies, re-
flexionant en temes d’interès 
i considerant que l’educació és 
una acció transformadora de 
la realitat. Amb tres objectius:

-La participació per a l’acció 
educativa pretén fomentar la 
corresponsabilitat en l’educació 
de la infància i adolescència. 
-Facilitar un espai de relació 
molt ampli i variat en el muni-
cipi que afavoreixi el consens i 
promogui sinèrgies per a tot-
hom.
-Millorar les oportunitats 
educatives de tota la població 
per promoure una educació 
integral.

Durant el curs 2015-2016, els 
pares, mares i professionals 
que vam participar a l’Espai 
de debat educatiu vam decidir 
debatre el tema de l’autono-
mia d’infants i joves fins als 16 
anys.

Es va parlar de l’autonomia 
com a aprenentatge que afavo-
reix el desenvolupament de la 
persona. Considerant tres eta-
pes claus. A la taula del costat 
estan les diferents conclusions 
del debat del curs passat.

La Llagosta forma part de la Xarxa de municipis 
educadors que promou la Diputació de Barcelona i, 
com a comunitat, tenim el compromís de posar una 
mirada educadora en tot el que fem. Hem de tenir 
sempre present que TOTA LA COMUNITAT EDUCA.

Curs 2016-2017
L’Espai de debat educatiu obre 
un nou cicle per tractar el 
tema del respecte com a valor 
fonamental de convivència i 
de prevenció de la violència 
en els diferents àmbits en els 
quals es mouen els infants i 
joves del nostre municipi.

La propera sessió de l’Espai de 
debat educatiu serà el dilluns 
14 de novembre a les 19 h a 
Can Pelegrí i estarà oberta a la 
participació de famílies i pro-
fessionals de qualsevol àmbit 
que pensin que cal fer una 
reflexió entorn als valors que 
hem de transmetre a infants i 
joves.

Des de l’Espai de debat edu-
catiu, convidarem a la refle-
xió a la comunitat educativa, 
entitats culturals, esportives i 
de lleure, sistema sanitari i co-
mercial. Cada mes, ens posa-
rem en contacte amb un àmbit 
per posar en comú les bones 
pràctiques educatives i les fa-
rem públiques als mitjans de 
comunicació local.

Fem Educació de ciutat per 
aconseguir un entorn res-
pectuós.  Per participar en el 
debat, us podeu inscriure a 
www.llagosta.cat.

AUTONOMIA DELS INFANTS

Àrees 2-7 anys 8-12 anys 13-16 anys
SALUT:
Higiene
Dormir
Alimentació

-Es renta les dents sol
-Es renta les mans i la cara
-Resol les seves necessitats         
en anar al lavabo
-Es moca tot sol
-Dorm 10-12 hores
-Menja de tot i tot sol

-Es dutxa sol
-Resolt correctament el    
tema del pentinat
-Dorm 8-10 hores
-Prova nous aliments

-Té cura de la seva higiene    
personal i íntima
-Dorm més de 8 h
-Té una dieta equilibrada

MADURESA:
Decisions
Respostes
Iniciatives

-Aprèn a vestir-se i despu-
llar-se tot sol
-Posa la roba bruta al seu lloc
-Pren petites decisions (mit-
jons, fruita)
-Pot dormir fora de casa al-
guna nit

-Tanca tots els dispositius a 
l’hora de menjar i per anar 
a dormir
-Té iniciativa i criteri a l’hora 
de vestir-se per a activitats 
concretes
-Aprèn que els adults sur-
ten i ell no necessàriament
-Avisa i respon quan alguna 
cosa s’acaba (paper wc, ai-
gua nevera...)

-No té dispositius a l’ha-
bitació
-Participa en la presa de 
decisions quotidianes de 
la família

RESPONSABILI-
TATS:
Activitats pròpies i 
de casa

-Para i despara la taula
-Endreça les joguines i els 
seus estris

-Deixa els espais en ordre 
(lavabo, la seva habitació, 
la cuina)
-Treu les escombraries
-Buida el rentavaixelles 

- Posa la rentadora
- Col·labora en les tas-
ques domèstiques
- Prepara algun menjar

DESPLAÇAMENTS -Deixa de fer servir el cotxet
-Va a comprar el pa o alguna 
cosa propera

- Va sol a l’escola
- Va a comprar amb una 
llista

-Fa servir transports 
públics
-Es desplaça sol pel poble
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La Llagosta es un municipio 
tan joven que algún vecino 
puede tener en su memoria 
los hechos que al empezar la 
Guerra Civil en el 1936 dieran 
lugar a la aparición del primer 
ayuntamiento.

El 24 de noviembre cumpli-
mos el 80 aniversario del na-
cimiento de La Llagosta como 
municipio.

¿Cómo sucedió?  En 1835 el 
Estado expropia el territorio 
que había estado unido en la 
propiedad de los monjes car-
tujos de Montalegre (Tiana) 
desde finales de la Edad Me-
dia.

Este territorio, entonces, orga-
niza los ayuntamientos y, en 
nuestro caso, en 1844, el terri-
torio formado por Sant Fost 

de Campsentelles y Cabanyes 
organizan el suyo. Estas dos 

La Llagosta está de aniversario
El próximo 24 de noviembre se cumplirá el 80 
aniversario de la independencia de La Llagosta. En el 
siguiente artículo, José Luis Mediavilla nos explica 
algunos detalles de las circunstancias que llevaron a 
la segregación de La Llagosta del municipio de Sant 
Fost de Campsentelles. 

El 24 de noviembre 
cumplimos el 80 
aniversario de 
La Llagosta como 
municipio

estructuras territoriales (Sant 
Fost y Cabanyes) habían se-
guido teniendo una cierta 
identidad diferenciada.

Cabanyes era el territorio  que 
en la Edad Media señoreó 
la familia Sant Vicens y que 
aglutinó eclesiásticamente la 
parroquia de Sant Cebrià. En 
1504, por falta de feligresía 
para pagar un cura, esta pa-
rroquia se fusionó con la de 
Sant Fost. 

Al final del siglo XIX, la po-
blación crece, se roturan nue-
vas tierras y, en la parte más 
occidental de Cabanyes, se 
construyen casas en hilera 
formando el barrio de La Lla-
gosta dentro del territorio mu-
nicipal de Sant Fost. En 1920, 
La Llagosta tenía 40 casas.

Crecimiento
La población de este núcleo, 
sea por las características del 
terreno, sea por las vías de co-
municación, creció más que 
la zona de Sant Fost. Las reu-
niones del consistorio se ha-
cían en lugares diferentes en 
cualquiera de los dos núcleos;  
pero la población de La Lla-
gosta había de hacer los trá-
mites administrativos en Sant 

Fost y salvar las distancias e 
inconvenientes del terreno  (la 
administración parroquial ya 
había pasado en 1867 a la pa-
rroquia de Santa Perpètua por 
la distancia que separaba a los 
dos núcleos municipales).

Al acercarse al año 1936, en 
Sant Fost se construye un edi-
ficio que sería escuela munici-
pal y sede del ayuntamiento. 
Este hecho levantó malestar 
entre los vecinos del barrio 
de La Llagosta, quienes veían 
perpetuarse la lejanía admi-
nistrativa.

Al estallar la guerra, se dieron 
las circunstancias para obte-
ner lo que ya habían manifes-

tado con anterioridad: ser mu-
nicipio independiente. Tras 
los desórdenes de los primeros 
días del levantamiento, los 
comités revolucionarios anti-

fascistas son legalizados por el 
presidente Lluís Companys y 
se convierten, de hecho, en el 
verdadero poder local.
El Comité de La Llagosta, el 30 
de agosto, reúne en asamblea 

a las entidades locales y deci-
den constituirse en municipio 
independiente. Después de los 
diferentes trámites reglamen-
tarios, el 24 de noviembre de 
1936 se conforma el ayunta-
miento nombrando a los con-
cejales y dando la autoridad de 
la alcaldía a Josep Sisó Pons.

Esto no duró mucho pues el 
29 de enero de 1939, al termi-
nar la guerra, las decisiones 
tomadas por la Generalitat se 
anulan y La Llagosta vuelve a 
Sant Fost. 

Habremos de esperar al 30 de 
octubre de 1944, cuando el ba-
rrio de La Llagosta se covierte 
de manera definitiva en ayun-
tamiento independiente.

Entonces ¿por qué celebramos 
este año el 80 aniversario?
Porque como ya se dijo cuan-
do se celebró el 60 aniversario, 
fue en el año 1936 cuando los 
llagostenses lo deciden y lo 
obtienen legalmente; las deci-
siones impuestas tras la guerra 
son episodios circunstanciales 
que no restan valor a la deci-
sión que el pueblo tomó.

José Luis Mediavilla Alonso

El 30 de octubre de 
1944 La Llagosta pasa  
a ser definitivamente  
ayuntamiento 
independiente

El 24 de noviembre 
de 1936 se conforma 
el ayuntamiento 
nombrando a los 
concejales 

Logotipo del 80 aniversario de La Llagosta. 
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Crec que la gent és conscient 
de moltes coses, però no es 
vol adonar fi ns que no li pas-
sa de ben a prop. S’ha de fer 
molta educació. Les dones te-
nen molt de valor. 

LA VEU DEL POBLE
Hi ha prou conscienciació 
sobre la violència domèstica? 

XAVIER SALVADÓ

No n’hi ha. Falta moltíssima 
cons ciència. En aquesta tas ca 
hauria de participar tothom: 
família, centres d’ense nya-
ment… fi ns i tot ho hauria de 
fer la televisió. 

REMEDIOS RIVAS

L’ENTITAT

Social

Veus de Dona

Any de fundació: 2008
Nombre de sòcies: 15
Adreça electrònica: veusdedona@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/veus.dedona
Twitter: @veusdedona
Adreça: Can Pelegrí, C. Jaume I, 7-9

FITXA

Fa 8 anys que Veus de Dona 
es dedica a treballar per 
aconseguir una societat més 
equitativa. Equitat: reconei-
xement del valor igual de 
les persones i dels col·lectius 
com a subjectes de drets i 
d’oportunitats. Més enllà de 
la igualtat de gènere, Veus 
de Dona es planteja com a 
objectiu sensibilitzar la ciu-
tadania sobre les discrimina-
cions existents entre dones 
i homes, visualitzar els este-
reotips existents a la nostra 
societat i donar suport a to-
tes aquelles dones que ho 
necessitin.
Veus de Dona ha creat diver-
sos espais d’acompanyament 
a les usuàries del Centre 
d’Informació i Recursos per 
a Dones (CIRD). L’entitat s’ha 
convertit en una eina de su-
port cooperatiu en la qual 
qualsevol dona pot aportar 
els seus coneixements i les 
seves capacitats. Les activi-
tats que organitza tenen 
dues vessants, la reivindicati-
va i la de suport mutu.
Al calendari hi ha dues da-
tes claus en les quals més es 
visualitza la tasca de cons-
cienciació i reclamació d’una 
societat més justa, el Dia 

PER UNA SOCIETAT MÉS EQUITATIVA 

Veus de Dona 
vol donar 
suport a totes 
les dones que 
ho necessitin

Internacional de les Dones 
(8 de març) i el  Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones 
(25 de novembre). Al llarg 
de l’any, Veus de Dona ofe-
reix tot un seguit de tallers, 
xerrades i altres propostes 
que volen ajudar a les dones 
en el seu procés personal, es-
pais de trobada i acompan-
yament.

Col.laboració
Per aprofundir en l’asso-
liment dels seus objectius, 
Veus de Dona té clar que 

cal col·laborar amb altres 
entitats de la nostra locali-
tat i participar a esdeveni-
ments destacats. A banda de 
l’estreta relació que manté 
amb el CIRD, l’associació par-
ticipa a actes com la Camina-
da contra el càncer de mama 
de Les Llagostes de l’Avern, 
la Zumba Gegant solidària 
amb la Marató de TV3 de 
la Colla Gegantera o a fes-
tes com Sant Jordi i la Fira 
de Sant Ponç. A l’ADN de 
Veus de Dona hi ha una altra 
qüestió important: estendre 
entre la població conceptes 
que tenen a veure amb la 
igualtat i el respecte. Acon-
seguir que termes com el fe-
minisme siguin entesos com 
l’assoliment per  l’equitat, 
on cada persona trobi el seu 
lloc i sigui valorada pel que 
és, sense tenir en compte la 
seva condició sexual.

La societat no està menta-
litzada del que és això. Fins 
que la dona no mor no es fa 
res. S’ha de tenir mà dura i 
fer sancions molt més dures 
en aquestes situacions. 

MANUEL CHICA

No, perquè la gent es 
consciencia quan hi ha un 
cas que arriba fi ns a la mor; 
en canvi en petits casos de 
masclisme, no n’hi ha. S’ha de 
fer més educació. 

CLARA JIMÉNEZ

Jo crec que una de cada qua-
tre persones ho està. Però tot 
això depèn molt de l’educació 
que rep una persona quan és 
un infant i quins són els va-
lors que rep de la família.

GÉNESIS RODRÍGUEZ
La joventut està molt més 
conscienciada, ja que la gran 
majoria creu que l’home no 
és superior a la dona. Però en 
generacions anteriors, hi ha 
qui encara ho pensa. 

JAVIER LAGUNA
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Ara que tot just acaba de passar el dia de Tots Sants, us recordem un article 
que parlava de la manca de cementiri a la Llagosta. Es tracta de part de l’article 
del llagostenc Manel Hermosilla publicat al periòdic comarcal El 9 Nou el dia 
4 de novembre de 1991. La notícia procedeix de la col·lecció Recull de premsa 
temàtic, cedida per la Biblioteca Popular de la Llagosta a l’Arxiu Municipal de 
la nostra localitat. 

4 de novembre de 1991

Notícia sobre la falta d’un cementiri propi 
al terme municipal de la Llagosta
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Crec que la gent és conscient 
de moltes coses, però no es 
vol adonar fi ns que no li pas-
sa de ben a prop. S’ha de fer 
molta educació. Les dones te-
nen molt de valor. 

LA VEU DEL POBLE
Hi ha prou conscienciació 
sobre la violència domèstica? 

XAVIER SALVADÓ

No n’hi ha. Falta moltíssima 
cons ciència. En aquesta tas ca 
hauria de participar tothom: 
família, centres d’ense nya-
ment… fi ns i tot ho hauria de 
fer la televisió. 

REMEDIOS RIVAS

L’ENTITAT

Social

Veus de Dona

Any de fundació: 2008
Nombre de sòcies: 15
Adreça electrònica: veusdedona@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/veus.dedona
Twitter: @veusdedona
Adreça: Can Pelegrí, C. Jaume I, 7-9

FITXA

Fa 8 anys que Veus de Dona 
es dedica a treballar per 
aconseguir una societat més 
equitativa. Equitat: reconei-
xement del valor igual de 
les persones i dels col·lectius 
com a subjectes de drets i 
d’oportunitats. Més enllà de 
la igualtat de gènere, Veus 
de Dona es planteja com a 
objectiu sensibilitzar la ciu-
tadania sobre les discrimina-
cions existents entre dones 
i homes, visualitzar els este-
reotips existents a la nostra 
societat i donar suport a to-
tes aquelles dones que ho 
necessitin.
Veus de Dona ha creat diver-
sos espais d’acompanyament 
a les usuàries del Centre 
d’Informació i Recursos per 
a Dones (CIRD). L’entitat s’ha 
convertit en una eina de su-
port cooperatiu en la qual 
qualsevol dona pot aportar 
els seus coneixements i les 
seves capacitats. Les activi-
tats que organitza tenen 
dues vessants, la reivindicati-
va i la de suport mutu.
Al calendari hi ha dues da-
tes claus en les quals més es 
visualitza la tasca de cons-
cienciació i reclamació d’una 
societat més justa, el Dia 

PER UNA SOCIETAT MÉS EQUITATIVA 

Veus de Dona 
vol donar 
suport a totes 
les dones que 
ho necessitin

Internacional de les Dones 
(8 de març) i el  Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones 
(25 de novembre). Al llarg 
de l’any, Veus de Dona ofe-
reix tot un seguit de tallers, 
xerrades i altres propostes 
que volen ajudar a les dones 
en el seu procés personal, es-
pais de trobada i acompan-
yament.

Col.laboració
Per aprofundir en l’asso-
liment dels seus objectius, 
Veus de Dona té clar que 

cal col·laborar amb altres 
entitats de la nostra locali-
tat i participar a esdeveni-
ments destacats. A banda de 
l’estreta relació que manté 
amb el CIRD, l’associació par-
ticipa a actes com la Camina-
da contra el càncer de mama 
de Les Llagostes de l’Avern, 
la Zumba Gegant solidària 
amb la Marató de TV3 de 
la Colla Gegantera o a fes-
tes com Sant Jordi i la Fira 
de Sant Ponç. A l’ADN de 
Veus de Dona hi ha una altra 
qüestió important: estendre 
entre la població conceptes 
que tenen a veure amb la 
igualtat i el respecte. Acon-
seguir que termes com el fe-
minisme siguin entesos com 
l’assoliment per  l’equitat, 
on cada persona trobi el seu 
lloc i sigui valorada pel que 
és, sense tenir en compte la 
seva condició sexual.

La societat no està menta-
litzada del que és això. Fins 
que la dona no mor no es fa 
res. S’ha de tenir mà dura i 
fer sancions molt més dures 
en aquestes situacions. 

MANUEL CHICA

No, perquè la gent es 
consciencia quan hi ha un 
cas que arriba fi ns a la mor; 
en canvi en petits casos de 
masclisme, no n’hi ha. S’ha de 
fer més educació. 

CLARA JIMÉNEZ

Jo crec que una de cada qua-
tre persones ho està. Però tot 
això depèn molt de l’educació 
que rep una persona quan és 
un infant i quins són els va-
lors que rep de la família.

GÉNESIS RODRÍGUEZ
La joventut està molt més 
conscienciada, ja que la gran 
majoria creu que l’home no 
és superior a la dona. Però en 
generacions anteriors, hi ha 
qui encara ho pensa. 

JAVIER LAGUNA
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CULTURA

Por primera vez en La Llagosta los vecinos han 
podido presentar sus propuestas antes de que 
se celebre el pleno. Este año las ordenanzas las 
podremos caracterizar por una bajada del 2,5% al 
24% según el servicio, en los precios de la atención 
domiciliaria. Haciendo que las personas que tengan 
contratado estos servicios vean abaratada su factura 
a final de mes. Además de ser un ahorro para las 
arcas del ayuntamiento donde podremos ofrecer 
más servicios de atención domiciliaria por un 
menor coste. También se incentivará la contratación 
indefinida de trabajadores/as en empresas 
mediante bonificaciones. Otro aspecto a destacar 
de las ordenanzas, será la puesta en marcha de la 
normativa que permita sancionar por la utilización 
anómala de una vivienda a causa de desocupación 
permanente e injustificada. 
Somos transparentes y nos gusta que tengáis toda 
la información y por eso también queremos contar 
que hemos conseguido bajar la subida del agua que 
anunció el equipo de gobierno anterior en un pleno, 
reduciendo de un 16% a un 4,2%. Nuestra buena 
gestión permitirá que los vecinos no tengan que 
sufrir esta gran subida. Otra tasa que tendremos que 
actualizar será las basuras en un 2,8%, para cubrir el 
coste del servicio sin que el ayuntamiento entre en 
déficit.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

LO QUE QUIEREN TAPAR

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Dos anys de govern municipal de dretes del 
PP+PSC+CDC = dues pujades d’impostos. L’any 
2017 les veïnes i veïns de la Llagosta pagarem un 
4,2% més al rebut de l’aigua, i un 2,8% al rebut de 
les escombraries. I l’IBI de moment es manté però 
sospitem que acabarà augmentant també. Aquesta 
pujada diu l’alcalde que és una actualització faltant 
una vegada més a la veritat. Amb l’augment 
d’impostos locals la ciutadania de la Llagosta perd, 
de nou, poder adquisitiu i paga de la seva butxaca 
la pèssima gestió econòmica que patim. Per no 
haver de donar explicacions i evitar la participació 
del veïnatge i de l’oposició, la pujada d’impostos 
s’aprova en un ple extraordinari el divendres 28 
d’octubre a les 3 de la tarda. Tots els partits de 
l’oposició municipal no van participar en el ple com 
mesura de protesta, davant un fet especialment greu 
que no té precedents al nostre Ajuntament. Després 
de més d’un any de legislatura perdut, l’alcalde està 
impedint l’exercici de la funció de control que té 
l’oposició. Governar implica escoltar, pactar i arribar a 
acords. També implica facilitar la documentació amb 
temps suficient per poder fer propostes de millora. 
I sobretot governar és respectar a la ciutadania, i 
als seus legítims representants. 2585 vots avalen a 
l’oposició, més que a l’equip de govern, que no ho 
oblidi l’alcalde.

PUGEN AIGUA-ESCOMBRARIES
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans (C’s) 
Felicitamos a todos los componentes de Radio la 
Llagosta por su 30 Aniversario por su trabajo y su 
buen hacer, seguir asi. 
Acoso Escolar. Aprobada la propuesta de C’s para 
poner medios sobre el acoso escolar en el municipio. 
Es responsabilidad de centros educativos, padres, 
compañeros del colegio, y las Instituciones el evitar 
que el acoso escolar  siga existiendo. Si además de 
buenos ciudadanos queremos conseguir buenas 
personas, hay que concienciar a la sociedad, desde 
edades tempranas del daño que se puede causar, de 
lo que puede llegar a sufrir un niño con un empujón 
y tres insultos cada día. 15 de Octubre. Debemos 
decir que siempre y cuando las iniciativas pretendan 
reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y rechazar el 
régimen franquista, estaremos ahí Apoyando. Ahora 
bien, consideramos que no debemos participar  en 
este proceso de  beatificación del señor Companys, 
es ensalzar una de las figuras a los que se “agarra” 
el actual movimiento Separatista, que es el objetivo 
primordial del acto, ya que si fuera otro, el homenaje 
que se propondría seria por y para todos y cada uno 
de los que murieron durante la represión.
Propuesta Para el Pleno 1º Moción para el apoyo 
de la Celiaquía. La Celiaquía o Enfermedad Celíaca 
(EC) afecta a un número considerable de personas.

NO AL ACOSO ESCOLAR

Amb el ferm compromís de seguir avançant en 
matèria de participació, l’Ajuntament de La Llagosta 
ha posat en marxa mecanismes que garanteixin la 
pluralitat i la implicació  activa de la població en 
l’activitat política. En aquest sentit, la campanya 
“Ordenances fiscals 2017, participa!”, pretén 
donar veu als ciutadans i ciutadanes per tal que es 
facin propostes que quedin recollides al text que 
finalment es portarà al Ple Municipal. 
Amb iniciatives com aquestes, es pretén mantenir 
el compromís electoral d’afavorir l’entrada en la 
política activa de tots aquells que vulguin dir la 
seva. Aquest és l’inici d’un camí que s’ha de recórrer 
i que ha d’anar a més, fins a aconseguir trencar amb 
el desencís que molt sovint s’associa al dia a dia de 
l’administració pública. 
D’altra banda, i malgrat que no és nou, seguim amb 
perplexitat els diversos atacs de l’oposició: ¡Quanta 
innovació i quina gran demostració de voler canviar 
les coses! Celebrem que se’ns reclamin aspectes que 
no es van tenir presents en legislatures anteriors, 
com és el cas del PAM, però... és necessari la crítica 
destructiva? El tarannà i el gruix de feina heretat, 
sovint fan que s’hagin de prioritzar aspectes més 
urgents. Criticar és fàcil, però fer oposició és quelcom 
més que això! Ho sabem per experiència! 
Ens trobareu a: ppclallagosta@gmail.com

PARTICIPACIÓ, + I MILLOR
Arriba la recta de final d’any, i com sempre ens 
preparem a córrer, i sobretot l’equip de govern, 
per a tenir enllestides les ordenances fiscals i els 
pressupostos del 2017. I amb les presses sempre 
hi ha el risc de caure i de no fer les coses com 
caldria; el dimarts 25 d’octubre es va convocar als 
grups de l’oposició per part de l’equip de govern a 
una comissió d’economia per tal de presentar les 
propostes d’ordenances fiscals per al 2017, mesures 
que a banda d’altres incorporen pujada d’impostos, 
en el rebut de les escombraries el 2,80% i en el 
rebut de l’aigua el 4,20%. La sorpresa arriba quan 
en posterior junta de portaveus es comunica que hi 
haurà ple extraordinari el divendres 28 a les 15h per 
a l’aprovació inicial de les ordenances, sense deixar 
marge de maniobra a l’oposició amb només 2 dies 
entremig per a mirar els expedients. També es va 
donar només 5 dies a la ciutadania perquè aportés 
les seves propostes. I per què fer un ple a les 15h 
quan la gent a aquestes hores normalment encara 
treballa i a sobre extraordinari perquè la gent del 
públic no pugui dir la seva? I si no es podia fer d’altre 
manera per a complir terminis, per què no van iniciar 
aquest procés unes setmanes abans?
Una dada. La meitat dels plens fets des de l’inici del 
govern PSC-PP-PDC han sigut extraordinaris, sense 
participació ciutadana.

ARRIBEN LES PRESSES
Arriben, un any més, les ordenances fiscals 
(impostos). Enguany, en compliment del nostre 
programa electoral, hem introduït la bonificació 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a les 
empreses que contractin treballadors a la Llagosta. 
Les bonificacions pugen de 10 en 10 a una escala 
que va del 10% de bonificació de l’impost fins 
al 50% segons l’increment de contractacions de 
treballadors indefinits des del 5% de la plantilla al 
50% en endavant. 
Tenim clar que la creació d’ocupació i el foment de 
les contractacions són la millor política social que 
es pot practicar i, per tant, els nostres esforços van 
dirigits a disminuir tant com es pugui i dintre de les 
nostres possibilitats l’atur a la Llagosta. 
D’altra banda, es multarà els propietaris que 
mantinguin els pisos buits més de dos anys, però 
només aquells que superin els 500.000 euros (cinc-
cents mil) de patrimoni o tinguin béns de més de 
2.000.000 d’euros (dos milions). 
Així, el petit estalviador que té un segon pis per 
als seus fills no es veurà perjudicat. És una mesura 
dirigida als pisos buits dels bancs. 
Des de Convergència-Partit Demòcrata Europeu 
Català (PDECAT), continuem treballant en favor de 
les persones.

COMPLINT EL PROGRAMA
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El sènior A del Fútbol Sala Unión 
Llagostense lidera la classificació

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense 
jugarà dissabte a casa contra 
el Sansur. Els llagostencs són 
els primers classificats amb 
onze punts, mentre que el seu 
proper rival és desè amb sis.
La jornada passada, el conjunt 
de José Manuel Poyato va 
empatar (3-3) a la pista del 
Montsant Sala5. Els de la 
Llagosta van fer el 0 a 1 al 
minut 6 en una acció d’Efrén. 
Al minut 10, David Soria va 
marcar el 0 a 2. Abans del 
descans, el Montsant Sala5 va 
aconseguir l’1 a 2.
A la segona part, Juan Carlos 
García va marcar l’1 a 3, però, 
en el tram final del partit, el 

FS Unión Llagostense, que 
va patir un arbitratge molt 
desfavorable, va encaixar dos 
gols més i va veure com se li 
escapava el triomf.
Tot i l’empat, el conjunt de 
la nostra localitat manté 
el liderat, ja que els seus 
principals rivals tampoc no 

L’equip que entrena José Manuel Poyato és el primer 
classificat a la Lliga Nacional Catalana, la màxima 
categoria que organitza la Federació Catalana de 
Futbol Sala. Els llagostencs, que debuten a la cate-

goria després de l’ascens aconseguit la temporada 
passada, només han perdut un partit, el primer que 
van disputar. El cap de setmana passat, van empatar 
(3-3) a la pista del Montsant Sala5.  

Primer equip del Fútbol Sala Unión Llagostense.

FUTBOL

Un inici de lliga 
irregular del 
CE la Llagosta
El conjunt amateur del Club 
Esportiu la Llagosta està 
protagonitzant un comen-
çament de temporada molt 
irre gular. L’equip que en-
trena Humber to Velasco és 
desè al grup 8 de la Quarta 
Catalana amb nou punts. En 
les set primeres jornades del 
campionat, els llagostencs 
han guanyat tres partits i 
n’han perdut quatre.
El cap de setmana passat, la 
Llagosta va caure a casa (2-3)
contra el Lliçà d’Amunt, en-
trenat per Checo, un extècnic 
de l’equip de la nostra loca-
litat. Els llagostencs van anar  
sempre a remolc. Els visitants 
van fer el 0 a 1 al minut 29. 
El marcador no es va tornar 
a moure fins a la segona part.
Miquel Marfà va empatar, 
però el Lliçà d’Amunt va sen-
tenciar amb dos gols seguits. 
Iván Izquier do va marcar 
després el definitiu 2 a 3. 

Partit a Sentmenat
La Llagosta venia de guanyar 
per 3 a 5 al camp del Marto-
relles i de trencar una ratxa 
de dues derrotes seguides, 
però contra el Lliçà d’Amunt 
va tornar a perdre. El proper 
cap de setmana, es desplaça-
rà al terreny de joc de l’Escola 
de Futbol Base de Sentmenat. 
Aquest equip és onzè amb els 
mateixos punts que els de la 
Llagosta i ve de guanyar per 
2 a 4 l’Escola de Futbol Base 
de Ripollet. - J.C. 

van aconseguir la victòria. 
Tant la Garriga com el Tiana 
van empatar, mentre que la 
Penya Recreativa Sant Feliu, 
l’únic equip que ha derrotat 
aquesta temporada els llagos-
tencs, va perdre.
La Unión Llagostense suma 
onze punts en sis partits. El 
segon classificat és la Garriga 
amb nou punts, els mateixos 
que tenen el Tiana i la Penya 
Recreativa Sant Feliu, que 
ha jugat un partit menys. Els 
llagostencs han aconseguit, 

fins ara, tres victòries i dos 
empats i només han perdut 
un partit. La lliga està molt 
igualada i els llagostencs s’han 
adaptat ràpidament a la nova 
categoria. 
Per la seva part, el segon 
sènior, que juga al grup B de la  

la Primera Nacional Catalana, 
és desè amb cinc punts. La 
jornada passada, va perdre per 
3 a 2 a la pista del Vall-llobrega. 
Els gols dels llagostencs els van 
marcar Álex Pérez i Alberto 
Joyera. El Vall-llobrega va 
fer dos gols en els darrers 
minuts i es va emportar el 
triomf. Diumenge, l’equip de 
la Llagosta rebrà la visita del 
líder, l’Hostalriquenc, que 
només ha cedit un empat en 
les sis primeres jornades. - 
JUANJO CINTAS 

Els llagostencs sumen 
dos punts més que 
els seus immediats 
perseguidors

El sènior B és desè al 
grup B de la Primera 
Nacional Catalana amb 
cinc punts
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El sènior A del Fútbol Sala Unión 
Llagostense lidera la classificació

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense 
jugarà dissabte a casa contra 
el Sansur. Els llagostencs són 
els primers classificats amb 
onze punts, mentre que el seu 
proper rival és desè amb sis.
La jornada passada, el conjunt 
de José Manuel Poyato va 
empatar (3-3) a la pista del 
Montsant Sala5. Els de la 
Llagosta van fer el 0 a 1 al 
minut 6 en una acció d’Efrén. 
Al minut 10, David Soria va 
marcar el 0 a 2. Abans del 
descans, el Montsant Sala5 va 
aconseguir l’1 a 2.
A la segona part, Juan Carlos 
García va marcar l’1 a 3, però, 
en el tram final del partit, el 

FS Unión Llagostense, que 
va patir un arbitratge molt 
desfavorable, va encaixar dos 
gols més i va veure com se li 
escapava el triomf.
Tot i l’empat, el conjunt de 
la nostra localitat manté 
el liderat, ja que els seus 
principals rivals tampoc no 

L’equip que entrena José Manuel Poyato és el primer 
classificat a la Lliga Nacional Catalana, la màxima 
categoria que organitza la Federació Catalana de 
Futbol Sala. Els llagostencs, que debuten a la cate-

goria després de l’ascens aconseguit la temporada 
passada, només han perdut un partit, el primer que 
van disputar. El cap de setmana passat, van empatar 
(3-3) a la pista del Montsant Sala5.  

Primer equip del Fútbol Sala Unión Llagostense.

FUTBOL

Un inici de lliga 
irregular del 
CE la Llagosta
El conjunt amateur del Club 
Esportiu la Llagosta està 
protagonitzant un comen-
çament de temporada molt 
irre gular. L’equip que en-
trena Humber to Velasco és 
desè al grup 8 de la Quarta 
Catalana amb nou punts. En 
les set primeres jornades del 
campionat, els llagostencs 
han guanyat tres partits i 
n’han perdut quatre.
El cap de setmana passat, la 
Llagosta va caure a casa (2-3)
contra el Lliçà d’Amunt, en-
trenat per Checo, un extècnic 
de l’equip de la nostra loca-
litat. Els llagostencs van anar  
sempre a remolc. Els visitants 
van fer el 0 a 1 al minut 29. 
El marcador no es va tornar 
a moure fins a la segona part.
Miquel Marfà va empatar, 
però el Lliçà d’Amunt va sen-
tenciar amb dos gols seguits. 
Iván Izquier do va marcar 
després el definitiu 2 a 3. 

Partit a Sentmenat
La Llagosta venia de guanyar 
per 3 a 5 al camp del Marto-
relles i de trencar una ratxa 
de dues derrotes seguides, 
però contra el Lliçà d’Amunt 
va tornar a perdre. El proper 
cap de setmana, es desplaça-
rà al terreny de joc de l’Escola 
de Futbol Base de Sentmenat. 
Aquest equip és onzè amb els 
mateixos punts que els de la 
Llagosta i ve de guanyar per 
2 a 4 l’Escola de Futbol Base 
de Ripollet. - J.C. 

van aconseguir la victòria. 
Tant la Garriga com el Tiana 
van empatar, mentre que la 
Penya Recreativa Sant Feliu, 
l’únic equip que ha derrotat 
aquesta temporada els llagos-
tencs, va perdre.
La Unión Llagostense suma 
onze punts en sis partits. El 
segon classificat és la Garriga 
amb nou punts, els mateixos 
que tenen el Tiana i la Penya 
Recreativa Sant Feliu, que 
ha jugat un partit menys. Els 
llagostencs han aconseguit, 

fins ara, tres victòries i dos 
empats i només han perdut 
un partit. La lliga està molt 
igualada i els llagostencs s’han 
adaptat ràpidament a la nova 
categoria. 
Per la seva part, el segon 
sènior, que juga al grup B de la  

la Primera Nacional Catalana, 
és desè amb cinc punts. La 
jornada passada, va perdre per 
3 a 2 a la pista del Vall-llobrega. 
Els gols dels llagostencs els van 
marcar Álex Pérez i Alberto 
Joyera. El Vall-llobrega va 
fer dos gols en els darrers 
minuts i es va emportar el 
triomf. Diumenge, l’equip de 
la Llagosta rebrà la visita del 
líder, l’Hostalriquenc, que 
només ha cedit un empat en 
les sis primeres jornades. - 
JUANJO CINTAS 

Els llagostencs sumen 
dos punts més que 
els seus immediats 
perseguidors

El sènior B és desè al 
grup B de la Primera 
Nacional Catalana amb 
cinc punts
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Les Escoles d’Iniciació
Esportiva comencen la lliga
Cinc equips de les Esco-
les d’Iniciació Esportiva de 
la Llagosta van començar 
a finals del mes d’octubre 
les seves respectives lligues 
escolars. En concret, l’in-
fantil masculí de bàsquet 
juga aquesta temporada a la 
competició que organitza el 
Consell Esportiu de Barce-
lona Ciutat, ja que al Vallès 
Oriental no hi ha suficients 
equips i l’altra alternativa era 
anar a Terrassa.
Els conjunts de futbol sala 
disputaran la lliga del Con-
sell Esportiu del Vallès Ori-
ental. Tots els partits tindran 
lloc a Mollet del Vallès. En 
futbol sala, la Llagosta està 

El primer equip del Club De-
portivo la Concòrdia es des-
plaça aquesta jornada a la 
pista del Joventut d’Elx des-
prés d’empatar dissabte (2-2) 
a casa contra el líder, el Futsal 
Esportiu Hispanic de Torrent. 
Les jugadores d’Iván Beas van 
trencar la jornada passada  
una ratxa de tres derrotes se-
guides.
Les visitants van fer el 0 a 1 
al minut 2. Poc després, So-
nia Blanco va empatar en 
una erra da de la portera visi-
tant. La mateixa Sonia Blanco 
va marcar el 2 a 1 al minut 4 
aprofitant un regal de la de-
fensa de l’Esportiu Hispanic. 
El líder va empatar al minut 
16 amb un gran xut des de fora 
de l’àrea.
Les visitants van buscar el 
gol de la victòria a la segona 
part, però es van trobar amb 
la bona defensa local i amb 
les intervencions sota pals de 
Claudia. La Concòrdia va te-

ESPORT ESCOLAR

FUTBOL SALA     EL CONJUNT LLAGOSTENC TRENCA UNA RATXA DE TRES DERROTES SEGUIDES

La Concòrdia empata a 
casa (2-2) contra el líder 

nir una oportunitat molt clara 
a peus de Cristina al minut 14, 
però no la va aprofitar.

Expulsió rigorosa
A falta d’un minut i 31 segons 
per al final, els àrbitres van ex-
pulsar de forma rigorosa per 
doble groga Alma i les llagos-
tenques van jugar fins al final 
en inferioritat, però es van de-
fensar molt bé. La Concòrdia 
té ara quatre punts i ocupa la 

penúltima posició al grup 2 
de la Segona Divisió Nacio-
nal amb cinc partits disputats. 
Aquest cap de setmana, jugarà 
a la pista del Joventut d’Elx, 
que ve de golejar el Faycan i 
que és sisè amb nou punts. 
L’equip que entrena Iván Beas, 
amb la moral reforçada des-
prés d’empatar contra el líder, 
buscarà un triomf per escalar 
llocs a la classificació i allu-
nyar-se del descens. - J.C.

HANDBOL

Antonio García es queda fora 
de la primera convocatòria del 
nou seleccionador d’Espanya
Antonio García Robledo no 
ha entrat a la primera con-
vocatòria del nou seleccio-
nador d’Espanya d’handbol, 
Jordi Ribera, que substitueix 
Manolo Cadenas. El llagos-
tenc no disputarà els dos 
primers partits de la fase de 
classificació per a l’Europeu 
de Croàcia del 2018. Espanya 
s’enfrontava el 2 de novem-
bre a Bòsnia, a Valladolid, i 
visitarà tres dies després Fin-
làndia.

La convocatòria
La primera llista de Ribera, 
que els darrers quatre anys 
ha dirigit a la selecció de 
Brasil, va ser anunciada el 
17 d’octubre i tan sols dóna 
continuïtat a deu jugadors 
respecte dels disset que es 
van proclamar subcampions 
d’Europa al mes de gener 
a Polònia, entre els quals hi 
havia Antonio García.
L’esportista de la nostra lo-
calitat havia estat un fixe en 
les darreres convocatòries 
de la selecció espanyola amb 
Manolo Cadenas com a en-
trenador. La seva darrera 
participació amb Espanya va 

Sonia Blanco, en el partit contra l’Esportiu Hispanic.

El Club Judo-Karate la Llagos-
ta va aconseguir 20 medalles 
a la Copa Catalunya de judo 
benjamí i aleví, que va tenir 
lloc el dia 15 d’octubre al CEM 
El Turó. El torneig va ser orga-
nitzat per l’entitat llagostenca i 
la Federació Catalana de Judo 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Llagosta.

28 judokes locals
En categoria benjamí, el club 
local va sumar dos ors, quatre 
plates i dos bronzes; mentre 
que, en aleví, va aconseguir 
quatre ors, set plates i un bron-
ze. En total, van participar-hi 
28 judokes de l’entitat llagos-
tenca i la pista poliesportiva es 
va omplir finalment amb més 
de 300 esportistes. La compe-
tició va ser un èxit i va suposar 

JUDO    LA COPA CATALUNYA DE JUDO BENJAMÍ I ALEVÍ ES VA CELEBRAR A LA LLAGOSTA

El Club Judo-Karate guanya 
20 medalles al català de judo

la segona vegada en cinc mesos 
que el club llagostenc celebrava 
un campionat català de base. A 
l’acte, van ser-hi el president de 
la Federació Catalana de Judo, 
Fermín Parra, i l’alcalde, Ós-
car Sierra. Sergi Pons, director 
esportiu del Club Judo-Karate 

la Llagosta, i Juan Carlos Cer-
rudo, responsable de base de 
l’entitat, es van estrenar el dia 
15 com a nous entrenadors de 
la Federació Catalana. Els dos  
promocionaran i impulsaran 
les categories aleví i benjamí 
catalanes. - J.L. RODRÍGUEZ 

Alguns dels participants en la Copa Catalunya de judo.

ser en el torneig preolímpic de 
Suècia, en el qual el combinat 
espanyol no va obtenir la clas-
sificació per als Jocs Olímpics 
de Brasil. Antonio García ha 
estat amb la selecció espanyola 
campió del Món i subcampió 
d’Europa. 
El llagostenc ha iniciat aques-
ta temporada una nova etapa 
professional amb el KIF Kol-
ding de Dinamarca, després 
de jugar dues cam pa nyes amb 
el Pick Szeged d’Hon gria. El 
KIF Kolding tindrà com a ri-
val ara a la Copa EHF l’Ade-
mar de Lleó, un equip en el 
qual va jugar Antonio García. 
- J.L.R.B. / J.C.

Antonio García Robledo. 

representada en aquesta com-
petició per dos equips alevins 
masculins, un benjamí mas-
culí i un altre de femení.
Les Escoles d’Iniciació Espor-
tiva de la Llagosta compten 
també amb altres dos grups 
que no participen en competi-
cions, el d’iniciació a l’esport 
amb nens i nenes de 5 i 6 anys 
i el d’esport adaptat. 
A més, hi ha un grup de noies 
que practiquen voleibol, però 
que, de moment, no entraran 
en competició. 
Les Escoles d’Iniciació Espor-
tiva també mantenen la seva 
oferta d’handbol, tot i que 
encara no hi ha cap inscrit. - 
JUANJO CINTAS
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El CEM El Turó va acollir el 
dia 29 la presentació oficial 
de tots els equips del Joven-
tut Handbol la Llagosta per a 
aquesta nova temporada. El 
club compta amb 18 conjunts 
i prop de 200 esportistes i 
tècnics. Per primera vegada, 
l’entitat té dues línies d’equips, 
masculina i femenina, com-
pletes.

Acte solidari
Durant l’acte de presentació es 
van recollir productes d’higie-
ne personal per a l’entitat local 
Rems, que els farà arribar a fa-
mílies necessitades.
En el capítol estrictament es-
portiu, el sènior masculí del 
Joventut Handbol va aconse-
guir diumenge la segona vic-
tòria de la temporada. Els de 

HANDBOL   EL CLUB VA FER LA PRESENTACIÓ EL DIA 29 AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ

El Joventut Handbol té 18 
equips aquesta temporada

Xavi Canalejas van guanyar el 
Gavà B per 29 a 21 amb una 
gran segona part. El Joventut 
Handbol jugarà al proper cap 
de setmana a la pista del Sants. 
Els de la nostra població són 
antepenúltims amb quatre 
punts i el seu proper rival és 

vuitè també amb quatre punts 
i un partit menys.
Per la seva part, el sènior fe-
mení va perdre la jornada pas-
sada per 27 a 14 contra el Sant 
Vicenç B i és penúltim al grup 
C de la Primera Catalana amb 
zero punts. - X.H. / J.C.

La presentació del Joventut Handbol. 

El Vallag se situa en tercera posició
a un punt del primer classificat
El sènior de l’Handbol Club 
Vallag jugarà la propera jorna-
da a casa contra el Sant Mar-
tí Adrianenc C. Els de Pedro 
Iglesias vénen de guanyar a 
la pista del Sant Llorenç-Sant 
Feliu de Llobregat B per 27 a 
30, refent-se així de la primera 
derrota de la temporada, pati-

da a casa contra el Sant Esteve 
de Palautordera B (27-28).

Vuit punts
El Vallag és tercer amb vuit 
punts, empatat amb el segon,  
el Sant Esteve de Palautordera 
B, i el quart, el Sant Cugat C. 
El líder és el Manyanet B amb 

nou punts. El proper rival del 
conjunt de la Llagosta és cin-
què amb sis punts i la jornada 
pasada va derrotar per 46 a 29 
l’Esplais.
El Vallag milita al grup A de la 
Tercera Catalana i ha guanyat 
quatre dels cinc partits que ha 
disputat fins ara. - J.C.

HANDBOL

La Llagosta, seu 
d’una trobada 
de minihandbol

Una trentena d’equips pre-
benjamins, benjamins i ale-
vins vallesans van participar 
a la trobada d’handbol que es 
va fer el 8 d’octubre a la Lla-
gosta. Al llarg de tot el matí, 
es van disputar més de 40 
partits al Complex Esportiu 
Municipal El Turó i a la pista 
nord de l’Escola SAFA. L’ac-
tivitat va ser organitzada pel 
Joventut Handbol la Llagosta 
i el Consell Esportiu del Va-
llès Oriental. - X.H.

JUDO

Vadim Ivancea 
guanya la Copa 
Catalunya

Vadim Ivancea, del Club 
Judo-Karate la Llagosta, va 
guanyar el 8 d’octubre la 
Copa Catalunya de kyus en 
la categoria de cinturons 
grocs a verds en menys de 66 
quilos. Aquesta és la segona 
vegada que el judoka llagos-
tenc guanya aquest campio-
nat de judo. El torneig, que 
celebra la Federació Cata-
lana de Judo, va tenir lloc 
al Pavelló Llars Mundet de 
Barcelona. - J.L.R.B

HANDBOL

Javier Córdoba 
dirigeix el filial 
de la Salle

Javier Córdoba ha renovat 
com a entrenador del filial 
mas culí de la Salle Montca-
da, que milita a la Quarta 
Catalana. El llagostenc com-
pleix la seva tercera tempo-
rada fent tasques de tècnic 
al club de la localitat veïna i 
aquest és el segon curs que 
assumeix la direcció del se-
gon equip  masculí. L’objec-
tiu del filial de la Salle Mont-
cada és intentar lluitar per 
l’ascens a la Tercera Catalana 
i continuar la tasca de forma-
ció de les seves joves prome-
ses per nodrir de jugadors el 
primer equip. - J.L.R.B.

FUTBOL

Quarta victòria  
seguida del
Viejas Glorias

El Club Deportivo Viejas 
Glorias porta una ratxa de 
quatre triomfs seguits. La 
jornada passada, es va im-
posar per un clar 2 a 6 al 
camp de l’Atlètic Canet. El 
Viejas Glorias és cinquè amb 
13 punts, a vuit del líder, el 
Mataronesa. El proper cap 
de setmana, els de la nostra 
localitat rebran la visita del 
Soviets Cànoves, que és novè 
amb nou punts i que ve de 
guanyar el Teià per 4 a 2. El 
Viejas Glorias debuta aques-
ta temporada a la Cinquena 
Divisió de la Federació Va-
llès-Maresme. - J.C.

HANDBOL   ELS LLAGOSTENCS HAN PERDUT NOMÉS UN PARTIT EN CINC JORNADES
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Organitza:
Col·laboren:

  Del 2 de novembre al 2 de 
desembre. Exposició: Violència 
masclista en la parella: desmun-
tem mites? Lloc: Institut Marina

  Dilluns 7, 14, 21 i 28 de no-
vembre, 12 i 19 de desembre, 
15.30 h. Taller d'autoconeixement 
i autoestima per a dones. Lloc: 
Sala polivalent de Can Pelegrí. Ins-
cripcions a la recepció del centre

  Dimecres 9 de novembre, 16 
h. Videofòrum: Siempre Alice. 
Lloc: Sala d'exposicions de Can 
Pelegrí. Organitza: Biblioteca

 Dimecres 9 de novembre, 
19.30 h i Dimarts 29 de novem-
bre, 10 h. Taller: Descobreix com 
estimar-te per viure millor. Lloc: 
Sala d’exposicions de Can Pelegrí. 
Inscripcions a la recepció del centre

 Dimarts 15 de novembre,  
10 h i Dimecres 23 de novembre, 
19.30 h. Taller: Dansem les emo-
cions. Lloc: Sala d’exposicions de 
Can Pelegrí. Inscripcions a la recep-
ció del centre

  Dimecres 16 de novembre, 16 
h. Xerrada: Com millorar les rela-
cions. Lloc: Sala d'exposicions de 
Can Pelegrí. Organitza: Biblioteca

  Divendres 18 de novembre, 
de 17 a 20 h. Commemoració dels 
drets de la infància. Activitat en 
família: Inici musical. Ponència 
teatralitzada: els drets i els límits. 
Tallers de percussió, cant i dansa.
Representació i acte final. Col·la-
bora: TELL, La Room, Escola Mu-
nicipal de Música, Foto estudio 
Damián. Lloc: Centre Cultural

 Diumenge 20 de novembre,  
10 h. Marxa: Posa't en marxa pel 
bon tracte. Punt de trobada: plaça 
d’Antoni Baqué. Organitza: Veus 
de Dona

  Divendres 25 de novembre
de 10 a 21 h. Lloc: plaça d’Antoni 
Baqué. Jornada de rebuig contra 
la violència masclista  
10 h. Elaboració d’un mandala 
gegant reivindicatiu. Organitza: 
Veus de Dona. Estands Informa-
tius. Exposició: Violència mas-
clista en la parella: desmuntem 
mites?
17 h. Joc en família: Professions 
degenerades. Ens disfressem 
i juguem als oficis. Organitza: 
Nou Casal
18.30 h. Ambientació musical 
a càrrec de l’Escola Municipal
de Música
19 h. Acte instuticional i 
lectura del manifest. 
Activitats reivindicatives 
a càrrec d’entitats del municipi. 
Col·labora: Veus de Dona, TELL, 
Aspayfacos, Foto-Club la Llagosta, 
Les Llagostes de l’Avern

  Dijous 1 de desembre, d’11 a 
13 h. Estand  amb informació 
sobre coneixement i prevenció 
sobre la sida. 
11.30 h. Representació teatral
Organitza: TELL
12.15 h. Llaç vermell gegant amb 
les persones assistents
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

 Divendres 2 de desembre, 
17.30 h. Pel·lícula amb crispetes: 
‘El silenci de Jonc’. Lloc: Sala d’ex-
posicions de Can Pelegrí. Organit-
za: Aspayfacos

EL RESPECTE 
COM A VALOR FONAMENTAL
PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA

La Llagosta 2016

L’ agenda
ACTIVITATS OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA

  Durant el mes de novembre
de 15.15 a 16.15 h. Taller: Quan 
convivim, ens tractem bé!
Per a alumnes de 5è de Primària 
del municipi. Lloc: Nou Casal

  Durant el mes de novembre, 
de 15.15 a 16.15 h. Taller: L'amor 
romàntic. Per a alumnes de 6è 
de Primària del municipi. Lloc: 
Nou Casal

  Durant el mes de novembre
Taller: Que no t’agafi el mas-
clisme. Per a alumnes de 3r/ 4t 
d’ESO del municipi. Lloc: Institut 
Marina/ Balmes

  De novembre a gener
Tallers d’afectivitat i sexualitat
Per a alumnes de 4t d’ESO. Lloc: 
Institut Marina/ CAP la Llagosta

Tallers
educatius

ACTIVITATS ORIENTADES A 
CENTRES EDUCATIUS DE LA 
LLAGOSTA

Diades commemoratives

Observatori dels drets de la Infància 
Generalitat de Catalunya
www.de0a18.net/
Xarxa dels drets dels infants
www.xarxadretsinfants.cat
Drets de l'Infant. UNICEF
www.unicef.es

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE

Dia Internacional 
dels drets de la infància
Respecta'm…
... confiaré en tu
... tindré més autonomia
... compartirem vivències

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

Dia Internacional contra la 
violència vers les dones
Per eradicar la violència 
masclista és necessari:
  un  pacte social
  compromís de lluita contra els feminicidis
  rebuig de qualsevol forma de violència

Espai d'Igualdat
Centre d'Informacó i Recursos 
per a Dones (CIRD)
•  Assessorament jurídic
 Cita prèvia a l'OAC o a la 
 recepció de Can Pelegrí. Tel. 93 545 15 40
•  Suport psicològic
 Cita prèvia a la recepció de Can Pelegrí.       
 Tel. 93 545 15 40
Atenció a les dones en situació de violència

Tel. 900 900 120 
(Servei 24 h gratuït i confidencial)
www.gencat.cat/icdones/linia900.htm

DIJOUS 1 DE DESEMBRE

Dia Internacional 
de la lluita contra la sida
Manifestem el nostre 
suport a la lluita contra la sida.
Sense estigmes.
Solidaritat.

Per a més informació sobre la SIDA 

Tel. 900 21 22 22 
(Informació confidencial i gratuïta)

DISSABTE 3 DE DESEMBRE

Dia Internacional de les 
persones amb discapacitat 
funcional
Si em valores 
i m'acompanyes,
seré més independent 
i sumarem capacitats.

Aspayfacos, amb la diversitat funcional
Can Pelegrí
aspayfacos@gmail.com
www.facebook.com/Aspayfacos

Cada divendres, de 17.30 a 20 h
Apropa't a la diversitat i fes voluntariat 
per un dia amb els infants i joves 
d'Aspayfacos
Lloc: Sala polivalent de Can Pelegrí  
Inscripcions a aspayfacos@gmail.com
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El CEM El Turó va acollir el 
dia 29 la presentació oficial 
de tots els equips del Joven-
tut Handbol la Llagosta per a 
aquesta nova temporada. El 
club compta amb 18 conjunts 
i prop de 200 esportistes i 
tècnics. Per primera vegada, 
l’entitat té dues línies d’equips, 
masculina i femenina, com-
pletes.

Acte solidari
Durant l’acte de presentació es 
van recollir productes d’higie-
ne personal per a l’entitat local 
Rems, que els farà arribar a fa-
mílies necessitades.
En el capítol estrictament es-
portiu, el sènior masculí del 
Joventut Handbol va aconse-
guir diumenge la segona vic-
tòria de la temporada. Els de 

HANDBOL   EL CLUB VA FER LA PRESENTACIÓ EL DIA 29 AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ

El Joventut Handbol té 18 
equips aquesta temporada

Xavi Canalejas van guanyar el 
Gavà B per 29 a 21 amb una 
gran segona part. El Joventut 
Handbol jugarà al proper cap 
de setmana a la pista del Sants. 
Els de la nostra població són 
antepenúltims amb quatre 
punts i el seu proper rival és 

vuitè també amb quatre punts 
i un partit menys.
Per la seva part, el sènior fe-
mení va perdre la jornada pas-
sada per 27 a 14 contra el Sant 
Vicenç B i és penúltim al grup 
C de la Primera Catalana amb 
zero punts. - X.H. / J.C.

La presentació del Joventut Handbol. 

El Vallag se situa en tercera posició
a un punt del primer classificat
El sènior de l’Handbol Club 
Vallag jugarà la propera jorna-
da a casa contra el Sant Mar-
tí Adrianenc C. Els de Pedro 
Iglesias vénen de guanyar a 
la pista del Sant Llorenç-Sant 
Feliu de Llobregat B per 27 a 
30, refent-se així de la primera 
derrota de la temporada, pati-

da a casa contra el Sant Esteve 
de Palautordera B (27-28).

Vuit punts
El Vallag és tercer amb vuit 
punts, empatat amb el segon,  
el Sant Esteve de Palautordera 
B, i el quart, el Sant Cugat C. 
El líder és el Manyanet B amb 

nou punts. El proper rival del 
conjunt de la Llagosta és cin-
què amb sis punts i la jornada 
pasada va derrotar per 46 a 29 
l’Esplais.
El Vallag milita al grup A de la 
Tercera Catalana i ha guanyat 
quatre dels cinc partits que ha 
disputat fins ara. - J.C.

HANDBOL

La Llagosta, seu 
d’una trobada 
de minihandbol

Una trentena d’equips pre-
benjamins, benjamins i ale-
vins vallesans van participar 
a la trobada d’handbol que es 
va fer el 8 d’octubre a la Lla-
gosta. Al llarg de tot el matí, 
es van disputar més de 40 
partits al Complex Esportiu 
Municipal El Turó i a la pista 
nord de l’Escola SAFA. L’ac-
tivitat va ser organitzada pel 
Joventut Handbol la Llagosta 
i el Consell Esportiu del Va-
llès Oriental. - X.H.

JUDO

Vadim Ivancea 
guanya la Copa 
Catalunya

Vadim Ivancea, del Club 
Judo-Karate la Llagosta, va 
guanyar el 8 d’octubre la 
Copa Catalunya de kyus en 
la categoria de cinturons 
grocs a verds en menys de 66 
quilos. Aquesta és la segona 
vegada que el judoka llagos-
tenc guanya aquest campio-
nat de judo. El torneig, que 
celebra la Federació Cata-
lana de Judo, va tenir lloc 
al Pavelló Llars Mundet de 
Barcelona. - J.L.R.B

HANDBOL

Javier Córdoba 
dirigeix el filial 
de la Salle

Javier Córdoba ha renovat 
com a entrenador del filial 
mas culí de la Salle Montca-
da, que milita a la Quarta 
Catalana. El llagostenc com-
pleix la seva tercera tempo-
rada fent tasques de tècnic 
al club de la localitat veïna i 
aquest és el segon curs que 
assumeix la direcció del se-
gon equip  masculí. L’objec-
tiu del filial de la Salle Mont-
cada és intentar lluitar per 
l’ascens a la Tercera Catalana 
i continuar la tasca de forma-
ció de les seves joves prome-
ses per nodrir de jugadors el 
primer equip. - J.L.R.B.

FUTBOL

Quarta victòria  
seguida del
Viejas Glorias

El Club Deportivo Viejas 
Glorias porta una ratxa de 
quatre triomfs seguits. La 
jornada passada, es va im-
posar per un clar 2 a 6 al 
camp de l’Atlètic Canet. El 
Viejas Glorias és cinquè amb 
13 punts, a vuit del líder, el 
Mataronesa. El proper cap 
de setmana, els de la nostra 
localitat rebran la visita del 
Soviets Cànoves, que és novè 
amb nou punts i que ve de 
guanyar el Teià per 4 a 2. El 
Viejas Glorias debuta aques-
ta temporada a la Cinquena 
Divisió de la Federació Va-
llès-Maresme. - J.C.

HANDBOL   ELS LLAGOSTENCS HAN PERDUT NOMÉS UN PARTIT EN CINC JORNADES
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Organitza:
Col·laboren:

  Del 2 de novembre al 2 de 
desembre. Exposició: Violència 
masclista en la parella: desmun-
tem mites? Lloc: Institut Marina

  Dilluns 7, 14, 21 i 28 de no-
vembre, 12 i 19 de desembre, 
15.30 h. Taller d'autoconeixement 
i autoestima per a dones. Lloc: 
Sala polivalent de Can Pelegrí. Ins-
cripcions a la recepció del centre

  Dimecres 9 de novembre, 16 
h. Videofòrum: Siempre Alice. 
Lloc: Sala d'exposicions de Can 
Pelegrí. Organitza: Biblioteca

 Dimecres 9 de novembre, 
19.30 h i Dimarts 29 de novem-
bre, 10 h. Taller: Descobreix com 
estimar-te per viure millor. Lloc: 
Sala d’exposicions de Can Pelegrí. 
Inscripcions a la recepció del centre

 Dimarts 15 de novembre,  
10 h i Dimecres 23 de novembre, 
19.30 h. Taller: Dansem les emo-
cions. Lloc: Sala d’exposicions de 
Can Pelegrí. Inscripcions a la recep-
ció del centre

  Dimecres 16 de novembre, 16 
h. Xerrada: Com millorar les rela-
cions. Lloc: Sala d'exposicions de 
Can Pelegrí. Organitza: Biblioteca

  Divendres 18 de novembre, 
de 17 a 20 h. Commemoració dels 
drets de la infància. Activitat en 
família: Inici musical. Ponència 
teatralitzada: els drets i els límits. 
Tallers de percussió, cant i dansa.
Representació i acte final. Col·la-
bora: TELL, La Room, Escola Mu-
nicipal de Música, Foto estudio 
Damián. Lloc: Centre Cultural

 Diumenge 20 de novembre,  
10 h. Marxa: Posa't en marxa pel 
bon tracte. Punt de trobada: plaça 
d’Antoni Baqué. Organitza: Veus 
de Dona

  Divendres 25 de novembre
de 10 a 21 h. Lloc: plaça d’Antoni 
Baqué. Jornada de rebuig contra 
la violència masclista  
10 h. Elaboració d’un mandala 
gegant reivindicatiu. Organitza: 
Veus de Dona. Estands Informa-
tius. Exposició: Violència mas-
clista en la parella: desmuntem 
mites?
17 h. Joc en família: Professions 
degenerades. Ens disfressem 
i juguem als oficis. Organitza: 
Nou Casal
18.30 h. Ambientació musical 
a càrrec de l’Escola Municipal
de Música
19 h. Acte instuticional i 
lectura del manifest. 
Activitats reivindicatives 
a càrrec d’entitats del municipi. 
Col·labora: Veus de Dona, TELL, 
Aspayfacos, Foto-Club la Llagosta, 
Les Llagostes de l’Avern

  Dijous 1 de desembre, d’11 a 
13 h. Estand  amb informació 
sobre coneixement i prevenció 
sobre la sida. 
11.30 h. Representació teatral
Organitza: TELL
12.15 h. Llaç vermell gegant amb 
les persones assistents
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

 Divendres 2 de desembre, 
17.30 h. Pel·lícula amb crispetes: 
‘El silenci de Jonc’. Lloc: Sala d’ex-
posicions de Can Pelegrí. Organit-
za: Aspayfacos

EL RESPECTE 
COM A VALOR FONAMENTAL
PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA

La Llagosta 2016

L’ agenda
ACTIVITATS OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA

  Durant el mes de novembre
de 15.15 a 16.15 h. Taller: Quan 
convivim, ens tractem bé!
Per a alumnes de 5è de Primària 
del municipi. Lloc: Nou Casal

  Durant el mes de novembre, 
de 15.15 a 16.15 h. Taller: L'amor 
romàntic. Per a alumnes de 6è 
de Primària del municipi. Lloc: 
Nou Casal

  Durant el mes de novembre
Taller: Que no t’agafi el mas-
clisme. Per a alumnes de 3r/ 4t 
d’ESO del municipi. Lloc: Institut 
Marina/ Balmes

  De novembre a gener
Tallers d’afectivitat i sexualitat
Per a alumnes de 4t d’ESO. Lloc: 
Institut Marina/ CAP la Llagosta

Tallers
educatius

ACTIVITATS ORIENTADES A 
CENTRES EDUCATIUS DE LA 
LLAGOSTA

Diades commemoratives

Observatori dels drets de la Infància 
Generalitat de Catalunya
www.de0a18.net/
Xarxa dels drets dels infants
www.xarxadretsinfants.cat
Drets de l'Infant. UNICEF
www.unicef.es

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE

Dia Internacional 
dels drets de la infància
Respecta'm…
... confiaré en tu
... tindré més autonomia
... compartirem vivències

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

Dia Internacional contra la 
violència vers les dones
Per eradicar la violència 
masclista és necessari:
  un  pacte social
  compromís de lluita contra els feminicidis
  rebuig de qualsevol forma de violència

Espai d'Igualdat
Centre d'Informacó i Recursos 
per a Dones (CIRD)
•  Assessorament jurídic
 Cita prèvia a l'OAC o a la 
 recepció de Can Pelegrí. Tel. 93 545 15 40
•  Suport psicològic
 Cita prèvia a la recepció de Can Pelegrí.       
 Tel. 93 545 15 40
Atenció a les dones en situació de violència

Tel. 900 900 120 
(Servei 24 h gratuït i confidencial)
www.gencat.cat/icdones/linia900.htm

DIJOUS 1 DE DESEMBRE

Dia Internacional 
de la lluita contra la sida
Manifestem el nostre 
suport a la lluita contra la sida.
Sense estigmes.
Solidaritat.

Per a més informació sobre la SIDA 

Tel. 900 21 22 22 
(Informació confidencial i gratuïta)

DISSABTE 3 DE DESEMBRE

Dia Internacional de les 
persones amb discapacitat 
funcional
Si em valores 
i m'acompanyes,
seré més independent 
i sumarem capacitats.

Aspayfacos, amb la diversitat funcional
Can Pelegrí
aspayfacos@gmail.com
www.facebook.com/Aspayfacos

Cada divendres, de 17.30 a 20 h
Apropa't a la diversitat i fes voluntariat 
per un dia amb els infants i joves 
d'Aspayfacos
Lloc: Sala polivalent de Can Pelegrí  
Inscripcions a aspayfacos@gmail.com
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Novembre
5  l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb les 
actuacions de la Casa de Andalu-
cía Virgen de Gracia de Sabadell, 
la Casa de Andalucía de Mataró i 
els quadres de ball Azahar, Al Alba, 
Meritxell i Jesús. A les 19 h, al Centre 
Cultural. Casa de Andalucía.

CASTANYADA GALLEGA. A les 20 
h, a la seu de l’A.C.G. Alborada.

VOLATS Z-INFECTION. Els carrers 
de la Llagosta s’ompliran de gent 
que participarà en aquest joc. A par-
tir de les 22 h. Els Volats.

6  l diumenge
SORTIDA GEGANTERA. La Colla 
Gegantera de la Llagosta participarà 
a la cercavila de Festa Major del 
barri barceloní del Clot. Sortida des 
de l’estació de Rodalies. A les 8.30 h.
Colla Gegantera de la Llagosta.

EXPOSICIÓ CANINA. De 10 a 14.30 
h, al Parc Popular. Reial Societat 
Canina de Catalunya.

MÀSTER CLASS DE FLAMENC. 
Amb la bailaora internacional Popi. 
A les 11 h, al Centre Cultural. Aires 
de Andalucía.

XERRADA-COL·LOQUI. Valentine. 
A les 17 h, a la sala polivalent del 
Centre Cultural. La Llagosta Morada.

TEATRE. Paco viene de Francisco. 
Sessió teatral solidària per recaptar 
fons per a la Fundació Síndrome 
5p-. Taquilla inversa. A les 18 h, al 
Centre Cultural. Fundació 5p-.

12  l dissabte
XIII FESTIVAL EN BENEFICI 
D’ASPAYFACOS. Jornada dedicada 
a les persones amb diversitat 
funcional de la nostra localitat. A 
partir de les 11 h, al carrer de Girona, 
6. Asociación Rociera Andaluza.

FESTIVAL DE LA FEGALCAT.
Festival anual de la Federación de 
Entidades Culturais Galegas en 
Cataluña. A les 17.30 h, al Centre 
Cultural. A.C.G. Alborada.

Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h 

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 

13  l diumenge
ZUMBA GEGANT. Activitat per re-
captar fons per a la Marató de TV3. 
A les 10 h, Dansa Oriental, amb Veus 
de Dona. A les 10.30 h, Bollywood, 
amb l’Associació d’Arts Humanes. 
A les 11 h, Màster Class Zumba Ge-
gantera. Zona Zumba Kids (gratuï-
ta), tallers infantils 1 € (Esplai Dijoc) 
i pinta-cares solidari 3 € (El Taller de 
Ideo MJ). Plaça de la Sardana. Colla 
Gegantera de la Llagosta.

14  l dilluns
XERRADA AMB L’ALCALDE. A les 
19 h, al Centre de Formació de Per-
sones Adultes.

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU. A les 
19 h, a Can Pelegrí. Ajuntament de 
la Llagosta amb la col·laboració de 
la Diputació.

18  l divendres
COMMEMORACIÓ DELS DRETS 
DE LA INFÀNCIA. Consultar els ac-
tes a la pàgina 21. 

19  l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb les 
actuacions de l’Asociación Andalu-
za Flamenca de Terrassa, l’Asocia-
ción Peña del Dominó de Cornellà i 
els quadres de ball Azahar, Al Alba, 
Meritxell i Jesús. A les 19 h, al Centre 
Cultural. Casa de Andalucía.

NIT REMMEMBER 80’S. Una nit 
plena de música d’aquella època. 
Els organitzadors conviden tothom 
a disfressar-se per a l’ocasió. A les 
22.30 h, a l’Asociación Rociera An-
daluza. 

23  l dimecres
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. Mira-
des. La Llagosta: passat, present i fu-
tur, editat pel mateix Ajuntament. A 
les 19.30 h, al Saló de plens.

24  l dijous
XERRADA. Sobre l’ictus i lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
Activitat solidària amb la Marató de 
TV3. A les 18 h, al Centre de Forma-
ció de Persones Adultes. 

25  l divendres
JORNADA DE REBUIG CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. Con-
sultar els actes previstos a la pàgina   
21. 

27  l diumenge
FESTIVAL OKINAWA TEAM. L’acti-
vitat tindrà lloc a partir de les 17  ho-
res al Centre Cultural.  Escuela Club 
Okinawa Team de la Llagosta.

SORTIDA GEGANTERA. Trobada 
Gegantera de Sant Andreu de Lla-
vaneres. Tot el dia. Colla Gegantera 
de la Llagosta.

08centvint  I  Novembre 2016
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Novembre
5  l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb les 
actuacions de la Casa de Andalu-
cía Virgen de Gracia de Sabadell, 
la Casa de Andalucía de Mataró i 
els quadres de ball Azahar, Al Alba, 
Meritxell i Jesús. A les 19 h, al Centre 
Cultural. Casa de Andalucía.

CASTANYADA GALLEGA. A les 20 
h, a la seu de l’A.C.G. Alborada.

VOLATS Z-INFECTION. Els carrers 
de la Llagosta s’ompliran de gent 
que participarà en aquest joc. A par-
tir de les 22 h. Els Volats.

6  l diumenge
SORTIDA GEGANTERA. La Colla 
Gegantera de la Llagosta participarà 
a la cercavila de Festa Major del 
barri barceloní del Clot. Sortida des 
de l’estació de Rodalies. A les 8.30 h.
Colla Gegantera de la Llagosta.

EXPOSICIÓ CANINA. De 10 a 14.30 
h, al Parc Popular. Reial Societat 
Canina de Catalunya.

MÀSTER CLASS DE FLAMENC. 
Amb la bailaora internacional Popi. 
A les 11 h, al Centre Cultural. Aires 
de Andalucía.

XERRADA-COL·LOQUI. Valentine. 
A les 17 h, a la sala polivalent del 
Centre Cultural. La Llagosta Morada.

TEATRE. Paco viene de Francisco. 
Sessió teatral solidària per recaptar 
fons per a la Fundació Síndrome 
5p-. Taquilla inversa. A les 18 h, al 
Centre Cultural. Fundació 5p-.

12  l dissabte
XIII FESTIVAL EN BENEFICI 
D’ASPAYFACOS. Jornada dedicada 
a les persones amb diversitat 
funcional de la nostra localitat. A 
partir de les 11 h, al carrer de Girona, 
6. Asociación Rociera Andaluza.

FESTIVAL DE LA FEGALCAT.
Festival anual de la Federación de 
Entidades Culturais Galegas en 
Cataluña. A les 17.30 h, al Centre 
Cultural. A.C.G. Alborada.

Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h 

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 

13  l diumenge
ZUMBA GEGANT. Activitat per re-
captar fons per a la Marató de TV3. 
A les 10 h, Dansa Oriental, amb Veus 
de Dona. A les 10.30 h, Bollywood, 
amb l’Associació d’Arts Humanes. 
A les 11 h, Màster Class Zumba Ge-
gantera. Zona Zumba Kids (gratuï-
ta), tallers infantils 1 € (Esplai Dijoc) 
i pinta-cares solidari 3 € (El Taller de 
Ideo MJ). Plaça de la Sardana. Colla 
Gegantera de la Llagosta.

14  l dilluns
XERRADA AMB L’ALCALDE. A les 
19 h, al Centre de Formació de Per-
sones Adultes.

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU. A les 
19 h, a Can Pelegrí. Ajuntament de 
la Llagosta amb la col·laboració de 
la Diputació.

18  l divendres
COMMEMORACIÓ DELS DRETS 
DE LA INFÀNCIA. Consultar els ac-
tes a la pàgina 21. 

19  l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb les 
actuacions de l’Asociación Andalu-
za Flamenca de Terrassa, l’Asocia-
ción Peña del Dominó de Cornellà i 
els quadres de ball Azahar, Al Alba, 
Meritxell i Jesús. A les 19 h, al Centre 
Cultural. Casa de Andalucía.

NIT REMMEMBER 80’S. Una nit 
plena de música d’aquella època. 
Els organitzadors conviden tothom 
a disfressar-se per a l’ocasió. A les 
22.30 h, a l’Asociación Rociera An-
daluza. 

23  l dimecres
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. Mira-
des. La Llagosta: passat, present i fu-
tur, editat pel mateix Ajuntament. A 
les 19.30 h, al Saló de plens.

24  l dijous
XERRADA. Sobre l’ictus i lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
Activitat solidària amb la Marató de 
TV3. A les 18 h, al Centre de Forma-
ció de Persones Adultes. 

25  l divendres
JORNADA DE REBUIG CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. Con-
sultar els actes previstos a la pàgina   
21. 

27  l diumenge
FESTIVAL OKINAWA TEAM. L’acti-
vitat tindrà lloc a partir de les 17  ho-
res al Centre Cultural.  Escuela Club 
Okinawa Team de la Llagosta.

SORTIDA GEGANTERA. Trobada 
Gegantera de Sant Andreu de Lla-
vaneres. Tot el dia. Colla Gegantera 
de la Llagosta.
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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)

3 novembre
CALVO SÁNCHEZ
4 - 10 novembre
BOTET NADAL
11 - 17 novembre 
CARRERAS ARBAT
18 - 24 novembre 
CALVO SÁNCHEZ
25 - 30 novembre
BOTET NADAL
1 desembre  
BOTET NADAL

Reunions 
de la PAH

DILLUNS I DIJOUS
de 19 a 21 hores 
Al Centre Cultural i Juvenil 
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Dissabte, dia 5
ANIMALONS DE MÚSICA I 
SUCRE. Amb Un conte al sac. 
Per a infants de 0 a 4 anys.
A les 12 h

Dimecres, dia 9 
L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 16 
L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 23
XERRADA. Autocura de la 
pròpia salut, a càrrec de Lluís 
Julian.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE.  Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 30
L’HORA DEL CONTE.  Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h

TALLERS (per a informació 
i inscripcions a la mateixa 
Biblioteca)

Fins al 13 de desembre
HOMENATGE A CERVANTES
Apunts sobre Cervantes i el 
Quixot en el 400è aniversari de la 
mort de l’autor. Tots els dimarts, 
de 18.30 a 20 h. A càrrec de 
Conchi Fernández.

Fins al 19 de desembre
PARLEM EN CATALÀ
Dirigit a persones que volen 
parlar català. Es treballarà a partir 
d’un vocabulari bàsic a nivell 
oral. S’inclouran textos teatrals.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.
Coordinat per Conchi Fernández.

Fins al 21 de desembre
TALLER DE RESTAURACIÓ, 
DECORACIÓ I TRANSFORMACIÓ 
D’OBJECTES
Si tens qualsevol objecte que 
vulguis restaurar, decorar o 
transformar, aquí t’ensenyarem 
com fer-ho.

Tots els dimecres, de 18.30 
a 20.30 h. A càrrec de Betty 
Saborido.

Fins al 22 de desembre
TALLER DE TEATRE
A partir d’un guió creat pel grup, 
es farà la posada en escena 
de l’obra. Tots els dimarts, de 
18.30 a 20 h. A càrrec de Conchi 
Fernández.

TALLER “TROBADES 
VIVENCIALS A TRAVÉS DE 
GESTALT”
Espai on recuperar l’equilibri 
i aconseguir una vida plena 
mitjançant els nostres propis 
recursos. Cada dos divendres, de 
16 a 18 h. A càrrec de Margarita 
Cerdà i Sílvia Bellver. 

TERÀPIA GESTALT 
INDIVIDUALITZADA
De manera individualitzada, 
s’ofereix un espai on expressar 
les nostres preocupacions i rebre 
suport emocional per afrontar-
les. Dimarts i dimecres. 

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dissabte 19
TEATRE. El grup de teatre 
La alegría de vivir repre-
sentarà l’obra Visita al 
metge.

Divendres 25
CONCERT. A càrrec de 
l’alumnat de l’escola de 
guitarra La Flamenca de la 
Llagosta.

Dissabte 26
CONCERT. Amb Carmenci-
ta de España. 

Diumenge 27
PLAYBACK. Amb el grup 
La década de los 60. 

Totes les actuacions 
tindran lloc a les 17 h al 
Casal d’Avis  i l’entrada és 
gratuïta.

SETMANA 
CULTURAL DEL 
CASAL D’AVIS 

08centvint  I Novembre 2016



24    www.08centvint.cat 08centvint  I  Octubre 2016Entrevista

“Part de l’helicòpter 
del futur president 
nord-americà estarà 
fet a la Llagosta”

43 anys. És la directora d’administració de Suinsa, 
una empresa familiar que fa un any es va establir 
al polígon industrial de la Llagosta. El darrer any 
va facturar 2,8 milions d’euros i compta amb una 
trentena de treballadors.  

Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Susanna Visauta

-Per què us heu traslladat a 
la Llagosta?
- Sempre havíem estat a Ba-
dalona, en un polígon indus-
trial molt maco, però aïllats 
d’indústria i envoltats de 
molts magatzems comercials. 
A l’hora de buscar una nova 
localització, vam cercar una 
nau que ens permetés créixer. 
És una nau molt industrial, 
totalment plana i tenim les 
oficines muntades aquí, amb 
vistes a tota la fabricació. Vam 
tenir l’opció d’anar a una altra 
nau a Montcada i Reixac, però 
finalment ens vam decidir 
per instal.lar-nos aquí i estem 
molt contents. Potser al polí-
gon li falta una mica de mo-
dernització però, si som l’úni-
ca empresa que s’ha instal·lat 
des de fa un any, és complicat 
que es pugui fer això.

- A què us dediqueu?
- Tenim tres àrees de negoci. 
La primera, i la més impor-
tant, és mecanitzar, que és 
fer forats. Som especialistes 
a fer peces difícils, d’alt va-
lor afegit. Però no fem peces 
úniques, fem sèries mitjanes. 
Però ens hem hagut de rein-
ventar totalment perquè l’any 

2010 el meu client principal 
va entrar en concurs de cre-
ditors. Avui ja no el tenim a la 
nostra factura. 

- La crisi va afectar…
- Abans de la crisi ja ens vam 
posar objectius de buscar 
nous sectors. Nosaltres 
som la segona generació 
de l’empresa i el meu pare 
havia treballat fa anys per a 
empreses de l’entorn vallesà 
de la indústria de la moto, 
com Showa, Derbi, Honda… 
Tanmateix ens va passar amb 
el sector de l’òptica.  Aleshores 
ens vam trobat que el vincle 

empresarial anava molt lligat 
amb la persona, que era el 
meu pare, i el meu germà i jo 
vam buscar nous sectors on 
poguéssim ser atractius als 
proveïdors. Vam veure que 
podíem tenir possibilitats 
en el sector aeronàutic, ara 

molt significatiu, les energies 
renovables, els béns d’equip 
per al sector farmacèutic i 
hospitalari… Aleshores, abans 
de l’aturada generalitzada de 
compra per part de l’usuari, 
ja ens havíem introduït en 
aquests sectors. 

- M’ha dit una àrea de ne-
goci, les altres dues quines 
són?
- Les tres àrees de negoci en-
forteixen l’empresa. Són inde-
pendents però compatibles i 
fan que el producte sigui mi-
llor. Les altres dues són la de 
muntatge de béns d’equips, 
és a dir, tenim clients que ens 
diuen que a una peça d’alu-
mini li fem forats i a l’hora 
posem rodaments amb altres 
components; i la tercera és 
l’enginyeria en mecatrònica. 
Així, som capaços de ser edi-
tors tecnològics.

- Què vol dir ser editor tec-
nològic?
- Som capaços, a partir d’un 
concepte o idea, de fabricar 
una màquina. Per exemple, 
Grifols gestiona la farmàcia 
d’alguns hospitals. Es van 
adonar que els blísters de les 

dosi unitàries es tallaven mit-
jançant una persona, que, a 
vegades, podia tenir errors. 
Aleshores, vam fer una mà-
quina que fa aquest procés 
automàtic. Nosaltres no tenim 
la patent però sí que hem fet 
la coordinació de les diferents 
tecnologies.

- A més, sou exportadors. 
Com està sent l’experièn-
cia?
- Tenim un client alemany, 
però la resta de clients tenen 
seu a Espanya. Una de les pe-
ces que fem és la bomba d’in-
jecció del Ford Mustang; un 
altre és el motor del taxi de 
Londres… Estem en un món 
molt global. Per exemple, la 
peça del Ford Mustang es fon 
a Saragossa, aquí es meca-
nitza, a Madrid es fa la capsa 
de canvis, a València es fa un 
altre i acaba finalment a De-
troit, als Estats Units, per aca-
bar el cotxe.

- És possible que es vegi a 
les peces el nom de la Lla-
gosta com a lloc de fabrica-
ció?
- No, nosaltres som subcon-
tractistes. Tenim un logotip, 

que en moltes ocasions ens 
ho demana el client, però no 
fem cap escriptura. Un dels 
sectors més potents que te-
nim ara és l’aeronàutic i lla-
vors estem fent peces en 
aquest moment per al model 
de l’Airbus A350, que tothom 
hi podria pujar en algun mo-
ment de la seva vida. Un altre 
projecte que tenim són les 

peces per a un helicòpter de 
la marca Sikorsky, que és de 
les millors del món. Aquests 
helicòpters concrets possibi-
liten el transport d’un gran 
nombre de persones cap a 
les petrolíferes. Alhora tam-
bé és l’helicòpter oficial del 
president dels Estats Units i el 
responsable de la marca ens 
va dir que una part del prò-
xim helicòpter del futur pre-
sident dels Estats Units estarà 
fabricada aquí, a la Llagosta, a 
Suinsa, i això és una realitat.

“Estem satisfets, 
tot i que cal 
modernitzar el 
polígon”

“Fem peces del 
motor del Ford 
Mustang i del 
taxi de Londres” 


